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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η ολίσθηση στερεού σώµατος επί σεισµικώς-διεγειροµένου κεκλιµένου επιπέδου
χρησιµοποιείται ως το µηχανικό ανάλογο υπολογισµού των ανελαστικών παραµορφώσεων τοίχων
αντιστηρίξεως, πρανών, αναχωµάτων, καί θεµελίων. Στο παρόν άρθρο, η θεώρηση διεπιφάνειας
που υπακούει στον απλό στερεο-πλαστικό νόµο τριβής του Coulomb επεκτείνεται µε την θεώρηση
ελαστο-πλαστικού νόµου. Για δεδοµένη τιµή του συντελεστή τριβής ο νόµος αυτός χαρακτηρίζεται
µόνον από µία παράµετρο, την µετακίνηση διαρροής dy, πέραν της οποίας αναπτύσσεται σταθερή
δύναµη τριβής. Παρουσιάζεται η παραµετρική διερεύνηση της σεισµικής απόκρισης ενός τέτοιου
συστήµατος υποβαλλοµένου σε παλµικές διεγέρσεις µορφής Ricker και ενός κύκλου ηµιτόνου ―
ώστε να προσοµοιωθούν εγγύς-του-ρήγµατος σεισµικές εδαφικές δονήσεις.
ABSTRACT : The influence of elastic pre-yielding on the response of a mass resting on an
inclined plane is investigated in this paper. The ultimate shearing capacity of the interface obeys
Coulomb’s friction law. The slope is subjected to near-fault triggering by two types of idealized
wavelets: (i) a Ricker wavelet, representative of forward directivity affected motions, and (ii) an
one-cycle sinusoidal wavelet, representative of fling-affected motions. The asymmetric sliding
response is analyzed and the effect of a number of parameters is explored. They include: the
critical acceleration ratio, aC /aH, the excitation frequency, fo, and the magnitude of elastic preyielding displacement, dy.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δυναµική ολίσθηση στερεού σώµατος,
µάζας m, επί κεκλιµένου επιπέδου βρίσκει
εφαρµογή επί του πρακτέου σε αρκετά
προβλήµατα της γεωτεχνικής σεισµικής
µηχανικής. Ήδη από το 1965 την πρωτοεισήγαγε ο Newmark για τον υπολογισµό της
σεισµικής απόκρισης χωµάτινων φραγµάτων.
Το
σύστηµα
ολισθαίνοντος
σώµατοςκεκλιµένου επιπέδου χρησιµοποιήθηκε για την
εκτίµηση των δυναµικών καθιζήσεων επιφανειακών θεµελίων, τον υπολογισµό παραµενουσών µετακινήσεων κατολισθαίνοντων πρανών,
σεισµικών παραµορφώσεων σε τοίχους
αντιστηρίξεων οπλισµένης γής. Οι Richards &

Elms (1979) έκαναν µια επιτυχή επέκταση στην
εφαρµογή του συστήµατος σε τοίχους
βαρύτητας.
Οι συγγραφείς σε προηγούµενη µελέτη τους
(Garini et al 2010, Gazetas et al 2009)
παρουσίασαν αποτελέσµατα σχετικώς µε την
ασύµµετρη ολίσθηση σώµατος διεγειρόµενου
από εγγύς-του-ρήγµατος καταγραφές. Τα
συµπεράσµατα που προέκυψαν είχαν βασιστεί
στην παραδοχή της στερεο-πλαστικής συµπεριφοράς της διεπιφάνειας επιπέδου-σώµατος.
Στην πραγµατικότητα όµως πρίν ξεκινήσει η
ολίσθηση του σώµατος, είναι αναπόφευκτη η
ανάπτυξη ελαστικών µετακινήσεων στην
διεπιφάνεια. Στο άρθρο αυτό διερευνάται υπό
ρεαλιστικότερες συνθήκες η ολίσθηση επί

κεκλιµένου επιπέδου, θεωρώντας ελαστικόιδεωδώς πλαστικό τον νόµο δύναµηςπαραµόρφωσης στην διεπιφάνεια (Σχήµα 1).
2. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ∆ΙΕΓΕΡΣΗ
Προγενέστερες µελέτες υπολογισµού της
δυναµικής απόκρισης στερεού σώµατος επί
κεκλιµένης βάσης χρησιµοποίησαν καταγραφές από σεισµούς των δεκαετιών ’70 και ’80.
Ελάχιστες από τις καταγραφές αυτές ήταν από
περιοχές εγγύς-του-ρήγµατος. Σήµερα, υπάρχει διαθέσιµο ένα µεγάλο πλήθος από εγγύςτου-ρήγµατος καταγραφές. Επίσης, έχει
κατανοηθεί η επίδραση των χαρακτηριστικών
της διάρρηξης στις εκάστοτε καταγραφές
(πέραν του µεγέθους και της απόστασης).
Έτσι γνωρίζουµε πλέον ότι σε περιοχές
έντονης κατευθυντικότητας, το φαινόµενο της
ενισχυτικής συµβολής των διαδιδόµενων
σεισµικών κυµάτων έµπροσθεν του µετώπου
διάδοσης, εµφανίζεται στα επιταχυνσιογραφήµατα µε παλµούς επιτάχυνσης µεγάλης
περιόδου. Στην περίπτωση που η σεισµική
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Όπως απεικονίζεται και στο Σχήµα 2, οι
συχνότητες των παλµών επιλέχθηκαν έτσι
ώστε να ταιριάζουν κατά το δυνατόν τα
φάσµατα αποκρίσεως τους.
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Σχήµα 1. (a) Αντικείµενο της µελέτης: στερεό σώµα επί κεκλιµένου επιπέδου υποβαλλόµενο σε
διέγερση παράλληλη προς αυτό, (b) τελείως πλαστική συµπεριφορά της διεπιφάνειας ολισθήσεως,
και (c) ελαστική-πλαστική συµπεριφορά της διεπιφάνειας.
Figure 1. (a) The problem studied in the paper – sliding on inclined plane undergoing excitation
parallel to the slope, (b) ideally rigid-plastic behavior of the interface, and (c) elastic-perfectly
plastic sliding response studied here.
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Σχήµα 2. Οι δύο τύποι εξιδανικευµένων παλµών και τα αντίστοιχα φάσµατα
απόκρισης τους
(εδαφική επιτάχυνση αναφοράς: 1 g).
Figure 2. The two idealized time histories used as base excitation, with their response acceleration spectra (Reference ground acceleration: 1 g).
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Σχήµα 3. Χρονοϊστορίες επιταχύνσεων, ταχυτήτων και µετατοπίσεων για την περίπτωση ελαστικής
µετακίνησης “διαρροής” dy = 0.1 m (αριστερά), και για dy = 0 (στα δεξιά).
Figure 3. Acceleration, velocity, and displacement time histories for a maximum elastic
deformation of dy = 0.1 m (left), and for dy = 0 (right).
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Σχήµα 4. Γραφική παράσταση της αναπτυσσόµενης δύναµης επαναφοράς, Τ, συναρτήσει της
µετακίνησης του στερεού σώµατος, D, για ελαστική παραµόρφωση dy = 0.1 m. Η ολίσθηση γίνεται
επί κεκλιµένου επιπέδου γωνίας
β = 25o, όταν αυτό διεγείρεται από παλµό Ricker συχνότητας
1.5 Hz, και aC/aH = 0.1 .
Figure 4. Force-displacement response for the case of an elasto-plastic sliding system with dy =
0.1 m, β = 25o, aC/aH = 0.1 and a Ricker excitation of 1.5 Hz frequency.
3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
3.1 Η επίδραση της ελαστικής παραµόρφωσης, dy
Το Σχήµα 3 παρουσιάζει την απόκριση
ολισθαίνοντος στερεού µάζας m = 1 Mgr επί
κεκλιµένου επιπέδου γωνίας β = 25o, υπό την
µορφή χρονοΐστοριών επιτάχυνσης, ταχύτητας,
και µετακίνησης. Το επίπεδο της βάσης
διεγείρεται από έναν παλµό Ricker συχνότητας
1.5 Hz και µέγιστης επιτάχυνσης 1g.
Τα διαγράµµατα στην δεξιά στήλη
αντιστοιχούν στην περίπτωση της απολύτως
πλαστικής διεπιφάνειας ολίσθησης σώµατοςβάσης, για λόγο κρίσιµης πρός µέγιστη
επιτάχυνση aC /aH = 0.1. Παρατηρήστε ότι το
στερεό σώµα κινείται ακριβώς όπως η βάση
του, έως ότου να ξεπεραστεί η κρίσιµη τιµή της
επιτάχυνσης aC. Μόλις η διέγερση ασκήσει
στο σώµα επιτάχυνση µεγαλύτερη από την
κρίσιµη, το στερεό αρχίζει να ολισθαίνει είτε
στην κατηφόρα (η συνήθης περίπτωση), είτε
στην ανηφόρα (σπανίως).
Τα διαγράµµατα στην αριστερή στήλη του
Σχήµατος 3, παρουσιάζουν την περίπτωση
που έχουµε µία ελαστική µετακίνηση του
σώµατος προτού αυτό ολισθήσει. Η ελαστική
παραµόρφωση που µπορεί να αναπτύξει το
σύστηµα είναι 0.1 m. Συνέπεια αυτής της
ελαστικής προ-ολισθαίνουσας φάσης δείχνεται
στο Σχήµα 3 µε βέλος. Στο σηµείο αυτό να
τονίσουµε ότι ενώ η ολίσθηση (δηλαδή η
πλαστική µετατόπιση) συµβαίνει κυρίως σε µία
διεύθυνση (στην κατηφόρα), η ελαστική
µετακίνηση παρατηρείται εξίσου και στις δύο

διευθύνσεις κινήσεως. Εποµένως, άν και µετά
το 1 sec δεν πραγµατοποιείται καµµία
ολίσθηση
στην
ανηφόρα,
αντιθέτως
συµβαίνουν ελαστικές µετακινήσεις στην
διεύθυνση αυτή (βλέπε Σχήµα 3).
Επιπροσθέτως, το στερεό σώµα δέν ηρεµεί
µετά το πέρας του παλµού στα 1.5 sec όπως
συµβαίνει στην περίπτωση της απολύτως
πλαστικής ολίσθησης, αλλά συνεχίζει να
ταλαντώνεται ελαστικά για µερικά ακόµη
δευτερόλεπτα. Τούτο αποδεικνύεται και από το
Σχήµα 4, στο οποίο παρουσιάζεται η µεταβολή
της
δύναµης
τριβής
συναρτήσει
της
µετακίνησης. Οι µετακινήσεις που αντιστοιχούν
σε ολίσθηση (πλαστική παραµόρφωση) είναι
τα οριζόντια τµήµατα, ενώ οι ελαστικές
µετακινήσεις είναι τα ευθύγραµµα κεκλιµένα
τµήµατα. Έχουµε λοιπόν δύο ολισθήσεις και
πολλές (σε πλήθος όχι σε µέγεθος) ελαστικές
µετακινήσεις πρίν και µετά τις ολισθήσεις
αυτές.
3.2 Η επίδραση της συχνότητας διεγέρσεως, fo,
και του λόγου επιταχύνσεων, aC /aH
Το Σχήµα 5 περιγράφει την επιρροή του
λόγου της κρίσιµης πρός την µέγιστη
επιτάχυνση, aC /aH, στην ασύµµετρη ολίσθηση
για τέσσερις τιµές ελαστικής µετακίνησης, dy,
και για επίσης τέσσερις συχνότητες, fo. Όπως
και αναµένονταν, αυξανοµένου του λόγου
επιταχύνσεων
aC/aH,
οι
προκύπτουσες
ολισθήσεις µειώνονται. Το γεγονός της
ελάττωσης των ολισθήσεων όσο µεγαλώνει η
κρίσιµη επιτάχυνση ολίσθησης και άρα ο λόγος
aC /aH (αφού η µέγιστη τιµή της εξωτερικώς

Στο Σχήµα 6 δίδεται η επίδραση της
συχνότητας της διέγερσης, fo, στην ολίσθηση.
Ανεξαρτήτως των άλλων παραµέτρων, όταν
αυξάνεται η συχνότητα της διέγερσης
µειώνεται
η
προκαλούµενη
ολίσθηση.

επιβαλλόµενης επιτάχυνσης είναι σταθερή και
ίση µε 1g), είναι ανεξάρτητο της ύπαρξης ή µή
ελαστικής παραµόρφωσης. Εξάλλου, παρατηρούµε ότι η ύπαρξη ελαστικής παραµόρφωσης
µπορεί τόσο να αυξήσει όσο και να µειώσει τις
τελικές παραµένουσες µετακινήσεις.
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Σχήµα 5. Επίδραση της ελαστικής συνιστώσας της µετακίνησης, dy, στην απόκριση στερεού
σώµατος επί κεκλιµένου επιπέδου υποβαλλοµένου σε παλµό Ricker µέγιστης επιτάχυνσης 1 g για
διαφορετικές τιµές της συχνότητας.
Figure 5. Influence of maximum elastic deformation, dy, on asymmetric sliding response triggered
by Ricker wavelets of maximum acceleration 1 g and of different frequencies.
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Σχήµα 6. Επίδραση της συχνότητας διεγέρσεως, fo , στην ασύµµετρη ολίσθηση για διάφορες τιµές
του λόγου, αC /αΗ, και της ελαστικής µετακίνησης dy (∆ιέγερση: παλµός Ricker).
Figure 6. Effect of characteristic frequency, fo, and of αC /αΗ ratio on maximum slippage with
respect to elastic deformation, dy (Excitation: single Ricker wavelet).
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν
γραφικώς στο άρθρο (µέσω των σχηµάτων)
προσφέρουν µία πρώτη κατανόηση στο
φαινόµενο της δυναµικής ολίσθησης παρουσία
ελαστικών παραµορφώσεων στην διεπιφάνεια
ολισθήσεως κεκλιµένου επιπέδου και στερεού
σώµατος.
Συµπερασµατικά, η κυριότερη επίδραση της
ελαστικής µετακίνησης είναι η αύξηση των
µετατοπίσεων στην ανηφόρα, καθώς οι
ελαστικές παραµορφώσεις αναπτύσσονται και
στις δύο διευθύνσεις ολισθήσεως αδιακρίτως.
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