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Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 
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• Αντικείμενο της παρούσας ομιλίας είναι η συγκριτική
παρουσίαση της εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας της
Ροτόντας Θεσσαλονίκης σε φορτία βαρύτητας και σεισμό, αφ’
ενός με τα μέσα που διετίθεντο το 1980 και αφ’ ετέρου με τα
σύγχρονα εργαλεία υπολογισμού.

• Πιο συγκεκριμένα γίνεται σύγκριση ανάμεσα στην μελέτη
ενίσχυσης που συντάχθηκε το 1980, μετά το σεισμό του
1978, από τον ομιλούντα και την ομάδα του στο Α.Π.Θ. και
αφ’ ετέρου στην αναθεώρηση της μελέτης που συντάχθηκε
το 2021 από το Γραφείο Γ.& Γ. Πενέλης Α.Ε. με ανάθεση της
ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
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• Αιτία για τη σύνταξη της μελέτης του 2021 απετέλεσε ο
εντοπισμός 2 ή 3 μικρού εύρους (1.0-10mm) και μήκους
1.50m ρηγμάτων πριν 4 χρόνια στον Πεσσό Π3 του μνημείου.

• Η Ροτόντα Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα παλιότερα και
μεγαλοπρεπέστερα μνημεία της πόλης, και μαζί με το Πάνθεο
της Ρώμης, αποτελούν δύο από τους τελευταίους αλλά
αδιάψευστους μάρτυρες του τεχνολογικού επιπέδου της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σ’αυτό το είδος κατασκευών.
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ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

• Πενέλης Γεώργιος Ομ. Καθηγητής επιστημονικά υπεύθυνος

• Στυλιανίδης Κ. Ομ. Καθηγητής

• Καραβεζύρογλου Μ. Ομ. Καθηγήτρια

• Λιαρής Νικ. Δρ. Χημικός

• Λεονταρίδης Δημ. Διπλ. Πολιτ. Μηχανικός

Ι. ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1980
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Το μνημείο συντίθεται:
Από ένα κυκλικής κάτοψης κτίσμα 
εσωτερικής διαμέτρου 24.5m
(Ρωμαϊκή φάση 300 μ.Χ.)
Από το ιερό 
(Χριστιανική φάση 400 μ.Χ.)
Από τον μιναρέ + 2 πρόπυλων 
(Οθωμανική φάση 16ος μ.Χ. 
αιώνας)

2. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ
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Oι κύριες βλάβες που εντοπίστηκαν μετά το σεισμό του 1978 (6.5 R, 
Βόλβη) ήταν οι εξής :

Ρηγμάτωση των πεσσών Π2 και Π3 με τα ενσωματωμένα ελικοειδή 
κλιμακοστάσια, με λοξό ρήγμα (εύρους 13.0÷14.00cm κλίση 610) 
καθ’όλο το ύψος του μνημείου με εξελισσόμενη διεύρυνση 1.0 mm ανά 
μήνα με τάση κατάρρευσης του τμήματος μεταξύ των πεσσών Π2 και Π3.

Κατακόρυφη ρηγμάτωση του πεσσού Π8

Ακτινική ρηγμάτωση του τρούλου.

Ρηγμάτωση στην κλείδα του θόλου της Χριστιανικής φάσης

Απόκλιση τοίχων της Ρωμαϊκής και Χριστιανικής φάσης προς τα έξω.

Γενικά το μνημείο εμφανιζόταν κατακερματισμένο με εικόνα επικινδύνως 
ετοιμόρροπου.
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3. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ



11



12



13



14



• Κατασκευή μεταλλικού ικριώματος επίσκεψης μέσα – έξω.
• Βαρειά ξύλινη υποστήλωση των πεσσών Π2 και Π3 
• Προσωρινοί προεντεταμένοι δακτύλιοι Φ26 για συγκράτηση 

της ολίσθησης του νοτίου τμήματος.
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4. ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ (1979)
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5.1 Πρόγραμμα της μελέτης
Επί τόπου έρευνες 

Εργαστηριακές δοκιμές

Στατικές αναλύσεις

Εκτίμηση φέρουσας ικανότητας – αίτια βλάβης

Προτάσεις επεμβάσεων ενίσχυσης

Επανεκτίμηση (redesign) της φέρουσας ικανότητας μετά τις 

επεμβάσεις.
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5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (1980)

Οι εντός πλαισίου δράσεις θα αναπτυχθούν εν συντομία στη 

συνέχεια.
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Με δεδομένο ότι τα αναλυτικά εργαλεία της εποχής εκείνης (1980) ήταν 
σχετικώς φτωχά υιοθετήθηκαν τα παρακάτω απλά αναλυτικά 
προσομοιώματα

Ρωμαϊκή φάση (ελαστική ανάλυση)

Χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός των δύο παρακάτω μοντέλων

5.2 Στατική ανάλυση

FEM Μοντέλο

Γραμμκό Μοντέλο



Χρησιμοποιήθηκε ως μοντέλο ένας ελεύθερος πρόβολος 
(θεώρημα κάτω ορίου, Prager)
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Ρωμαική Φάση, ανελαστική ανάλυση (με ρηγματωμένους
τους δακτυλίους από λιθοδομή)
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Χριστιανική φάση (Ανελαστική ανάλυση)

Χρησιμοποιήθηκε μοντέλο με 
γραμμικά στοιχεία με δημιουργία 
πλαστικών αρθρώσεων βήμα προς 
βήμα μέχρι κατάρρευσης

Μέθοδος υπολογισμού
τόσο για φορτία βαρύτητας όσο και για σεισμικά φορτία 
εφαρμόστηκε η ισοδύναμη στατική μέθοδος
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i. Το μνημείο μετά τη χριστιανική επέμβαση παρουσίασε συνολικό 
συντελεστή ασφαλείας έναντι κατακόρυφων φορτίων 

v=2.15

έναντι του

v=2.70÷3.10

που παρουσίαζε στην αρχική του μορφή

ii. Το φορτίο αστοχίας των πεσσών Π2 και Π3 για σεισμική καταπόνηση 
ήταν τύπου σύνθλιψης-διάτμησης (λοξό ρήγμα με κλίση 61ο) και 
τέμνουσα αστοχίας

VR=0.085 W + Vτρούλου

iii. Το φορτίο αστοχίας των υπολοίπων ολόσωμων πεσσών για τον σεισμό 
σχεδιασμού προέκυψε

VR=0.135 W + Vτρούλου

5.3 Συμπεράσματα της ανάλυσης του ρωμαϊκού κτίσματος



6.1 Ρωμαϊκή φάση
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6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Εφαρμογή ενεμάτων σε όλες τις ρωγμές
Τοποθέτηση προεντεταμένων εντατήρων υπό μορφή δακτυλίου 
από ανοξείδωτο χάλυβα S830/970 (25Φ12 V=54.2 KN/τένοντα)
Συρραφή των πεσσών Π2-Π3 με ράβδους προεντεταμένες, 
S830/970 (Φ20/1.50m V=180KN/τένοντα)
Κατασκευή μεταλλικού κοχλιωτού κλωβού στα κλιμακοστάσια

•

Με βάση την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του Μνημείου για 
φορτία βαρύτητας και σεισμού έγιναν οι παρακάτω προτάσεις 
επισκευής και ενίσχυσης.
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•
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•



6.2 Προτάσεις για το χριστιανικό τμήμα
 Εφαρμογή ενεμάτων σε όλες τις ρωγμές

 Τοποθέτηση δύο ομάδων μόνιμων εγκάρσιων ελκυστήρων στις 
γενέσεις της καμάρας, 4Φ20 ανοξείδωτου χάλυβα έκαστη
S830/970 (V=78.50 KN εκάστη)

 Τοπική ενίσχυση της κόγχης του Ιερού με προεντεταμένες ράβδους 
4Φ20 ανοξείδωτου χάλυβα υψηλής αντοχής μορφής ημιδακτυλίου
σε οριζόντιο επίπεδο
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7.1  ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

Με βάση τις παραπάνω εκτεθείσες προτάσεις για 
επισκευή και ενίσχυση έγινε επανυπολογισμός και 
επαναδιαστασιολόγηση των δύο φάσεων του μνημείου

7.2  ΡΩΜΑΪΚΗ ΦΑΣΗ

7.2.1  Νεκρά φορτία μετά την επέμβαση

Γι΄ αυτήν την εντατική κατάσταση προέκυψε ότι το σύνολο 
του μνημείου τελεί υπό θλιπτική εντατική κατάσταση με 
συντελεστή ασφάλειας έναντι αστοχίας

V = 2.58

έναντι του v = 2.15 που ήταν ο συντελεστής ασφαλείας 
του πριν από την αστοχία των πεσσών Π2, Π3 28

7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ



7.2.2. Νεκρά Φορτία και σεισμικές δράσεις μετά τις 
επεμβάσεις

Για τον συνδυασμό αυτό προέκυψαν οι εξής οριακές τιμές 
αντοχής των πεσσών σε τέμνουσα:

ωθησης
τρουλουV (Μετά την ενίσχυση)

(Πριν την ενίσχυση)ωθησης
τρουλουV

ωθησης
τρουλουV (Μετά την ενίσχυση)

(Πριν την ενίσχυση)ωθησης
τρουλουV

- Για τους ολόσωμους πεσσούς

Vult = (18.5 ÷ 20.5%) W + 

Vult = (13.0 ÷ 13.5%) W + 

- Για τους πεσσούς με τις ελικοειδείς κλίμακες

Vult = (20.0 ÷ 21.8%) W +

Vult = (8.5 ÷ 10.0%) W + 
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7.3 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΑΣΗ

Έναντι του v = 1.20 που υφίστατο πριν από την επέμβαση. 

V = 2.10

Η αυτή διαδικασία ανάλυσης με την Ρωμαϊκή Φάση 
επαναλήφθηκε και στην Χριστιανική

Ο επανυπολογισμός για φορτία βαρύτητας έδωσε:
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ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

• Πενέλης Γεώργιος Ομ. Καθηγητής επιστημονικά υπεύθυνος

• Ζαχαροπούλου Γεωργία  Δρ. Πολιτ. Μηχανικός / E.A.Π.Θ.

• Πενέλης Γρηγόριος  Δρ. Πολιτ. Μηχανικός / PENELIS S.A

• Πασχαλίδης Κωνσταντίνος Δρ. Πολιτ. Μηχανικός / PENELIS S.A

• Ξύστρης Παρ. CEO NEOTEK

ΙΙ. ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2021
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(α) Βασικός στόχος : η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας για
φορτία βαρύτητας και σεισμό στην υφιστάμενη σήμερα
κατάσταση μετά τις επεμβάσεις στερέωσης του 1980.

(β) Δεύτερος στόχος : Διερεύνηση για ύπαρξη τυχόν αιτιώδους
σχέσης μεταξύ των ρωγμών που εντοπίστηκαν και της
αναθεωρημένης εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας.

8. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ  (2021)
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9. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  (2021)

9.1 Πρόγραμμα της μελέτης

• Καταγραφή επεμβάσεων 1980 (As built state)

• Παθολογία του Μνημείου 2021

• Δοκιμές in-situ του βαθμού προεντάσεως των δακτυλίων

• Προαπαιτούμενα στοιχεία για την ανάλυση

• Φασματική δυναμική ανάλυση για ελαστική γραμμική συμπεριφορά
(2021)

• Φασματική δυναμική ανάλυση με ρηγματωμένους δακτυλίους
λιθοδομής (2021)

• Στατική Ανελαστική ανάλυση (2021)

• Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας



Από τις τέσσερεις πρώτες ενότητες λόγω περιορισμένου χρόνου
αναφέρονται επιγραμματικώς τα εξής:

• Οι επεμβάσεις του 1980 (As built) ψηφιοποιήθηκαν και καταγράφηκαν
σε ψηφιοποιημένη αποτύπωση του μνημείου με Laser Scanner.

• Η παθολογία του (2021) (ρωγμές πεσσού Π3) αποτυπώθηκαν με
λεπτομέρεια με Laser Scanning και με βάση τις ενδείξεις ρωγμομέτρων
διαπιστώθηκε ότι τα τελευταία 4 χρόνια δεν υπήρξε διεύρυνσή τους.

• Οι in-situ έλεγχοι του βαθμού προεντέσεως των προεντεταμένων
δακτυλίων έγιναν με την μέθοδο εκτροπής προεντεταμένης χορδής.

• Φάσμα σχεδιασμού (a=0.16, μ=1.2, q=2.50, Έδαφος Κατηγορίας Β)

Οι εντός πλαισίου ενότητες θα αναπτυχθούν στη συνέχεια.
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Συσχέτιση ρηγμάτωσης πεσσού 3 (1) με τις επισκευές του 1980
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Συσχέτιση ρηγμάτωσης πεσσού 3 (2) με τις επισκευές του 1980
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Συσχέτιση ρηγμάτωσης πεσσού 3 (3) με τις επισκευές του 1980



40

Η αρχή μετρήσεως προεντάσεως με την 
μέθοδο του Cross bow
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Ελαστικό φάσμα σχεδιασμού ΕΝ1998 με γΙ=1.20
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• Το μνημείο προσομοιώθηκε με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία
(FEM) με την παραδοχή γραμμικής συμπεριφοράς των υλικών
δόμησης χωρίς ρηγμάτωση.

• Στο επίπεδο της θεμελίωσης τοποθετήθηκαν κατάλληλες ελατηριακές
σταθερές εδάφους

• Ο φορέας αναλύθηκε για

- Ίδιο βάρος του μνημείου (Go)

- Προένταση (PT)

- Επιφόρτιση (G1)

- Φασματική ανάλυση (C1, C2, C3 )

9.2 Δυναμική φασματική ιδιομορφική ανάλυση
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Προοπτική άποψη προσομοιώματος Μνημείου.
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Πρώτη ιδιομορφή. Δεύτερη ιδιομορφή. Τρίτη ιδιομορφή.

Πρώτη αρμονική 
ΥΥ Τ1=0.48s

Δεύτερη αρμονική 
ΧΧ Τ2=0.40s

Τρίτη αρμονική 
RZ Τ3=0.28s
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Τέμνουσα Βάσης

• Τέμνουσα βάσης 𝐄𝐄𝐱𝐱 (𝐂𝐂𝟐𝟐), 𝐄𝐄𝐲𝐲 (𝐂𝐂𝟑𝟑) λόγω σεισμού σχεδιασμού
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• Αποτελέσματα αναλύσεων

- Κατάσταση λειτουργίας ((𝐺𝐺0+ 𝐺𝐺1)+PT)

Οι αναπτυσσόμενες τάσεις εφελκυσμού στο σύνολο του μνημείου
είναι πολύ μικρότερες από τις τάσεις σχεδιασμού.

- Κατάσταση αστοχίας (σεισμός)

(α) Στους δύο δακτυλίους τοιχοποιίας, στη βάση του τρούλλου και

μεταξύ των παραθύρων και των κογχών αναπτύσσονται

δακτυλοειδείς τάσεις εφελκυσμού.

(β) Στους οκτώ πεσσούς οι αναπτυσσόμενες τάσεις συνθλίψεως

κυμαίνονται εξωτερικώς γύρω στα :

𝐒𝐒𝟏𝟏𝟏𝟏 = 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 ÷ 𝟔𝟔𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲

𝐒𝐒𝟐𝟐𝟐𝟐 = −𝟗𝟗𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲



4707.Τ.a. Tension Top-Max S11

Σημειώνονται:
I. Με το συμβολισμό top γίνεται 

αναφορά στην εξωτερική
επιφάνεια του Μνημείου. Με τον 
συμβολισμό bottom γίνεται 
αναφορά στην εσωτερική
επιφάνεια του Μνημείου. 

II. Με τον συμβολισμό S11 γίνεται 
αναφορά σε ορθές τάσεις με 
διάνυσμα κάθετο στους 
μεσημβρινούς. Με τον συμβολισμό 
S22 γίνεται αναφορά σε ορθές 
τάσεις με διάνυσμα κάθετο στους 
οριζόντιους κύκλους.

III. Με τον συμβολισμό S12 γίνεται 
αναφορά σε διατμητικές τάσεις 
στις πλευρές των πεπερασμένων 
στοιχείων.

Kατάσταση λειτουργίας
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07.F.a. Tension Top-Max S11 07.G.d. Compression Bot-Min S22 07.H.a. Shear Top S12

Κατάσταση αστοχίας (σεισμός)
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• Συμπεράσματα για κατάσταση αστοχίας (σεισμός)

- Οι δύο δακτύλιοι από τοιχοποιία παρά τους προεντεταμένους
δακτυλοειδείς εντατήρες υπερβαίνουν σε πολλές περιοχές την αντοχή σε
εφελκυσμό.

- Αυτό σημαίνει ότι για τον σεισμό σχεδιασμού θα παρουσιαστούν
ρηγματώσεις πάνω από της κόγχες και τα παράθυρα και συνεπώς θα
πάψουν να εμποδίζουν οι δακτύλιοι την κίνηση των πεσσών προς τα έξω
γεγονός που συνεπάγεται την ανάπτυξη μεγαλύτερων ροπών και
τεμνουσών στη βάση των πεσσών από αυτές που προκύπτουν από τους
υπολογισμούς.

- Σημειώνονται ότι λογιστικώς προκύπτει εξάντληση των πεσσών

σε κάμψη 𝜆𝜆k =65%

σε διάτμηση 𝜆𝜆δ =62%

Τα μεγέθη αυτά είναι παραπλανητικά.
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9.3 Δυναμική φασματική ιδιομορφική ανάλυση με
διερρηγμένους δακτυλίους

• Μοντέλο ανάλυσης

- Με την παραδοχή διερρηγμένου δακτυλίου οι πεσσοί
παρουσιάζουν λειτουργία περίπου ανεξάρτητου προβόλου ο
καθένας όπως στην μελέτη του 1980 που έγινε η ανάλυση με βάση
το θεώρημα του κάτω ορίου (Prager)

- Προς τούτο χρησιμοποιήθηκε το ίδιο μοντέλο FEM με ζώνες
δραστικώς μειωμένης ατένειας πάνω από τα παράθυρα και τις
κόγχες.
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Αριστ. Αποτυπωμένο και λογιστικό επίπεδο ολισθήσεως πεσσών Π2 και Π3. 
Δεξ. Διάγραμμα ροπών Μ λόγω σεισμού PGA = ε = 8% (σελ. 264 Τόμος ΙΙ/1980)
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Αξονομετρικό μοντέλο με τις ζώνες μειωμένης ατένειας(πράσινο χρώμα) 
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𝐕𝐕𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮 = (𝟏𝟏𝟏𝟏. 𝟓𝟓 ÷ 20.5%) W + 𝑉𝑉𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏
ώ𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃 (1980) παρ.7.2.2

• Αποτελέσματα (σε σεισμό)

- Από τη φασματική ανάλυση και την ολοκλήρωση των σ και τ στη 
βάση των πεσσών προκύπτει

- Συγκρίνοντας την τέμνουσα βάσης των πεσσών που 
υπολογίσθηκε στην μελέτη του 1980 με αυτήν του 2021 υπό την 
παραδοχή ρηγματωμένων δακτυλίων (Λειτουργία προβόλου) 
έχουμε :

συντελεστής εξάντλησης σε κάμψη 𝜆𝜆𝑘𝑘 = 103%

συντελεστής εξάντλησης σε διάτμηση 𝜆𝜆𝛿𝛿 = 43%
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𝐕𝐕𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮 = 𝟒𝟒𝟓𝟓.𝟕𝟕𝟓𝟓𝟒𝟒
𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟑𝟑𝒙𝒙 𝟐𝟐𝟓𝟓𝟏𝟏𝟑𝟑𝟗𝟗𝟓𝟓

W + 𝑉𝑉𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏
ώ𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃 =

=        18.9%    W + 𝑉𝑉𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏
ώ𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃

(2021)

• Συμπεράσματα

- Συμπερασματικά η ελαστική ανάλυση του 1980 που έγινε 
με το θεώρημα του κάτω ορίου σε μοντέλο πρόβολο έδωσε 
τα αυτά περίπου αποτελέσματα με την ελαστική 
ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία με την παραδοχή 
ρηγματωμένων δακτυλίων (μηδενική ατένεια) με FEM μοντέλο 
και φασματική ιδιομορφική ανάλυση. 
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𝑉𝑉𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖
𝑲𝑲𝝅𝝅𝝅𝝅𝝅𝝅𝝅𝝅. = 𝟒𝟒𝟓𝟓𝟕𝟕𝟓𝟓𝟒𝟒

𝟐𝟐𝟓𝟓𝟏𝟏𝟑𝟑𝟗𝟗𝟓𝟓
= 0.195 W

- Σημειώνεται ότι η απαιτούμενη τέμνουσα βάσεως με βάση 
τον σεισμό σχεδιασμού κατά τον EC8-1-1/ National Annex
ισούται προς :

δηλαδή ελάχιστη απόκλιση από τα αποτελέσματα της 
φέρουσας ικανότητας με βάση την ανάλυση.



• Ως γνωστόν, η χαμηλή και μη αξιόπιστη εφελκυστική αντοχή της
τοιχοποιίας, σε περίπτωση ελαστικής στατικής ή δυναμικής ανάλυσης
οδηγεί σε ζώνες εφελκυστικής αστοχίας (ρηγμάτωσης) του φορέα
για πολύ μικρά ποσοστά του φορτίου κατάρρευσης. Έτσι, η
ανακατανομή της έντασης καθώς προχωράει η ρηγμάτωση οδηγεί σε
πρώιμη άρση της γραμμικής σχέσης φόρτισης – έντασης –
παραμόρφωσης με αποτέλεσμα η γραμμική ελαστική ανάλυση να μην
παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα.

• Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι και
προγράμματα ανελαστικής ανάλυσης που αντιμετωπίζουν το
πρόβλημα με διαδικασίες βήμα προς βήμα.
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9.5.1 Γενικά 

9.5 Στατική ανελαστική ανάλυση (2021)



• Ένα τέτοιο πρόγραμμα κατάλληλο για σύνθετους μνημειακούς
φορείς από τοιχοποιία με ορθοτροπία υλικού αναπτύχθηκε στο
Γραφείο μας (Πενέλης Γεώργ., Παπανικολάου Βασ., Πενέλης Γρηγ.) και
έχει χρησιμοποιηθεί για διάφορες περιπτώσεις μνημειακών έργων
(Κωδονοστάσιο Ι.Μ. Ζωγράφου, Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κάϊρο, Ι.Μ.
Ξενοφόντος). Η μέθοδος και το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιήθηκε και
στην παρούσα περίπτωση.

• Το πρόγραμμα επιτρέπει την παραγωγή της καμπύλης αντοχής
(capacity curve) του Μνημείου για στατική οριζόντια φόρτιση βήμα
προς βήμα (push over analysis) και ενδείξεις ρηγμάτωσης ή αστοχίας
ανά βήμα.

• Ακολουθεί επιτελεστικός σχεδιασμός με βάση τις μετακινήσεις
(performance based design). Προς τούτο, απαιτείται να ληφθεί κατ’
αρχήν απόφαση για το φάσμα του σεισμού σχεδιασμού.
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• Ο σεισμός σχεδιασμού στην παρούσα μελέτη είναι το ελαστικό φάσμα
του ΕΝ1998-1/2004 / National Annex για συντελεστή σπουδαιότητας
𝛾𝛾1 = 1.20 για τον οποίο έγινε και η ελαστική ανάλυση (περίοδος
επαναφοράς 816 χρόνια).

• Λόγω της ηλικίας του Μνημείου, ο σχεδιασμός επαναλήφθηκε για
περίοδο επαναφοράς 1600 χρόνια που αντιστοιχεί σε συντελεστή
σπουδαιότητας 𝛾𝛾1 = 1.50

• Τα δυο ελαστικά φάσματα σχεδιασμού δίνονται στο επόμενο σχήμα.

58

9.5.2 Σεισμός σχεδιασμού 
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Ελαστικό φάσμα σχεδιασμού ΕΝ1998 για Τ=1600y (γΙ=1.50)

Τ=816y + T=1600y



• Εδώ θα παρατεθεί μόνο η καμπύλη για το σεισμό y-y η οποία είναι και

δυσμενέστερη. Η καμπύλη παριστάνει την τέμνουσα βάσεως (ΚΝ) ως

συνάρτηση της μετακίνησης (m) στην κορυφή του τρούλου.
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9.5.3 Αποτελέσματα της καμπύλης αντοχής

Καμπύλη P-δ για ΕΥΥ



• Παράγονται κατ’ αρχήν οι καμπύλες των φασμάτων επιταχύνσεων –
μετακινήσεων (ADRS) για δείκτη πλαστιμότητας q=1.0, 1.2, 2.5
για τους δυο σεισμούς σχεδιασμού (Τ=816 years, T=1600 years)
(Σχήμα 53,54)

• Στο ίδιο σχήμα επαλληλίζεται η καμπύλη Ρ-δ με τις τιμές της Ρ
ανηγμένες σε ποσοστό του φορτίου βαρύτητας (% g). Tόσο στην
καμπύλη (ADRS) των 816 ετών όσο και αυτής των 1600 ετών τέμνουν
την καμπύλη Ρ-δ εντός της ελαστικής περιοχής της καμπύλης Ρ-δ
(q=1.0). Η καμπύλη ADRS 816y στα 0.043m ενώ η καμπύλη ΑDRS
1600 στα 0.056m (target displacement).
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9.5.4 Προσδιορισμός της μετακίνησης – στόχου 
(target displacement)



62Αποτίμηση για ΕΥΥ με βάση τα φάσματα μετακινήσεων



63Αποτίμηση για ΕΥΥ με βάση τα φάσματα μετακινήσεων



• Από τα παραπάνω διαγράμματα προκύπτει ότι για το σεισμό
σχεδιασμού (περίοδος επαναφοράς 816 χρόνια) που προδιαγράφει ο
Κανονισμός EC8-1-1/2004 / National Annex, η μετακίνηση - στόχος
είναι 0.043m. Για τον σεισμό αυτό αναμένονται περιορισμένης
κλίμακας ρηγματώσεις.

• Για το σεισμό σχεδιασμού που αντιστοιχεί σε περίοδο επανάληψης
Τ=1600 χρόνια η μετακίνηση - στόχος αυξάνεται στα 0.056 m .
Για τον σεισμό αυτό αναμένονται αυξημένης κλίμακας ρηγματώσεις.
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9.5.5 Σχόλια
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Καμπτικές ρωγμές για ΕYY  - TOP=έξω παρειά, BOT=μέσα παρειά



66

Μεμβρανικές ρωγμές για ΕYY
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Καμπτικές ρωγμές για ΕYY με T=1600y - TOP=έξω παρειά, BOT=μέσα παρειά
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Μεμβρανικές ρωγμές για EYY με Τ=1600y



• Κεντρικό συμπέρασμα της μελέτης του 2021 είναι ότι η επέμβαση
του 1980 ήταν άκρως επιτυχής τόσο από πλευράς μελέτης όσο και
από πλευράς εκτέλεσης.

• Το κατακερματισμένο και υπό κατάρρευση Μνημείο μετά το
σεισμό του 1978, και την ενίσχυση του:

- Δεν παρουσίασε νέα ραγίσματα ή επανεμφάνιση των παλαιών,

με εξαίρεση 2-3 ραγισμάτων εύρους μερικών χιλιοστών και

μήκους περίπου 1.0 ÷ 1.5 m. Τα ρήγματα αυτά παραμένουν

αμετάβλητα τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια.

- Οι προεντεταμένοι ελκυστήρες δεν παρουσίασαν καμμία

χαλάρωση, τουλάχιστον εκεί που έγινε έλεγχος, και το εξ΄ ίσου

σημαντικό, η προένταση που πραγματοποιήθηκε το 1983
ήταν απολύτως επιτυχής.

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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• Η ελαστική στατική και αντισεισμική ανάλυση του 1980 έναντι αυτής

του 2021, παρ’ όλη την χρησιμοποίηση στην μελέτη του 2021 πολύ

προηγμένων εργαλείων υπολογισμού (επιφανειακά στοιχεία έναντι

γραμμικών στοιχείων και φασματική ιδιομορφική ανάλυση σε σεισμό

έναντι ισοδύναμης στατικής ανάλυσης) έδωσε ελάχιστες αποκλίσεις.

Το πιο σημαντικό, και οι δυο εκτιμήσεις της φέρουσας ικανότητας του

Μνημείου μετά την ενίσχυση του δίνουν επάρκεια έναντι του

σεισμού σχεδιασμού που επιβάλλει ο Αντισεισμικός Κανονισμός

(Περίοδος επαναφοράς 816 χρόνια μ=1.20)
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• Η στατική ανελαστική ανάλυση που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στη

μελέτη του 2021 με την παραγωγή των καμπύλων αντοχής του κτίσματος

κατά x-x και y-y έδωσε τη δυνατότητα για εκτιμήσεις για σεισμό με

μεγαλύτερη περίοδο επαναφοράς (Τ= 1600 χρόνια, μ=1.50).

- Για σεισμό με περίοδο επαναφοράς 816 χρόνων, το κτίσμα

παραμένει οριακά στην ελαστική περιοχή με την εμφάνιση

περιορισμένης εκτάσεως ρηγματώσεων.

- Για σεισμό με περίοδο επαναφοράς 1600 χρόνια (μ=1.50) το

κτίσμα περνά στο κάτω όριο της ανελαστικής συμπεριφοράς

με εκτεταμένης κλίμακας ρηγματώσεις και αστοχίες χωρίς

κατάρρευση. 71
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