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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πξνζεηζκηθή ελίζρπζε ησλ γεθπξώλ θαη ησλ ζεξάγγσλ ελόο νδηθνύ δηθηύνπ
ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο αλαηαμηκόηεηάο ηνπ. Όκσο, ν ζρεδηαζκόο ησλ
απαηηνύκελσλ επεκβάζεσλ ελέρεη κεγάιε δπζθνιία, ε νπνία ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ επηινγή
ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα εληζρπζνύλ, θαζώο ε ελίζρπζε όισλ ησλ γεθπξώλ θαη ησλ ζεξάγγσλ
ελόο νδηθνύ δηθηύνπ είλαη νηθνλνκηθά αζύκθνξε. Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κία
κεζνδνινγία γηα ηελ δηακόξθσζε κηαο νκάδαο ελαιιαθηηθώλ ζρεκάησλ δνκηθήο ελίζρπζεο
ελόο νδηθνύ δηθηύνπ θαη ηελ επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ εμ απηώλ. Η κεζνδνινγία ζηεξίδεηαη ζηελ
αξρηθή ηεξάξρεζε ηεο ζπλεηζθνξάο θάζε ζηνηρείνπ ηνπ δηθηύνπ ζηελ αλαηαμηκόηεηά ηνπ.
Βάζεη ηεο ηεξάξρεζεο απηήο δηακνξθώλεηαη ε νκάδα ησλ ελαιιαθηηθώλ ζρεκάησλ ελίζρπζεο
ελώ ε επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ζρήκαηνο γίλεηαη βάζεη κίαο αλάιπζεο θόζηνπο-νθέινπο ε νπνία
επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε ελαιιαθηηθό ζρήκα. Σηελ εξγαζία πεξηιακβάλεηαη θαη αλάιπζε
επαηζζεζίαο από ηελ νπνία πξνθύπηεη όηη ην πξνεμνθιεηηθό επηηόθην θαη ν ππνιεηπόκελνο
ρξόλνο δσήο ηνπ δηθηύνπ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ ελαιιαθηηθώλ
ζρεκάησλ δνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ δηθηύνπ.
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ΓΕΝΙΚΑ

Οη δπζιεηηνπξγίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε νδηθά δίθηπα κεηά από ηζρπξνύο ζεηζκνύο ηνπ
πξόζθαηνπ παξειζόληνο νθεηιόηαλ θπξίσο ζε δνκηθέο αζηνρίεο γεθπξώλ θαη ζεξάγγσλ. Γηα
απηό ζηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία απηά ελόο νδηθνύ δηθηύνπ (γέθπξεο θαη ζήξαγγεο) αλαθέξνληαη
σο θξίζηκεο ζπληζηώζεο (ΚΣ) ηνπ δηθηύνπ. H πξνζεηζκηθή ελίζρπζε ησλ θξίζηκσλ ζπληζησζώλ
ελόο νδηθνύ δηθηύνπ [1,2] κέζσ δνκηθώλ επεκβάζεσλ όπσο είλαη ε θαηαζθεπή καλδύα
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζηα βάζξα κηαο γέθπξαο ζπλεπάγεηαη, ζηελ πεξίπησζε ελόο
κεηαγελέζηεξνπ ζεηζκνύ, κηθξόηεξεο έθηαζεο βιάβεο ζηηο θξίζηκεο ζπληζηώζεο πνπ
εληζρύνληαη, ζε ζρέζε κε ηηο βιάβεο πνπ απηέο ζα εκθάληδαλ εάλ δελ είραλ εληζρπζεί. Έηζη, ζε
επίπεδν νδηθνύ δηθηύνπ, πεξηνξίδνληαη ηόζν νη ζπλαξηώκελεο άκεζεο απώιεηεο, θαζώο
απαηηνύληαη ιηγόηεξεο επηζθεπέο ζηηο εληζρπκέλεο θξίζηκεο ζπληζηώζεο όζν θαη νη
επαθόινπζεο έκκεζεο απώιεηεο (νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο) [3,4], επεηδή
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θιείλνπλ ιηγόηεξα νδηθά ηκήκαηα θαη ε επαλαθνξά κεηά από ζεηζκό γίλεηαη γξεγνξόηεξα
[5,6].
Όκσο, ν ζρεδηαζκόο ησλ απαηηνύκελσλ επεκβάζεσλ ελέρεη κεγάιε δπζθνιία, ε νπνία
ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ επηινγή ησλ θξίζηκσλ ζπληζησζώλ πνπ ζα εληζρπζνύλ [7,8], θαζώο ε
ελίζρπζε ηνπ ζπλόινπ ησλ θξίζηκσλ ζπληζησζώλ ελόο νδηθνύ δηθηύνπ είλαη νηθνλνκηθά
αζύκθνξε. Μηα από ηηο πην βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ζηνλ
θαζνξηζκό ησλ πξνο ελίζρπζε θξίζηκσλ ζπληζησζώλ είλαη ε ζπλαξηώκελε κείσζε ησλ
κειινληηθώλ ζεηζκηθώλ απσιεηώλ ε νπνία είλαη θαη ν ζηόρνο ησλ πξνζεηζκηθώλ εληζρύζεσλ.
Ο πην αμηόπηζηνο ηξόπνο εθηίκεζεο ηεο κείσζεο απηήο είλαη ε απνηίκεζε ησλ (αλακελόκελσλ)
ζεηζκηθώλ απσιεηώλ γηα ην πθηζηάκελν θαη ην πξνο ελίζρπζε δίθηπν κε ηε ρξήζε κίαο
κεζνδνινγίαο πνπ ζπλεθηηκά ηελ αύμεζε ηνπ ρξόλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
κεηαθηλήζεσλ θαζώο θαη ηε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο ζην δίθηπν [9–11].
Γεδνκέλνπ όηη ηo πιήζνο ησλ ζπλδπαζκώλ ησλ ελ δπλάκεη εληζρπόκελσλ θξίζηκσλ
ζπληζησζώλ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν, ε πην πάλσ δηαδηθαζία ζπλεπάγεηαη έλα απαγνξεπηηθό
ππνινγηζηηθό θόζηνο (ηδηαίηεξα ζε πεξηπηώζεηο νδηθώλ δηθηύσλ πνιιώλ θξίζηκσλ
ζπληζησζώλ). Δπηπιένλ, ν ζρεδηαζκόο ησλ πξνζεηζκηθώλ επεκβάζεσλ δπζρεξαίλεηαη θαη από
ην γεγνλόο όηη ην κελ θόζηνο πινπνίεζεο ησλ επεκβάζεσλ ζα πιεξσζεί ζην άκεζν κέιινλ, ην
δε όθεινο ζα πξνθύςεη ζην απώηεξν κέιινλ κε απνηέιεζκα ηα αληίζηνηρα ρξεκαηηθά πνζά λα
κελ είλαη λνκηζκαηηθώο, άκεζα ζπγθξίζηκα.
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ, ζηε παξνύζα εξγαζία:
α) εηζάγεηαη έλαο λένο δείθηεο, ν Γείκηηρ ζςνειζθοπάρ ζηην αναηαξιμόηηηα (ΓΣΑ), πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηεξάξρεζε ηεο πξνηεξαηόηεηαο ελίζρπζεο ησλ θξίζηκσλ θαη γηα ηε
δηακόξθσζε κηα νκάδαο ζελαξίσλ πξνζεηζκηθήο ελίζρπζεο ηνπ δηθηύνπ πνπ αλακέλεηαη λα
νδεγήζνπλ ζε αμηόινγε κείσζε ησλ ζεηζκηθώλ απσιεηώλ
β) πξνηείλεηαη κέζνδνο γηα ηελ αλάιπζε θόζηνπο-νθέινπο ησλ ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ
πξνζεηζκηθήο ελίζρπζεο πνπ δηακνξθώλνληαη βάζεη ηνπ παξαπάλσ δείθηε
Ο λένο δείθηεο θαη ε πξνηεηλόκελε κέζνδνο αλάιπζεο θόζηνπο-νθέινπο ελζσκαηώλνληαη ζε
κία πθηζηάκελε κεζνδνινγία ιεπηνκεξνύο απνηίκεζεο ησλ απσιεηώλ ιόγσ δπζιεηηνπξγίαο ηνπ
νδηθνύ δηθηύνπ κεηά από έλαλ ηζρπξό ζεηζκό [9].
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

2.1 Εκτίμηση της συνεισφοράς των κρίσιμων συνιστωσών στην αναταξιμότητα του οδικού δικτύου
H εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ εξγαζία [9] πεξηιακβάλεη ηνλ
θαζνξηζκό ζηαζκώλ ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο (ζεηζκηθώλ ζελαξίσλ κε ζπγθεθξηκέλν εηήζην
ξπζκό επαλαθνξάο) θαη ηε δηαθξηηνπνίεζε ησλ ζεηζκηθώλ πεγώλ ηεο πεξηνρήο ζε ζεηζκηθά
ηκήκαηα. Κάζε ζπλδπαζκόο ζεηζκηθνύ ηκήκαηνο θαη ζηάζκεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο
αληηζηνηρίδεηαη ζε κία πηζαλή ζεηζκηθή δηάξξεμε από ηελ νπνία παξάγεηαη έλαο ζεηζκηθόο
ράξηεο (ράξηεο θαηαλνκήο ηνπ κέηξνπ έληαζεο). Έηζη, γηα Κ ζηάζκεο ζεηζκηθήο
επηθηλδπλόηεηαο θαη L ζεηζκηθά ηκήκαηα παξάγνληαη ηειηθά ΚxL ζεηζκηθνί ράξηεο. Γηα θάζε
2

έλαλ από ηνπο ράξηεο απηνύο δεκηνπξγνύληαη S ζελάξηα θαηαλνκήο ηεο βιάβεο ζην δίθηπν. Σηε
ζπλέρεηα, βάζεη ησλ ρξόλσλ απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβώλ θάζε θξίζηκεο ζπληζηώζαο, θάζε
ζελάξην βιάβεο αλαιύεηαη ζε έλα πιήζνο θάζεσλ απνθαηάζηαζεο πνπ ελ γέλεη δελ πξνθύπηεη
ίδην γηα όια ηα ζελάξηα βιάβεο. Έηζη, ζεσξώληαο όηη ην ζελάξην θαηαλνκήο βιάβεο s πνπ
δεκηνπξγήζεθε από ην ζεηζκηθό ράξηε k,l αλαιύεηαη ζε Pk ,l , s θάζεηο απνθαηάζηαζεο ν
ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ θάζεσλ απνθαηάζηαζεο είλαη    P .
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Με ην πέξαο θάζε θάζεο απνθαηάζηαζεο, νινθιεξώλνληαη νη εξγαζίεο επηζθεπήο
(απνθαηάζηαζε) κίαο ή πεξηζζόηεξσλ θξίζηκσλ ζπληζησζώλ κε απνηέιεζκα ηελ
επαλαιεηηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ νδηθώλ ηκεκάησλ (ησλ νδηθώλ ηκεκάησλ πνπ επεξεάδνληαη
ιεηηνπξγηθά από ηηο βιάβεο ησλ θξίζηκσλ ζπληζησζώλ απηώλ). Γεδνκέλνπ όηη ε
επαλαιεηηνπξγία ελόο νδηθνύ ηκήκαηνο κπνξεί λα κελ ζπλεπάγεηαη ηε δεκηνπξγία λέαο,
ζπληνκόηεξεο δηαδξνκήο είλαη πηζαλόλ νη νδεγνί λα επηιέμνπλ λα κελ δηέιζνπλ από ην νδηθό
ηκήκα απηό. Δπηπιένλ είλαη πηζαλόλ ε δηέιεπζε από έλα νδηθό ηκήκα πνπ επαλαιεηηνπξγεί λα
είλαη πξαθηηθά αλέθηθηε ιόγσ βιαβώλ ζε γεηηνληθά νδηθά ηκήκαηα.
Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, εηζάγεηαη ν Γείκηηρ ζςνειζθοπάρ ζηην αναηαξιμόηηηα ΓΣΑ
πνπ βαζίδεηαη ζηελ ππόζεζε όηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ αλνίγκαηνο (επαλαθνξά ζηελ θπθινθνξία)
κίαο θξίζηκεο ζπληζηώζαο ζηελ αλάηαμε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ εθθξάδεηαη από ηνλ θόπηο
επαναθοπάρ (Vc) δειαδή, από ηνλ θπθινθνξηαθό θόξην πνπ ζα δηέιζεη από απηή ακέζσο κεηά
ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο. Έηζη, εάλ ε θξίζηκε ζπληζηώζα i αλνίγεη κε ην πέξαο ηεο θάζεο
απνθαηάζηαζεο p, ν θόξηνο επαλαθνξάο ηεο Vi ,ck ,l , s , p ηζνύηαη κε ηνλ θόξην πνπ δηέξρεηαη από
απηήλ θαηά ηελ ακέζσο επόκελε θάζε απνθαηάζηαζεο, Vi ,k ,l , s , p 1 , όπσο απηόο ππνινγίδεηαη
από ηνλ αληίζηνηρν θαηακεξηζκό ηεο θπθινθνξίαο. Αληίζεηα, εάλ ε θξίζηκε ζπληζηώζα i δελ
αλνίγεη κε ην πέξαο ηεο θάζεο απνθαηάζηαζεο p ν θόξηνο επαλαθνξάο ηεο Vi ,ck ,l , s , p νξίδεηαη
κεδεληθόο. Η ηηκή ηνπ δείθηε ζςνειζθοπάρ ζηην αναηαξιμόηηηα γηα ηελ θξίζηκε ζπληζηώζα i,
ΓΣΑi, ππνινγίδεηαη σο ην θαλνληθνπνηεκέλν άζξνηζκα ησλ θόξησλ επαλαθνξάο πνπ
αληηζηνηρνύλ ζηελ θξίζηκε ζπληζηώζα i γηα ην ζύλνιν ησλ
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απνθαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αξρηθήο κεζνδνινγίαο:
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όπνπ:
 V
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εάλ ε ΚΣ i αλνίγεη κε ην πέξαο ηεο θάζεο απνθαηάζηαζεο p
πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ην ζελάξην βιάβεο s ηνπ ζεηζκ. ράξηε k,l
εάλ ε ΚΣ i είλαη αλνηρηή θαηά ηε θάζε απνθαηάζηαζεο p
πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ην ζελάξην βιάβεο s ηνπ ζεηζκ. ράξηε k,l
ή εάλ παξακέλεη θιεηζηή κεηά ην πέξαο ηεο

Τν άζξνηζκα ησλ ηηκώλ ηνπ ΓΣΑ γηα ηηο Ι θξίζηκεο ζπληζηώζεο ηνπ δηθηύνπ ηζνύηαη κε 1
I

(  i  1 ) κε ηηο θξίζηκεο ζπληζηώζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ δηέιεπζε πεξηζζόηεξσλ
i

νρεκάησλ ακέζσο κεηά ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπο λα έρνπλ κεγαιύηεξεο ηηκέο ΓΣΑ. Σπλεπώο,
ε δνκηθή ελίζρπζε ησλ ζπληζησζώλ απηώλ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ βειηίσζε ησλ ρξόλσλ
κεηαθίλεζεο ζην δίθηπν θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ αλαηαμηκόηεηά ηνπ.
2.2 Καμπυλες τρωτότητας ενισχυμένων κρισιμων συνιστωσων
Η δνκηθή ελίζρπζε κηαο θξίζηκεο ζπληζηώζαο ζε όξνπο ηξσηόηεηαο εθθξάδεηαη από ηελ
αύμεζε ηεο δηακέζνπ ηηκήο ησλ ζεηζκηθώλ εληάζεσλ πνπ πξνθαινύλ ππέξβαζε κηαο ζηάζκεο
βιάβεο θ (παξάκεηξνο immθ). Πξαθηηθά απηό ζεκαίλεη κεηαηόπηζε ηεο αληίζηνηρεο θακπύιεο
ηξσηόηεηαο πξνο ηα δεμηά θαη αληίζηνηρε κείσζε ηεο πηζαλόηεηαο ππέξβαζεο ηεο ζηάζκεο
βιάβεο θ, P(DS  DS /IM) , γηα θάζε ηηκή ηνπ κέηξνπ ζεηζκηθήο έληαζεο ΙM. Σην Σρήκα 1
θαίλεηαη ε επηξξνή ηεο δνκηθήο ελίζρπζεο κηαο θξίζηκεο ζπληζηώζαο i ζηελ δηάκεζν ηηκή ηνπ
κέηξνπ ζεηζκηθήο έληαζεο θαη ζηε κνξθή κίαο θακπύιεο ηξσηόηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζε
ζηάζκε βιάβεο θ. Φπζηθά αληίζηνηρε είλαη ε επηξξνή ηεο ελίζρπζεο θαη ζηηο θακπύιεο
ηξσηόηεηαο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ππόινηπεο πηζαλέο ζηάζκεο βιάβεο ηεο θξίζηκεο
ζπληζηώζαο i. Καηά ζπλέπεηα ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο ηεο ζηάζκεο βιάβεο θ ζηελ θξίζηκε
ζπληζηώζα i θαη νη αλακελόκελεο άκεζεο θαη έκκεζεο ζπλέπεηεο ελόο ζεηζκνύ ζην νδηθό δίθηπν
κεηώλνληαη.
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immθ
Σρήκα 1: Δπηξξνή ηεο πξνζεηζκηθήο ελίζρπζεο ζε κηα ηππηθή θακπύιε ηξσηόηεηαο

2.3 Ανάλυση κόστους-οφέλους εναλλακτικών σεναρίων προσεισμικής ενίσχυσης
Κάζε ελαιιαθηηθό ζελάξην πξνζεηζκηθήο ελίζρπζεο ζπλεπάγεηαη κία κείσζε ησλ άκεζσλ θαη
έκκεζσλ απσιεηώλ ηνπ δηθηύνπ από κειινληηθνύο ζεηζκνύο, ε νπνία νπζηαζηηθά είλαη ην
όθεινο πνπ πξνθύπηεη από ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζελαξίνπ απηνύ, αιιά θαη έλα θόζηνο
πινπνίεζεο.
Απνηειεζκαηηθόηεξν κεηαμύ ησλ ελαιιαθηηθώλ ζρεκάησλ είλαη απηό πνπ πξνζθέξεη ηελ
θαιύηεξε ζρέζε θόζηνπο-νθέινπο. Βέβαηα, ν ππνινγηζκόο ηεο ζρέζεο απηήο δελ είλαη άκεζα
εθηθηόο επεηδή:






ην κελ θόζηνο πινπνίεζεο ζα πιεξσζεί ζην άκεζν κέιινλ, ην δε όθεινο ζα πξνθύςεη
ζην απώηεξν κέιινλ κε απνηέιεζκα ηα αληίζηνηρα ρξεκαηηθά πνζά λα κελ είλαη
λνκηζκαηηθώο, άκεζα ζπγθξίζηκα
ε αβεβαηόηεηα ζην κέγεζνο θαη ην πιήζνο ησλ κειινληηθώλ ζεηζκώλ πνπ ζα πιήμνπλ ην
νδηθό δίθηπν ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αληίζηνηρε αβεβαηόηεηα ζην όθεινο θάζε ζελαξίνπ
πξνζεηζκηθήο ελίζρπζεο
ζηελ εθηίκεζε ηνπ νθέινπο ππεηζέξρεηαη θαη ν ππνιεηπόκελνο ρξόλνο δσήο ηνπ
δηθηύνπ, θαζώο γηα κεγαιύηεξν ππνιεηπόκελν ρξόλν δσήο δηθηύνπ αλακέλνληαη
πεξηζζόηεξα ζεηζκηθά γεγνλόηα θαη άξα κεγαιύηεξν όθεινο

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ ηα πην πάλσ δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιόγεζε
ησλ ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ ελίζρπζεο ελόο νδηθνύ δηθηύνπ πξνηείλεηαη εδώ κία δηαδηθαζία 7
βεκάησλ γηα ηελ αλάιπζε θόζηνπο-νθέινπο ησλ ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ ελίζρπζεο πνπ
πξνθύπηνπλ ζύκθσλα κε ηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα. Τα βήκαηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο γηα έλα
ζελάξην πξνζεηζκηθήο ελίζρπζεο r, έρνπλ σο εμήο:
Bήκα 1: Υπνινγίδεηαη, αλά ζηάζκε ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο k (ζεηζκηθό ζελάξην κε
ζπγθεθξηκέλν εηήζην ξπζκό ππέξβαζεο λk), ην ζπλνιηθό ζεηζκηθό θόζηνο ηνπ πθηζηάκελνπ
5

δηθηύνπ TECk, δειαδή ην θόζηνο ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ ζεηζκηθώλ απσιεηώλ (βάζεη ηεο
κεζνδνινγίαο πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ εξγαζία [9])
Bήκα 2: Δθηηκάηαη ην θόζηνο πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ πξνζεηζκηθήο ελίζρπζεο r, Cr. Τν
θόζηνο απηό θαζνξίδεηαη από πνιιέο παξακέηξνπο, νη νπνίεο πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαηά
πεξίπησζε (π.ρ. θαηαζθεπαζηηθέο πξαθηηθέο θαη δηαζέζηκα κέζα ηεο πεξηνρήο).
Bήκα 3: Αλαζεσξείηαη ε δηάκεζνο ηηκή θαη ε ινγαξηζκηθή ηππηθή απόθιηζε ησλ θακπύισλ
ηξσηόηεηαο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε εληζρπόκελεο θξίζηκεο ζπληζηώζεο (παξάκεηξνη immθ θαη βθ)
θαη ππνινγίδεηαη, γηα θάζε ζηάζκε ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο k, ην ζπλνιηθό ζεηζκηθό θόζηνο
ηνπ ζελαξίνπ πξνζεηζκηθήο ελίζρπζεο r, TEC r ,k .
Bήκα 4: Υπνινγίδεηαη ην όθεινο Βr,k γηα θάζε ζηάζκε ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο k, σο ε
δηάθνξά ζπλνιηθνύ ζεηζκηθνύ θόζηνπο πθηζηάκελνπ θαη εληζρπκέλνπ δηθηύνπ (ζρήκα 2):
Br ,k  TECk  TECr ,k

TEC

(2)

Β4=2.50
Β1=0.20

Β2=0.60

Β3=1.00

εηήζηνο ξπζκόο ππέξβαζεο

εηήζηνο ξπζκόο ππέξβαζεο

Σρήκα 2: Υπνινγηζκόο νθέινπο γηα θάζε ζηάζκε ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο

Bήκα 5: Υπνινγίδεηαη o εηήζηνο ξπζκόο εθδήισζεο ελόο ζεηζκνύ κεγέζνπο κεγαιύηεξνπ ηεο
νξηαθήο ηηκήο mmin, γηα νπνηαδήπνηε από ηηο U ζπλνιηθά ελεξγέο ζεηζκηθέο πεγέο ηεο πεξηνρήο
κειέηεο, λtot:
U

tot    u ( M  mmin )

(3)

u 1

όπνπ  u ( M  mmin ) είλαη ε εηήζηνο ξπζκόο ζεηζκηθήο δηάξξεμεο ηεο ζεηζκηθήο πεγήο u
(γξακκηθή ή επηθαλεηαθή πεγή) κε κέγεζνο ζεηζκνύ κεγαιύηεξν ηεο νξηαθήο ηηκήο mmin
(απνηειεί βαζηθή ζεηζκνινγηθή παξάκεηξν ησλ ζπκβαηηθώλ κεζόδσλ αλάιπζεο ηεο ζεηζκηθήο
επηθηλδπλόηεηαο).
Bήκα 6: Δθηηκάηαη o ππνιεηπόκελνο ρξόλνο δσήο ηνπ δηθηύνπ ΤRL ζε έηε. Φάξηλ απινπνίεζεο,
ζεσξείηαη εληαίνο ππνιεηπόκελνο ρξόλνο δσήο γηα νιόθιεξν ην δίθηπν παξά ην γεγνλόο όηη
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα νη δηάθνξεο θξίζηκεο ζπληζηώζεο (γέθπξεο, άλσ δηαβάζεηο ή ζήξαγγεο),
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αλάινγα κε ηνλ ρξόλν θαη ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπο, έρνπλ θαη δηαθνξεηηθό ππνιεηπόκελν
ρξόλν δσήο. Δπίζεο, γίλεηαη ε ππόζεζε όηη ν ππνιεηπόκελνο ρξόλνο δσήο ηνπ δηθηύνπ δελ
επεξεάδεηαη από ηε δνκηθή ελίζρπζε ησλ θξίζηκσλ ζπληζησζώλ ηνπ.
Bήκα 7: Γίλεηαη ε ππόζεζε όηη ζηελ πεξίπησζε εθδήισζεο ελόο ζεηζκνύ κεγέζνπο
κεγαιύηεξνπ ηνπ νξηαθνύ mmin ην όθεινο πνπ πξνθύπηεη κπνξεί λα ιάβεη κία από ηηο Κ ηηκέο
νθέινπο {Β1,Β2,…ΒK} πνπ ππνινγίζηεθαλ ζην 4ν βήκα γηα ηηο Κ ζηάζκεο ζεηζκηθήο
επηθηλδπλόηεηαο. Θεσξείηαη επίζεο, όηη δεδνκέλεο ηεο εθδήισζεο ζεηζκνύ, ε πηζαλόηεηα ην
όθεινο λα ηζνύηαη κε ηελ ηηκή Βk, πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ ιόγν ηνπ εηήζηνπ ξπζκνύ ππέξβαζήο
ηεο ζηάζκεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο k, k πξνο ην άζξνηζκα ηνπ ξπζκνύ ππέξβαζεο ησλ K
ζηαζκώλ ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο:
pk 

k
K


k 1

(4)

k

Σπλεπώο ην κέζν όθεινο B r / E από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ελίζρπζεο r ζηελ πεξίπησζε
εθδήισζεο ελόο ζεηζκνύ ππνινγίδεηαη σο:
K

B r / E   ( pk  Br ,k )

(5)

k 1

Γεδνκέλνπ ηνπ εηήζηνπ ξπζκνύ εθδήισζεο ελόο ζεηζκνύ κεγέζνπο κεγαιύηεξνπ ηεο νξηαθήο
ηηκήο mmin, γηα νπνηαδήπνηε από ηηο U ζπλνιηθά ελεξγέο ζεηζκηθέο πεγέο ηεο πεξηνρήο κειέηεο,
λtot ην κέζν εηήζην όθεινο από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ελίζρπζεο r είλαη :

B r  tot  B r / E

(6)

Τν όθεινο γηα ην ζύλνιν ηνπ ππνιεηπόκελνπ ρξόλνπ δσήο ηνπ δηθηύνπ ππνινγίδεηαη
ιακβάλνληαο ππόςε ηα έηε ηνπ ππνιεηπόκελνπ ρξόλνπ δσήο ΤRL θαη ην πξνεμνθιεηηθό
επηηόθην (discount rate) v. Τν πξνεμνθιεηηθό επηηόθην είλαη ην επηηόθην κε ην νπνίν ε αμία ηνπ
κειινληηθνύ νθέινπο απνηηκάηαη ζε παξνύζα αμία θαη κεηαμύ άιισλ εμαξηάηαη από ηελ
νηθνλνκηθή αβεβαηόηεηα, ηηο πξνζδνθίεο γηα ηνλ πιεζσξηζµό, ηηο δηαθνξέο ζην επηηόθην
δαλεηζηή θαη δαλεηδόκελνπ. Ο ππνιεηπόκελνο ρξόλνο δσήο ηνπ δηθηύνπ εμαξηάηαη θπξίσο από
ηε θπζηθή θζνξά θαη ηελ θζνξά ιόγσ ρξήζεο ησλ ζπληζησζώλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ θαζώο θαη
από ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη ηνλ ζπγθνηλσληαθό ζρεδηαζκό ηεο ππό κειέηε πεξηνρήο.
Γεδνκέλνπ ηνπ κέζνπ εηήζηνπ νθέινπο B r ελόο ζελαξίνπ ελίζρπζεο ην ζςνολικό όθελορ
ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο πξνζέγγηζεο ησλ Venkittaraman θαη Banerjee [12]:
TBr  B r 

(1  v)TRL  1
v  (1  v)TRL

(7)

7

To καθαπό ζςνολικό όθελορ EPVr από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ r είλαη εθηηκώκελν όθεινο
κείνλ ην θόζηνο εθαξκνγήο ηνπ:

EPVr  TBr  Cr

3

(8)

ΠΑΡΑΜΕΣΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ

Σηελ ελόηεηα απηή γίλεηαη παξακεηξηθή δηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο ηνπ πξνεμνθιεηηθνύ
επηηνθίνπ θαη ηνπ ππνιεηπόκελνπ ρξόλνπ δσήο ζηελ επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ζρήκαηνο
ελίζρπζεο ελόο ππνζεηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ πνπ πεξηιακβάλεη 9 θξίζηκεο ζπληζηώζεο (ζρήκα
3). Δμεηάδνληαη δύν ελαιιαθηηθά ζελάξηα ελίζρπζεο. Τν πξώην ζελάξην (ζελάξην ελίζρπζεο 1)
πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε κεηαιιηθνύ καλδύα ζηα βάζξα ησλ θξίζηκσλ ζπληζησζώλ cc2
θαη cc5 θαη ηελ ηνπνζέηεζε ειαζηνκεηαιιηθώλ εθεδξάλσλ ζηελ θξίζηκε ζπληζηώζα cc7. Τν
δεύηεξν ζελάξην (ζελάξην ελίζρπζεο 2) πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε κεηαιιηθνύ καλδύα ζηα
βάζξα ησλ θξίζηκσλ ζπληζησζώλ cc2 θαη cc6.

Σσήμα 3: Σςνδεζμολογία, θέζειρ κπίζιμων ζςνιζηωζών και καηηγοπία οδών (αςηοκινηηόδπομορ ή δεςηεπεύοςζα
οδόρ) για ηο ςποθεηικό οδικό δίκηςο

Τν θόζηνο πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ ελίζρπζεο 1 (πεξηιακβάλεη 3 εληζρπόκελεο θξίζηκεο
ζπληζηώζεο) ιακβάλεηαη 5.5 εθαηνκ. επξώ, ελώ ηo θόζηνο πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ δνκηθήο
ελίζρπζεο 2 (πεξηιακβάλεη 2 εληζρπόκελεο θξίζηκεο ζπληζηώζεο) ιακβάλεηαη 0.9 εθαηνκ. επξώ.
Ο ππνινγηζκόο ηνπ θαζαξνύ ζπλνιηθνύ νθέινπο ησλ δύν εμεηαδόκελσλ ζελαξίσλ ελίζρπζεο
έγηλε γηα ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο πξνεμνθιεηηθνύ επηηνθίνπ-ππνιεηπόκελνπ
ρξόλνπ δσήο δηθηύνπ νη νπνίνη πξνέθπςαλ ζεσξώληαο δύν πηζαλέο ηηκέο γηα θάζε κία από ηηο
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δύν απηέο παξακέηξνπο ηεο αλάιπζεο (2% θαη 6.5% γηα ην πξνεμνθιεηηθό επηηόθην θαη 50έηε
θαη 100έηε γηα ηνλ ππνιεηπόκελν ρξόλν δσήο ηνπ δηθηύνπ).
Σηνλ Πίλαθα 1 δίλεηαη ην ζπλνιηθό ζεηζκηθό θόζηνο αλά ζηάζκε ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο
(αλαζεώξεζε ηεο ηξσηόηεηαο θαη λέα αλάιπζε γηα θάζε ζελάξην ελίζρπζεο), ην όθεινο αλά
ζηάζκε ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο (ζρέζε 2) θαη ην κέζν εηήζην όθεινο (ζρέζεηο 4, 5 θαη 6)
ησλ δύν απηώλ ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ ελίζρπζεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ.
Πίλαθαο 1: Σπλνιηθό ζεηζκηθό θόζηνο αλά ζηάζκε ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο, όθεινο αλά ζηάζκε ζεηζκηθήο
επηθηλδπλόηεηαο θαη κέζν εηήζην όθεινο δύν ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ ελίζρπζεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ
Σπλνιηθό ζεηζκηθό θόζηνο (εθαηνκ.
επξώ)
500
1000
1500
2000
έηε
έηε
έηε
έηε

500
έηε

Όθεινο Βr,k
(εθαηνκ. επξώ)
1000 1500
2000
έηε
έηε
έηε

ζελάξην ελίζρ. 1

72.49

140.13

175.62

209.89

8.77

5.05

13.28

10.13

0.315

ζελάξην ελίζρ. 2

75.03

143.74

183.25

213.66

6.22

1.44

5.65

6.37

0.180

Μέζν
εηήζην
όθεινο

Σηνλ Πίλαθα 2 δίλεηαη ην θαζαξό ζπλνιηθό όθεινο ησλ δύν ζελαξίσλ δνκηθήο ελίζρπζεο γηα
ηνπο εμήο ηέζζεξηο ζπλδπαζκνύο πξνεμνθιεηηθνύ επηηνθίνπ-ππνιεηπόκελνπ ρξόλνπ δσήο
δηθηύνπ: 2%-50έηε, 6.5%-50έηε, 2%-100έηε θαη 6.5%-100έηε. Παξαηεξείηαη όηη γηα ηνλ 1ν θαη
3ν ζπλδπαζκό ην ζρήκα ελίζρπζεο 1 έρεη κεγαιύηεξν θαζαξό ζπλνιηθό όθεινο ηνπ ζρήκαηνο
ελίζρπζεο 2 κε θαζαξό ζπλνιηθό όθεινο 6.91 εθαηνκκύξηα επξώ έλαληη 4.96 εθαηνκκπξίσλ
επξώ θαη 10.59 εθαηνκκύξηα επξώ έλαληη 7.06 εθαηνκκπξίσλ επξώ, αληίζηνηρα. Αληίζεηα γηα
ηνλ 2ν θαη 4ν ζπλδπαζκό ην θαζαξό ζπλνιηθό όθεινο ηνπ ζρήκαηνο ελίζρπζεο 2 είλαη
κεγαιύηεξν. Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζρήκαηνο κε ην κεγαιύηεξν ζπλνιηθό όθεινο γηα
δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο πξνεμνθιεηηθνύ επηηνθίνπ-ππνιεηπόκελνπ ρξόλνπ δσήο ζεκαίλεη
όηη νη δύν απηέο παξάκεηξνη ηεο αλάιπζεο θόζηνπο-νθέινπο είλαη θαζνξηζηηθέο ζηελ επηινγή
ηνπ βέιηηζηνπ ζελαξίνπ ελίζρπζεο (ζελάξην ελίζρπζεο κε ην κεγαιύηεξν θαζαξό ζπλνιηθό
όθεινο ζηελ πεξίπησζε ζπλεμέηαζεο πνιιώλ ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ).
Πίλαθαο 2: Παξακεηξηθή δηεξεύλεζε αλάιπζεο θόζηνπο-νθέινπο δύν ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ δνκηθήο ελίζρπζεο
πξνεμνθιεηηθό
επηηόθην (%)

ππνιεηπόκελνο
ρξόλνο δωήο
δηθηύνπ (έηε)

Σρήκα ελίζρπζεο 1

Σρήκα ελίζρπζεο 2

2

50

6.91

4.96

6.5

50

1.64

1.95

2

100

10.59

7.06

6.5

100

1.84

2.06

θαζαξό ζπλνιηθό όθεινο (εθαηνκ. επξώ)
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4

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

Σηελ παξνύζα εξγαζία εηζάγεηαη έλα λένο δείθηεο γηα ηελ ηεξάξρεζε ηεο πξνηεξαηόηεηαο
ελίζρπζεο ησλ γεθπξώλ θαη ησλ ζεξάγγσλ ελόο δηθηύνπ θαη πξνηείλεηαη κέζνδνο γηα ηελ
αλάιπζε θόζηνπο-νθέινπο ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ ελίζρπζεο ηνπ δηθηύνπ. Η ελζσκάησζε
ηνπ λένπ δείθηε θαη ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ αλάιπζεο θόζηνπο-νθέινπο ζε κηα πθηζηάκελε
κεζνδνινγία ιεπηνκεξνύο απνηίκεζεο ησλ απσιεηώλ ιόγσ δπζιεηηνπξγίαο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ
κεηά από έλαλ ηζρπξό ζεηζκό επηηξέπεη ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηηθώλ πόξσλ πνπ
είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ πξνζεηζκηθή δνκηθή ελίζρπζε ηνπ δηθηύνπ. Η επηινγή ηνπ
απνδνηηθόηεξνπ ζελαξίνπ ελίζρπζεο κεηαμύ κηαο νκάδαο ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ επεξεάδεηαη
θαζνξηζηηθά ηόζν από ην θόζηνο πινπνίεζεο θαζελόο από απηά όζν θαη από ηνλ ππνιεηπόκελν
ρξόλνο δσήο ηνπ δηθηύνπ. Σπλεπώο απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ αθξηβή αλάιπζε θόζηνπονθέινπο είλαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πξνεμνθιεηηθνύ επηηνθίνπ θαη ηνπ ππνιεηπόκελνπ
ρξόλνπ δσήο βάζεη ηεο δηεξεύλεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξννπηηθώλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη
ηεο ιεπηνκεξνύο απνηίκεζεο ηεο θζνξάο ησλ ζπληζηώλ ηνπ δηθηύνπ (θπζηθήο θζνξάο θαη
θζνξάο ιόγσ ρξήζεο), αληίζηνηρα.
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