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1 Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  Γενικά  

 

Η διώρυγα της Κορίνθου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κατασκευαστικά έργα που 

υλοποιήθηκαν στον Ελλαδικό χώρο στα τέλη του 19ου αιώνα. Η ιδιαίτερη γεωγραφική 

της θέση την καθιστά σημαντική νευραλγική αρτηρία τόσο για τη ναυσιπλοΐα όσο και για 

το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας. Μέσω της διώρυγας της Κορίνθου επιτεύχθηκε η επικοινωνία μεταξύ 

Κορινθιακού κόλπου με το Σαρωνικό και κατ’ επέκταση του Ιόνιου πελάγους με το 

Αιγαίο πέλαγος, ενώ μέσω του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου διευκολύνθηκε η 

επικοινωνία Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδος. 

Το όραμα της διάνοιξης της διώρυγας ξεκινά από τα αρχαία χρόνια σύμφωνα με 

ιστορικές μαρτυρίες από την εποχή του Περίανδρου (602 π.Χ.) όπου κατασκευάσθηκε η 

περίφημη διολκός, ένας πλακόστρωτος δρόμος πάνω στον οποίο με τη χρήση ξύλων 
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κυλούσαν τα πλοία της εποχής. Το 67 μ.Χ. ο Νέρωνας αποφάσισε να πραγματοποιήσει 

το έργο της διάνοιξης βασιζόμενος σε σχέδια που είχαν προταθεί από τους Ιούλιο 

Καίσαρα (44 π.Χ. ) και Καλιγούλα (37 π.Χ.). Οι εργασίες εκσκαφής προχώρησαν σε 

μήκος συνολικά 3300m και αποτέλεσε τη πιο σοβαρή και μελετημένη προσπάθεια πριν 

την οριστική διάνοιξη της διώρυγας. Οι τεράστιες τεχνικές δυσκολίες εκτέλεσης του 

έργου ήταν ένας από τους κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες σε όλες τις 

προσπάθειες διάνοιξης της διώρυγας που επιχειρήθηκαν κατά καιρούς. Στους νεότερους 

χρόνους της Ελληνικής ιστορίας επίσημα η έναρξη των εργασιών διάνοιξης του Ισθμού 

έγινε το 1882 και το έργο ολοκληρώθηκε το 1893 με συνολικό όγκο χωμάτων εξόρυξης 

12 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. 

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της διώρυγας προέκυψε το πρόβλημα 

καταπτώσεων που είχε σαν αποτέλεσμα η Διώρυγα να παραμένει κλειστή για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα. Συγκεκριμένα μέχρι το 1940 σημειώθηκαν δεκατέσσερις 

καταπτώσεις, με συνέπεια το κλείσιμο της διώρυγας για 4 χρόνια συνολικά. Το 1944 

λόγω ανατίναξης η διώρυγα παρέμεινε κλειστή για 5 χρόνια και μετά την περίοδο αυτή 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα, παρατηρούνται περιορισμένης κλίμακας καταπτώσεις 

που διακόπτουν τη λειτουργία της διώρυγας.  

Το πρόβλημα των καταπτώσεων στη διώρυγα της Κορίνθου είναι ιδιαίτερα 

πολύπλοκο και επιγραμματικά δύναται να αποδοθεί στη σεισμική δραστηριότητα, στη 

γεωλογική και γεωτεχνική πολυπλοκότητα των σχηματισμών και  στο ιδιαίτερο 

τεκτονικό καθεστώς της περιοχής. 

 

 

1.2  Διάρθρωση διδακτορικής διατριβής 

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή χωρίζεται σε έξη κεφάλαια : 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο μελετάται η γεωλογία, τεκτονική και η σεισμική δραστηριότητα 

στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. Συγκεντρώνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από 
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προηγούμενες μελέτες και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση  στα γεωλογικά, τεκτονικά και 

γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της υπό εξέτασης περιοχής, της διώρυγας της Κορίνθου. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, διερευνώνται οι επιπτώσεις, που θα έχει στους επιφανειακούς 

σχηματισμούς, η δραστηριοποίηση ρηγμάτων με ή χωρίς σεισμούς στην περιοχή της 

διώρυγας της Κορίνθου. Οι προσομοιώσεις διάδοσης της σεισμικής διάρρηξης για κάθε 

μία περίπτωση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, με στόχο 

να αποκτηθεί μία πιο σαφής εικόνα της κατανομής των παραμορφώσεων, που 

αναμένεται να αναπτυχθούν σαν  αποτέλεσμα της διάρρηξης των συγκεκριμένων 

ρηγμάτων, και να προσδιορισθούν περιοχές με αναμενόμενες μέγιστες παραμορφώσεις. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο προσδιορίσθηκαν οι πιο σημαντικές και καλά προσδιορισμένες 

γραμμικές σεισμικές πηγές (ενεργά ρήγματα) που είναι πιθανόν να επηρεάσουν την 

περιοχή της διώρυγας και υπολογίσθηκε η σεισμική επικινδυνότητα. Προσδιορίστηκαν οι 

μέγιστες αναμενόμενες τιμές της εδαφικής επιτάχυνσης, ταχύτητας και μετατόπισης 

καθώς και της έντασης Arias μιας παραμέτρου που παρουσιάζει καλή συσχέτιση με 

σεισμικά προκαλούμενες κατολισθήσεις, για διάφορες χρονικές περιόδους. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, με τη μέθοδο των συνοριακών στοιχείων μελετάται η 

επίδραση που θα έχει στα πρανή της Διώρυγας η πιθανή ενεργοποίηση τριών 

διαφορετικών σεισμικών πηγών οι οποίες εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή, με 

βασικό στόχο τον προσδιορισμό πιθανών θέσεων εκδήλωσης αστοχιών και κατ’ 

επέκταση τον προσδιορισμό της πιο δυνητικά επικίνδυνης σεισμικής πηγής.  

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, περιγράφεται η κατασκευή μίας ράβδου ακουστικής εκπομπής 

που προτείνεται για την συνεχή παρακολούθηση τμημάτων των πρανών της διώρυγας με 

αυξημένο πρόβλημα πιθανών καταπτώσεων. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

επεξεργασίας και ανάλυσης ακουστικών εκπομπών από τις εργαστηριακές δοκιμές της 

ράβδου και προτείνεται ένα πλήρες σύστημα παρακολούθησης όσον αφορά τη 

παρακολούθηση κατολισθητικών φαινομένων στην Διώρυγα της Κορίνθου. 
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Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής, προσδιορίζονται συγκεκριμένες θέσεις στη διώρυγα της Κορίνθου με 

αυξημένο πρόβλημα εμφάνισης κατολισθητικών φαινομένων, προτείνονται λύσεις 

αντιμετώπισης του προβλήματος. Τέλος γίνονται προτάσεις για το  πως πρέπει να 

συνεχιστεί η έρευνα και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. 
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2 Κεφάλαιο 2 
Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό καθεστώς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  Εισαγωγή 

 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της λεκάνης διαστολής πίσω από το Ελληνικό τόξο, 

είναι ΔΒΔ διεύθυνσης επιμήκεις και στενές ασύμμετρες τάφροι, που κόβουν και 

μετατοπίζουν παλαιότερες δομές συστολής των Ελληνίδων οροσειρών. Οι πιο 

χαρακτηριστικές από αυτές τις δομές διαστολής, είναι η Κορινθιακή τάφρος, η τάφρος 

του Πατραϊκού και η τάφρος της Τριχωνίδας που δημιουργήθηκαν στον Αιγιακό χώρο 

κατά το Τεταρτογενές, Doutsos & Piper (1990). 

Από την ιστορική και ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας ιδιαίτερα στην 

περιοχή του Κορινθιακού κόλπου, διαπιστώνεται ότι έχουν σημειωθεί αρκετοί μεγάλοι 

σεισμοί. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους σεισμούς των Αλκυονίδων (1981) και τον πιο 

πρόσφατο του Αιγίου (1995). 
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Η περιοχή του Κορινθιακού κόλπου, που καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα της 

Κορινθιακής τάφρου, αποτελεί σήμερα μια από τις πιο σεισμικά ενεργές περιοχές στην 

Ευρώπη με έντονους ρυθμούς διάνοιξης της τάξης 1.5 cm/y και διαστολή κατά μία κύρια 

διεύθυνση Β-Ν, ενώ η ανύψωση των νότιων ακτών του κόλπου είναι της τάξης 1 mm/y, 

Tselentis & Macropoulos (1986), Billiris et al (1991), Clarke et al (1997), Westaway 

(2002).  

Η ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου τις τελευταίες δεκαετίες έχει 

αποτελέσει το αντικείμενο ενδιαφέροντος για ερευνητές από σχεδόν όλους τους κλάδους 

των γεωεπιστημών. 

Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στην περιοχή του Ισθμού, που βρίσκεται στο 

ανατολικό περιθώριο του Κορινθιακού κόλπου, Σχήμα (2.1). 

Στις επόμενες παραγράφους ακολουθεί βιβλιογραφική περιγραφή της γεωλογίας, της 

τεκτονικής εξέλιξης και της σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. 

Ενώ τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα ιδιαίτερα γεωλογικά, τεκτονικά και γεωτεχνικά 

χαρακτηριστικά που αφορούν την υπό εξέταση περιοχή, της διώρυγας της Κορίνθου. 

 

 
Σχήμα 2.1: Περιοχή μελέτης Διώρυγα της Κορίνθου, χαρτογραφημένα ρήγματα, Stefatos et al (2002). 
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2.2 Κορινθιακή τάφρος 

 

Η τάφρος της Κορίνθου είναι μία ασύμμετρη τάφρος με διεύθυνση ΔΒΔ - ΑΝΑ. Έχει 

μήκος ~140 Km και πλάτος ~ 40 Km, Doutsos & Piper (1990).  

Ο σχηματισμός της τάφρου καθορίστηκε κυρίως από δύο βασικούς μηχανισμούς, την 

προς τα δυτικά διαφυγή της πλάκας της Ανατολίας και την οπισθοχώρηση της 

Αφρικανικής πλάκας, Doutsos & Kokkalas (2001). Προηγούμενες εργασίες 

υποστηρίζουν σαν βασικό μηχανισμό συνήθως μία από αυτές τις δύο αναφερόμενες 

διεργασίες, Le Pichon & Angielier (1979), Taymaz et al (1991), Jackson (1994), Le 

Pichon (1995), Hatzfeld et al (1997), Meijer & Wortel (1997). 

Η κύρια ανάπτυξη της τάφρου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Τεταρτογενούς, ενώ 

η εξέλιξη της συνεχίζεται μέχρι σήμερα, Doutsos et al (1988), Doutsos & Piper (1990), 

Armijo et al (1996). 

Από την ηλικία των συνιζηματογενών αποθέσεων ανατολικά της τάφρου που 

τοποθετείται στις αρχές του Πλειόκαινου, (Papp & Steininger (1979)), σε αντίθεση με τη 

δυτική πλευρά όπου η ηλικία των ιζημάτων είναι Πλειστοκαινική, (Frydas (1991)), 

θεωρείται η από τα ανατολικά προς τα δυτικά διάνοιξη της τάφρου, Doutsos et al (1988). 

Πιο συγκεκριμένα, κατά το Πλειστόκαινο καθώς το μέτωπο της ορογένεσης 

μετατοπίζεται προς τα δυτικά η διαστολή πίσω από αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η τάφρος 

της Κορίνθου να επεκτείνεται προς τα δυτικά. Αποτέλεσμα αυτής της προς τα δυτικά 

μετανάστευσης της διαστολής, όπως αυτό έχει αποδειχθεί από τις γεωδαιτικές 

παρατηρήσεις, είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα σύστημα τάφρων. Το σύστημα 

αυτό περιλαμβάνει την τάφρο των Πατρών και την τάφρο της Τριχωνίδας η οποία 

θεωρείται προέκταση της Κορινθιακής τάφρου, Doutsos et al (1988). 

Στα Πλειοκαινικά και Τεταρτογενή ιζήματα της Κορινθιακής τάφρου, διακρίνονται 

δύο ορθογώνια συστήματα ρηγμάτων, Doutsos et al (1988), Poulimenos et al (1989): 

1) Το κύριο σύστημα, το οποίο αποτελείται από ΔΒΔ ληστρωτής ή ληστρικής 

γεωμετρίας κανονικά ρήγματα και μικρότερα ΒΒΑ-διεύθυνσης ρήγματα 

μετασχηματισμού. Τα ΒΒΑ-διεύθυνσης ρήγματα έχουν κινηματική παράλληλη με τη 

διεύθυνση διάνοιξης της τάφρου, Doutsos et al (1988). Τα ΔΒΔ-διεύθυνσης ρήγματα 
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παρουσιάζουν κανονικό χαρακτήρα κίνησης. Τα κύρια αυτά ρήγματα συγκεντρώνουν 

ιζήματα και οριοθετούν λεκάνες στις οποίες πιστοποιείται η προς τα δυτικά μετατόπιση 

της διαστολής του Αιγιακού χώρου. 

2) Το δευτερεύον σύστημα, το οποίο αποτελείται από ΑΒΑ κανονικά ρήγματα και 

ΒΒΔ ρήγματα μετασχηματισμού. Παρουσιάζουν κανονικό και πλάγιο έως οριζόντιο 

χαρακτήρα κίνησης και συσχετίζονται κυρίως με τη διαστολή και ανύψωση της περιοχής 

πίσω από το Ελληνικό τόξο. 

 

Στο βόρειο τμήμα της τάφρου, αναπτύσσεται η επιμήκης λεκάνη του Κορινθιακού 

κόλπου. Ο Κορινθιακός κόλπος αποτελεί μία σύνθετη ασύμμετρη ημιτάφρο (ημιτάφρο-

half graben), με μέγιστο πάχος Τεταρτογενών αποθέσεων που καλύπτει περίπου 2Km, 

Zelt et al (2004). Το βόρειο και νότιο περιθώριο του κόλπου καθορίζεται από μία σειρά 

κλιμακωτά διευθετημένων υποθαλάσσιων ρηγμάτων, με διεύθυνση παράλληλα σχεδόν 

προς τις ακτές, Brooks & Ferentinos (1984). Στην πρόσφατη εργασία των Stefatos et al 

(2002), χαρτογραφήθηκαν 66 υποθαλάσσια ρήγματα κατά μήκος του Κορινθιακού 

κόλπου, τα οποία διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, στα κύρια ρήγματα που 

διαπερνούν τα Πλειο-Πλειστοκαινικά ιζήματα και στα δευτερεύοντα. Τα περισσότερα 

από αυτά είναι παράλληλα στον κύριο άξονα του κόλπου οριοθετώντας το βόρειο και 

νότιο περιθώριο του. Τα ρήγματα  του βορείου περιθωρίου κλίνουν προς το νότο, σε 

αντίθεση με αυτά του νοτίου που κλίνουν προς το βορρά. Όσον αφορά το μήκος τους, 

κυμαίνεται από 3 έως 26 Km και είναι συγκρίσιμα με τα ρήγματα που έχουν 

χαρτογραφηθεί στην ευρύτερη περιοχή  (χέρσο), από τους (Jackson et al 1982 a, Doutsos 

& Poulimenos (1992), Dart et al (1994), Roberts & Koukouvelas (1996), Koukouvelas et 

al (1999). 

Ο ρυθμός ανύψωσης της βάσης των ρηγμάτων που περιορίζουν το βόρειο περιθώριο 

είναι μικρότερος ή ίσος με το ρυθμό βύθισης της ευρύτερης περιοχής που δημιουργεί η 

λειτουργία των ρηγμάτων του νοτίου περιθωρίου. Επομένως το βόρειο περιθώριο του 

κόλπου, σε αντίθεση με το νότιο, βρίσκεται υπό καθεστώς γενικής βύθισης και 

οριοθετείται από το δευτερεύον ρηξιγενές σύστημα του κόλπου Doutsos et al (1988), 

Armijo et al (1996), Lyberis et al (1998), Stefatos et al (2002). 
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Ο λόγος ανύψωσης των ακτών του νοτίου περιθωρίου του Κορινθιακού σε σχέση με 

τη βύθιση του κεντρικού τμήματος του κόλπου είναι αρκετά υψηλός. Οι Doutsos & 

Kokkalas (2001), υποστηρίζουν ότι ο λόγος αυτός είναι αρκετά υψηλός, για να 

ερμηνεύεται απλά με τα συμβατικά μοντέλα ισοστατικής ανύψωσης, σε περιοχές δράσης 

ενεργών ρηγμάτων. Έχουν προταθεί διάφορες ερμηνείες που δικαιολογούν αυτή τη 

παρατήρηση όπως, α) πάχυνση του φλοιού λόγω τοπικής λέπτυνσης, Mariolakos & Stiros 

(1987), β) λόγω μαγματισμού, Collier (1991) και γ) υψηλός ρυθμός ανύψωσης λόγω της 

καταβύθισης ιζημάτων, Le Pichon & Angielier (1979). 

 

Στο νότιο περιθώριο του Κορινθιακού κόλπου σε αντίθεση με το βόρειο, 

διαπιστώνονται  σημαντικές ανυψώσεις των ακτών. Αυτές οι ανυψώσεις συσχετίζονται 

άμεσα με αρκετά ρήγματα που διαμορφώνουν το νότιο περιθώριο, παρουσιάζοντας μία 

μέση τιμή της τάξης του 1 mm/y από το τέλος του Μ. Πλειόκαινου, McKenzie & Jackson 

(1983), Keraudren & Sorel (1987), Doutsos & Piper (1990), Armijio et al (1996), Stewart 

& Vita Finzi (1996), Dia et al (1997), Westaway (2002), McNeill & Collier (2004). 

Πιο συγκεκριμένα στο δυτικό τμήμα του Κορινθιακού κόλπου μεταξύ Αιγείρας και 

Διακοπτού, οι ακτογραμμές παρέχουν σαφή ένδειξη για ανύψωση των ακτών κατά το 

Ολόκαινο όπως έχει διαπιστωθεί με ραδιοχρονολογήσεις δίθυρων και κοραλλιών από 

τους Papageorgiou et al (1993), Stewart (1996), Stewart & Vita Finzi (1996), Soter 

(1998). 

Ενδεικτικά οι μέγιστες διαπιστωμένες τιμές του ρυθμού ανύψωσης στις παραλίες 

Αιγείρας , παραλίας Πλατάνου και Διακοπτού είναι 2.2mm/y, 2.1 mm/y και 1.5 mm/y 

αντίστοιχα, Stewart & Vita Finzi (1996). 

Στο κεντρικό τμήμα του κόλπου ιδιαίτερα κατά μήκος των ακτών μεταξύ του 

Ξυλοκάστρου και της Κορίνθου έχουν επίσης διαπιστωθεί ανυψώσεις των θαλάσσιων 

αναβαθμίδων, Doutsos & Piper (1990), Armijo et al (1996), Westaway (2002). Στην 

πρόσφατη εργασία  Westaway (2002), ο ρυθμός ανύψωσης  κατά μήκος των ακτών 

αυτών, μεταξύ του Ξυλοκάστρου και της πόλης της Κορίνθου, προσδιορίζεται μεταξύ 

0.71-1.57 mm/a. Ιδιαίτερης αξίας παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι οι τιμές του 

ρυθμού ανύψωσης μειώνονται αισθητά από ~1.5 mm/a στη περιοχή του Ξυλοκάστρου σε 

~ 0.2 mm/a  στη πόλη της Κορίνθου, Westaway (2002). Υποστηρίζεται ότι το 
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μεγαλύτερο μέρος της επέκτασης της Κορινθιακής τάφρου εντοπίζεται κυρίως επί του 

ρήγματος της Κορίνθου κατά μήκος του οποίου ο ρυθμός ολίσθησης είναι αρκετά 

υψηλός της τάξης 11  ± 3 mm/y για τα τελευταία 350 Kyr, Armijo et al (1996). Ωστόσο, 

οι Doutsos & Kokkalas (2001) διαφωνούν με βασικές παραδοχές που έχουν κάνει οι 

προηγούμενοι συγγραφείς στο μοντέλο που χρησιμοποιούν, κυρίως για τους λόγους ότι: 

1) Θεωρούν πως το ρήγμα του Ξυλοκάστρου επί της χέρσου δεν προεκτείνεται και 

δεν συνδέεται με το υποθαλάσσιο ρήγμα της Κορίνθου το οποίο επεκτείνουν μέχρι το 

υποθαλάσσιο ρήγμα της Περαχώρας οι Armijo et al (1996). Η θεώρηση αυτή δείχνει να 

επιβεβαιώνεται και με τα αποτελέσματα των υποθαλάσσιων γεωφυσικών ερευνών, 

Lymperis et al (1998), Stefatos et al (2002). 

2) Δέχονται ότι το δάπεδο του ρήγματος ανυψώνεται κατά τη διάρκεια του 

Τεταρτογενούς χωρίς εσωτερική παραμόρφωση Armijo et al (1996). Έχει παρατηρηθεί 

από τους Poulimenos et al (1989), παραμόρφωση στο δάπεδο του ρήγματος του 

Ξυλοκάστρου από μία σειρά ενεργών κανονικών ρηγμάτων, των οποίων η μετατόπιση 

πολλές φορές ξεπερνάει τα 500m. 

3) Τέλος οι Armijio et al (1996), θεωρούν ότι η γενικότερη ανύψωση της ευρύτερης 

περιοχής δεν είναι σημαντική, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις των 

Vita Finzi & King 1996 για το ρήγμα της Ελίκης που εκτίμησαν ότι η μετασεισμική 

ανύψωση του δαπέδου του ρήγματος αντιστοιχεί στο 20 % της συνολικής ανύψωσης των 

ακτών τα τελευταία 3000 χρόνια. 

Όσον αφορά την περιοχή του ανατολικού Κορινθιακού κόλπου η ανάδυση των ακτών 

σημειώνεται σε μικρότερο βαθμό, Pirazzoli et al (1994), Stewart & Vita-Finzi (1996). Ο 

ρυθμός ανύψωσης παρουσιάζει μικρότερες τιμές συγκριτικά με το κεντρικό-δυτικό 

τμήμα του κόλπου της τάξης των 0.7 mm/y, Stewart & Vita-Finzi (1996). 

 

Σε γενικές γραμμές όλες οι αναφερόμενες εργασίες επιβεβαιώνουν και περιγράφουν 

την Κορινθιακή τάφρο ως μία έντονα τεκτονισμένη ενεργό τάφρο, όπου η διαστολή της 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα με γρήγορο ρυθμό. 

Από εκτεταμένες σεισμολογικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή 

τα τελευταία 30 χρόνια, θεωρείται μία από τις πιο ενεργές τάφρους στον κόσμο, γεγονός 

που επιβεβαιώνεται και από την έντονη σεισμικότητα που σημειώνεται στην περιοχή. Η 
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σεισμικότητα της τάφρου έχει διαπιστωθεί από ενόργανες παρατηρήσεις και από την 

ιστορική σεισμικότητα Ambrasseys & Jackson (1990, 1997), Papazachos et al (2000), 

Burton et al (2002). 

Επιπρόσθετα γεωδαιτικές μετρήσεις, επιβεβαιώνουν και κατατάσσουν την 

Κορινθιακή τάφρο στις πιο γρήγορα διαστελλόμενες περιοχές στον κόσμο. Ενδεικτικά ο 

ρυθμός διάνοιξης, για τα τελευταία 100 χρόνια, έχει μία μέση τιμή που κυμαίνεται 

μεταξύ ~ 6 mm/y στον ανατολικό Κορινθιακό με ~15 mm/y στο Δυτικό Κορινθιακό, 

Billiris et al (1991), Clarke et al (1997), Briole et al (2000), Avallone et al (2004). Οι 

τιμές αυτές συμφωνούν με τις εκτιμώμενες σεισμικές παραμορφώσεις για τον τελευταίο 

αιώνα όσον αφορά το ανατολικό τμήμα του Κορινθιακού κόλπου, σε αντίθεση με το 

δυτικό τμήμα όπου οι τιμές διαφέρουν αισθητά μεταξύ τους, Clarke et al (1997).  

Στο Σχήμα (2.2) , παρατίθεται τεκτονικός χάρτης του Κορινθιακού κόλπου με τη 

γεωλογία και τα κυριότερα ρήγματα της περιοχής. 

 

 
Σχήμα 2.2: Γεωλογικός-Τεκτονικός χάρτης ευρύτερης περιοχής Κορινθιακού κόλπου, Stefatos et al (2002). 

 

 

2.3 Σεισμικότητα - Ενεργά Ρήγματα 

 

Η πρόσφατη (Πλειστόκαινο - Ολόκαινο) τεκτονική εξέλιξη της περιοχής του 

Κορινθιακού κόλπου συσχετίζεται με τους ισχυρούς σεισμούς. Μελέτες τόσο της 

πρόσφατης σεισμικότητας  όσο και της ιστορικής έχουν συμπεράνει ότι η περιοχή 
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ιδιαίτερα του Κορινθιακού κόλπου είναι σεισμικά πολύ ενεργή, Ambrasseys & Jackson 

(1990, 1997), Papazachos & Papazachou (1997), Burton et al (2002). Επιλύσεις εστιακών 

μηχανισμών γένεσης των σεισμών στη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου, νεοτεκτονικές 

μελέτες, γεωδαιτικές μετρήσεις και υποθαλάσσιες έρευνες συμφωνούν ότι ο Κορινθιακός 

κόλπος αναπτύσσεται με έντονους ρυθμούς διάνοιξης κατά μία διεύθυνση διαστολής B-

N ή ΒΒΑ-ΝΝΔ, Jackson et al (1982), Vita-Finzi & King (1985), Tselentis & 

Macropoulos (1986), Billiris (1991), Brooks & Ferentinos (1984), Doutsos et al (1988), 

Clarke et al (1997) κ.α. Ο Papazachos (1975), βάση των επιφανειακών σεισμών στη 

περιοχή του Κορινθιακού, προσδιόρισε τους χρόνους επανάληψης των σεισμών με 

μεγέθη μεγαλύτερα των 7, 6.5, 6, 5.5 και 5 βαθμών της κλίμακας Richter κάθε 70, 25, 8, 

3 και 1 χρόνο αντίστοιχα. Σύμφωνα με τους Macropoulos & Burton (1981), Drakopoulos 

& Makropoulos (1983), το μέγιστο αναμενόμενο μέγεθος σεισμού για την περιοχή είναι 

της τάξης Ms=7.2 R. 

 

 
Σχήμα 2.3: Σεισμικότητα Κορινθιακού από 1900-1999, Papazachos et al (2000). Με κόκκινα βέλη 

παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιοι σεισμοί που επηρέασαν την περιοχή της διώρυγας. 

 

Τον προηγούμενο αιώνα, στον Κορινθιακό κόλπο σημειώθηκαν αρκετοί μεγάλοι 

σεισμοί με καταστροφικές επιπτώσεις, Σχήμα (2.3). Ενδεικτικά αναφέρουμε τους 
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σεισμούς του 1928 (Ms = 6.3 R), 1953 (Ms = 5.8 R) και τους σεισμούς των Αλκυονίδων 

το 1981 (Ms = 6.7 και 6.4R), των οποίων οι καταστροφικές επιπτώσεις επηρέασαν και 

την περιοχή της διώρυγας της Κορίνθου με την ανάδραση 2 ρηγμάτων που εντοπίζονται 

στην περιοχή του καναλιού, Jackson et al (1982), Mariolakos & Stiros (1986), 

Papazachos & Papazachou (1997), Papazachos et al (2000), Burton et al (2002 ). 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων σεισμών των Αλκυονίδων, φάνηκε καθαρά ότι η 

σεισμική ενέργεια μεταδόθηκε πιο εύκολα κατά μήκος των ρηγμάτων διευθύνσεως Α-Δ. 

Οι υψηλότερες σεισμικές εντάσεις παρατηρήθηκαν στην Περαχώρα, Πίσσια, Σχίνο, 

Αλεποχώρι και Κιάτο κατά τους σεισμούς της 24-25.2.81 και στο Καπαρέλλι, Πλαταιές 

με το σεισμό της 4.3.81. 

Το γεγονός ότι η μετάδοση της σεισμικής ενέργειας διευκολύνθηκε σε διεύθυνση Α-

Δ, επιβεβαιώνεται από την παρατήρηση ότι τα περισσότερα από τα ρήγματα αυτής της 

διευθύνσεως, ενεργοποιήθηκαν δίνοντας συν-σεισμικές διαρρήξεις και άλλα δευτερογενή 

αποτελέσματα, όπως π.χ. ρευστοποιήσεις και κατολισθήσεις. 

Η σεισμογενής επιφανειακή διάρρηξη λόγω των πρώτων σεισμών  (24-25.2.1981) 

παριστά την ενεργοποίηση της ρηξιγενούς ζώνης Πίσσια –Σχίνου –Αλεποχώρι, 

Morewood & Roberts (2001). Η κατακόρυφη μετατόπιση σε θέσεις όπου τα μέτωπα των 

ρηγμάτων καλύπτονταν από κορήματα ή αλλουβιακές αποθέσεις, ανέρχονταν στο 1m, η 

μετατόπιση είναι κανονική και συνοδεύεται από μικρή αριστερόστροφη συνιστώσα, 

Κούκης (1981), Κούκης & Ρόζος (1982). 

Κατά τη διάρκεια των σεισμών του 1928 και 1981, διαπιστώθηκε ανάδραση δύο 

ρηγμάτων στην περιοχή της Διώρυγας Ισθμού και δημιουργία συν-σεισμικών 

διαρρήξεων. Οι διαρρήξεις αυτές είχαν περιορισμένο μήκος και μετατόπιση γεγονός που 

αποδόθηκε στο αμμούχο αργιλικό κάλυμμα  του Ισθμού, το οποίο περιορίζει την 

επιφανειακή διάδοση τους, Mariolakos & Stiros (1986), Σχήμα (2.4). 

Κατά τους σεισμούς στις 22 και 29 Απριλίου του 1928 παρατηρήθηκε επιφανειακή 

εκδήλωση συν-σεισμικής διάρρηξης μήκους 50 m, που σταματούσε στο πρανές στη ΒΑ 

πλευρά της διώρυγας (Πρανές Στερεάς Ελλάδας). Η διάρρηξη χαρτογραφήθηκε ακριβώς 

στο υψηλότερο σημείο του λόφου, Tanakadate (1928). Προέκταση αυτής της ρωγμής 
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συμπίπτει με το κύριο ρήγμα VII ή IX, όπως χαρτογραφήθηκε από το Freyberg (1973), ή 

βάσει της αρίθμησης Philippson (1890), Σχήμα (2.4). 

Στους σεισμούς των Αλκυονίδων του 1981, πέρα από τη ανάδραση γνωστών 

ρηγμάτων στην ευρύτερη περιοχή του ανατολικού Κορινθιακού (Πίσσια, Σχίνου), 

παρατηρήθηκε στη διώρυγα η επαναδραστηριοποίηση του ρήγματος ΧΙΙ, Mariolakos et 

al (1982), βάσει της αρίθμησης Philippson (1890), Σχήμα (2.4). Το ρήγμα συναντάτε 60 

μέτρα ΝΑ της παλαιάς οδικής γέφυρας και είχε διεύθυνση περίπου Α-Δ. Η διάρρηξη που 

παρατηρήθηκε είχε επιφανειακή εκδήλωση μήκους περίπου 450m. Στην πλευρά του 

πρανούς Στερεάς Ελλάδος υπήρχε ένδειξη κατακόρυφης μετατόπισης της κύριας 

διάρρηξης. Στην πλευρά του πρανούς Πελοποννήσου η ανάδραση του ρήγματος 

προκάλεσε διάρρηξη του τοίχου αντιστήριξης του πρώτου εστιατορίου που συναντάτε 

νότια της παλαιάς οδικής καθώς και διάρρηξη της διαχωριστικής νησίδας επί της εθνικής 

οδού. Παράλληλα μία δεύτερη διάρρηξη μήκους μερικών δεκάδων μέτρων έτεμνε την 

κύρια διάρρηξη, σε απόσταση 4 m από το χείλος του πρανούς Πελοποννήσου. 

Μελετώντας ρηχούς σεισμούς στην περιοχή της Κορίνθου, ο Ritsema (1974) βρήκε 

ότι ο άξονας εφελκυσμού Τ είναι περίπου οριζόντιος με διεύθυνση Β-Ν, ενώ ο άξονας 

συμπίεσης P είναι σχεδόν κατακόρυφος. Αυτό έρχεται σε καλή συμφωνία με τις 

νεοτεκτονικές και σεισμοτεκτονικές παρατηρήσεις. 

 

 
Σχήμα 2.4: α) Ανάδραση γνωστών ρηγμάτων της περιοχής διώρυγας Ισθμού κατά τους σεισμούς του 1928 και 

1981, β) αρίθμηση χωροσταθμικών αφετηριών, Mariolakos & Stiros (1986). 
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2.4 Διώρυγα Κορίνθου 

 

Η διώρυγα της Κορίνθου έχει μήκος περίπου 6.3 Km και τοποθετείται γεωγραφικά στο 

ανατολικό όριο του βυθίσματος του Κορινθιακού κόλπου στο κέντρο μίας νεοτεκτονικής 

τάφρου που οριοθετείται από αλπικές τεκτονικές δομές. Αποτελεί ένα στενό τμήμα ξηράς 

που συνδέει την Πελοπόννησο με τη Στερεά Ελλάδα. Τα πρανή στη περιοχή της 

διώρυγας έχουν μία μέση κλίση περίπου 75°, ενώ παρουσιάζουν ένα μέγιστο ύψος 

περίπου 79 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και 8 μέτρα κάτω από αυτήν. Το 

πλάτος της διώρυγας είναι 24.6m στην επιφάνεια της θάλασσας και 21 με 22m στο 

πυθμένα του καναλιού. 

Το αλπικό υπόβαθρο της ευρύτερης περιοχής του Ισθμού αποτελούν η αυτόχθονη 

ζώνη της Τριπόλεως και τα πετρώματα με μεταβατικό χαρακτήρα μεταξύ των ζωνών 

Πίνδου, Υποπελαγονικής και ενδεχομένως της νότιας απολήξεως της ζώνης Παρνασσού. 

Στη στενή περιοχή του Ισθμού συναντώνται μόνο οι νεότεροι μεταλπικοί σχηματισμοί 

της περιοχής και συγκεκριμένα μάργες, μαργαικοί ασβεστόλιθοι και οι ψαμμίτες του 

Πλειοκαίνου, τα επικείμενα σε ασυμφωνία κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, άμμοι και χαλίκες 

του Πλειστοκαίνου και τέλος, οι πρόσφατες αποθέσεις των αργίλων, άμμων ιλύος 

ψηφιδοπαγών και των τεχνητών αποθέσεων που προήλθαν από τη διάνοιξη της διώρυγας, 

Σχήμα (2.9). 

Τα είδη και η διαδοχή των στρωμάτων των λιθολογικών σχηματισμών 

αποκαλύπτονται στα πρανή της διώρυγας, σε όλο της το μήκος, Freyberg (1973), 

Andrikopoulou et al (1988), Collier (1990). Στο Σχήμα (2.5), παρουσιάζεται η γεωλογική 

τομή της διώρυγας, όπου διακρίνεται καθαρά ότι επικρατούν οι μάργες της Κορίνθου. 

Στην τομή επίσης διακρίνονται 5 θαλάσσιες ακολουθίες ιζημάτων πάνω από τη μάργα, 

όπου φαίνεται χαρακτηριστικά  η μετάβαση των λιμναίων αποθέσεων στη βάση της 

τομής της διώρυγας σε ιζήματα θαλάσσιου περιβάλλοντος προς τα πάνω, Collier (1990).  
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Σχήμα 2.5: Γεωλογική τομή κατά μήκος της διώρυγας της Κορίνθου, Collier (1990). 

 

 

2.4.1 Τεκτονικά Χαρακτηριστικά  

 

Η διώρυγα της Κορίνθου από το Πλειόκαινο και μετά αντιπροσωπεύει ένα κέρας μέσα 

στη τάφρο της Κορίνθου που άλλοτε ανυψωνόταν άλλοτε βυθιζόταν. Ο χώρος αυτός 

ανυψώθηκε στη διάρκεια μιας σειράς παροξυσμικών τεκτονικών επεισοδίων, 

προκαλώντας την ανάδυση των διαφόρων φάσεων απόθεσης των παράκτιων άμμων και 

κροκαλοπαγών του Πλειστοκαίνου και των υποκείμενων Πλειστοκαινικών μαργών. 

 Σε γενικές γραμμές η σημερινή ανάπτυξη του Ισθμού επηρεάστηκε από τα ακόλουθα 

κύρια στάδια γεωδυναμικής εξέλιξης της ευρύτερης περιοχής του Κορινθιακού κόλπου, 

Sebrier (1977): 

• Μία φάση εφελκυσμού κατά το Πλειο-Πλειστόκαινο με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

υποκατακόρυφων κανονικών ρηγμάτων με διεύθυνση E-W προς ENE-WSW. 

• Μία φάση εφελκυσμού από το μέσο Πλειστόκαινο μέχρι σήμερα, με την 

επανεργοποίηση παλαιών κανονικών ρηγμάτων ή τον σχηματισμό καινούργιων με 

την ίδια διεύθυνση.  
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Από τις πρώτες μελέτες που έγιναν στην περιοχή του Ισθμού ήταν του Philippson (1890), 

που χαρτογράφησε 23 κανονικά ρήγματα εγκάρσια στη διεύθυνση του και θεωρεί ότι ο 

χώρος του Ισθμού αποτελεί ένα τεκτονικό κέρας. Ο Freyberg (1973), παρουσίασε την 

πολύπλοκη τεκτονική δομή του Ισθμού σε μία πιο λεπτομερή χαρτογράφηση των πρανών 

του καναλιού, με 45 ρήγματα που δημιουργούν μία σειρά τεκτονικών τάφρων και 

κεράτων. Σύμφωνα με τον Freyberg (1973), ο Ισθμός φαίνεται να σχηματίζεται από 

αντιθετικά στρεφόμενα (antitilted) τεκτονικά μπλοκ. Το βόρειο σύστημα των τεκτονικών 

αυτών μπλοκ, στρέφεται προς τα δυτικά ενώ το νότιο σύστημα κινείται αντίθετα και 

μεταξύ τους παρεμβάλλεται μία ουδέτερη ζώνη. Επιπλέον το βόρειο σύστημα 

αναπτύσσει μορφολογικά μεγαλύτερα ύψη προς τα ανατολικά και βυθίζεται κάτω από 

την επιφάνεια της θάλασσας προς τα δυτικά, σε αντίθεση με το νότιο σύστημα 

τεκτονικών μπλοκ. 

Ο Sebrier (1977), θεωρεί ότι οι στροφές που παρατηρούνται στην περιοχή του Ισθμού 

αφορούν έναν ευρύτερο χώρο. Οι μεσοζωικοί σχηματισμοί βόρεια του Ισθμού φαίνεται 

να έχουν περιστραφεί προς τα δυτικά ενώ οι νεογενείς αποθέσεις της Πελοποννήσου 

νότια, έχουν υποστεί μία περιστροφή προς τα ανατολικά. Η παρατήρηση αυτή 

επιβεβαιώνει την άποψη της ανύψωσης της βόρειας Πελοποννήσου στη διάρκεια του 

Πλειστοκαίνου μέχρι το υψόμετρο των 1800m και την βύθιση των βόρειων ακτών του 

Κορινθιακού.  

Με την χρήση γεωδαιτικών μετρήσεων επιβεβαιώνεται η άποψη που αρχικά 

διατύπωσε ο Freyberg (1973), ότι η παραμόρφωση του ευρύτερου χώρου συνδέεται με 

φαινόμενα στρέψης (tilting), παρά το γεγονός ότι τα ρήγματα είναι κανονικά και 

επομένως εύκολα θα μπορούσε κανείς να οδηγηθεί στη σκέψη ότι το κύριο αίτιο της 

παραμόρφωσης είναι ο εφελκυσμός, Mariolakos & Stiros (1986, 1987).  

Βάση επαναληπτικών χωροσταθμήσεων που έχει εκτελέσει η ΓΥΣ, από το 1953 

μέχρι το 1981  (μετά το σεισμό), παρατηρήθηκαν εδαφικές μετατοπίσεις τεκτονικής 

προέλευσης στην περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου. Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι 

το κεντρικό τμήμα του Ισθμού ανυψώνεται σε σχέση με τις γειτονικές παράκτιες 

περιοχές, ενώ χαρακτηριστικά η Ποσειδωνία δείχνει μία βύθιση σε σχέση με την 

Κόρινθο. Η μέση ετήσια ανύψωση που προσδιορίσηκε, αντιστοιχεί σε 0.2 χιλ./ χρόνο, 

Mariolakos & Stiros (1986, 1987), Σχήματα (2.4 και 2.6). 
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Οι αναφερόμενοι συγγραφείς, συγκρίνοντας την επιφάνεια ασυμφωνίας του  

Ευτυρρηνίου που χαρτογράφησε ο Freyberg (1973) με τα χωροσταθμικά δεδομένα, 

θεωρούν ότι η σημερινή δυναμική εξέλιξη της περιοχής είναι τεκτονικά ίδια με την 

αντίστοιχη τεταρτογενή / νεογενή.  

Σύμφωνα με τον Collier (1990), ο Ισθμός της Κορίνθου επί του παρόντος υφίσταται 

μία ανοδική φάση, στηρίχθηκε στη παρουσία θαλάσσιων αναβαθμίδων που βρέθηκαν 

~100m πάνω από το μέγιστο επίπεδο της θάλασσας του Τεταρτογενούς. Η ανύψωση του 

Ισθμού θεωρεί ο συγγραφέας ότι αποτελεί μία από τις δύο κύριες τεκτονικές συνιστώσες 

της μετατόπισης που επηρεάζουν την περιοχή. Η δεύτερη είναι η βύθιση, αποτέλεσμα της 

εφελκυστικής ρηγμάτωσης, η οποία πιθανόν μπορεί να συνοδευτεί κατ’ επέκταση με 

φαινόμενα στρέψης. 

 

 
Σχήμα 2.6: Αποτελέσματα γεωδαιτικών μετρήσεων για τις χωροσταθμικές αφετηρίες που φαίνονται στο 

σχήμα 2.4, Mariolakos & Stiros (1987). 

 

Οι Andrikopoulou et al (1988), σε μία γεωτεχνική διερεύνηση κατά μήκος της 

διώρυγας ταξινόμησαν τους γεωλογικούς σχηματισμούς σε τέσσερις κύριες γεωτεχνικές 

ενότητες. Παράλληλα κατέγραψαν 52 κανονικά ρήγματα, με τα περισσότερα από αυτά 

να παρουσιάζουν δράση κατά το Πλειστόκαινο, Σχήμα (2.6). Οι σχετικές κινήσεις τους 

μπορούν εύκολα να παρατηρηθούν και στις δύο πλευρές του καναλιού, ενώ κάποια από 

αυτά θεωρείται ότι έχουν αναδράσει σχετικά πρόσφατα μετά από ισχυρούς σεισμούς, 

Mariolakos & Stiros (1986). Τα ρήγματα παρουσιάζουν γενικά διεύθυνση Α-Δ και 

τέμνουν τη Διώρυγα υπό γωνία 30ο - 40ο . Η κλίση τους είναι πολύ ισχυρή, από 60ο μέχρι 



Κεφάλαιο 2ο   Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό καθεστώς 

19 

σχεδόν κατακόρυφα. Στα τεχνητά πρανή έχουν αναπτυχθεί παράλληλα προς τα κύρια 

ρήγματα ασυνέχειες λόγω της αποτόνωσης των τάσεων, οι οποίες δημιουργούν τοπικά 

απολεπίσεις. 

Τέλος, με διεύθυνση παράλληλη προς τα κύρια ρήγματα, δηλαδή υπό γωνία 30° με 

40° ως προς τον άξονα του καναλιού, αναπτύσσεται ένα κύριο σύστημα 

υποκατακόρυφων διαρρήξεων, Christoulas et al (1984). Η συχνότητα τους είναι μία 

διάρρηξη ανά 2-4m, η επιφάνεια τους είναι λεία, επίπεδη ή κυματοειδής, με μέγιστο 

άνοιγμα μέχρι τα 10cm και έχουν πληρωθεί με ασβεστιτικό η αργιλικό υλικό. 

Οι βραχώδεις και ημιβραχώδεις κυρίως σχηματισμοί μεταξύ των Χ.Θ. 4600 – 5150 

διασχίζονται από τρία συστήματα διακλάσεων, ΒΒΑ-ΝΝΔ, ΑΒΑ-ΔΒΔ, και ΒΑ-ΝΔ 

διεύθυνσης, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα ευστάθειας. Επιπλέον, όλα τα 

ρήγματα που περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών των θέσεων έχουν δημιουργηθεί υπό ένα 

καθεστώς εφελκυστικών τάσεων ΒΒΔ-ΝΝΑ. Η διεύθυνση αυτή συμπίπτει με τη 

διεύθυνση του άξονα εφελκυσμού που προκύπτει από τις επιλύσεις μηχανισμών γένεσης 

πρόσφατων σεισμών στον ανατολικό Κορινθιακό κόλπο. Αυτή η ταύτιση εγκυμονεί 

κινδύνους ενεργοποιήσεων ρηγμάτων της διώρυγας με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και ΑΒΑ-ΔΝΔ 

Γεωλογική Μελέτη περιοχής Νέων Γεφυρώσεων (Τεύχος 4). 

 

 

2.4.2 Γεωλογικά - Γεωτεχνικά Χαρακτηριστικά 

 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί της περιοχής του καναλιού αντιπροσωπεύονται λίγο ως πολύ 

με καθαρή στρωματογραφία και είναι Νεογενείς και Τεταρτογενείς ιζηματογενείς 

αποθέσεις. Ο τύπος εναλλαγής των στρωμάτων των σχηματισμών είναι καθαρά 

αποτυπωμένος στα πρανή της διώρυγας. Όπως προαναφέρθηκε οι κύριοι σχηματισμοί 

που συναντώνται είναι εναλλασσόμενα στρώματα μαργαικού πηλού, μαργαικής άμμου, 

αδρομερών και μαργαικών ασβεστόλιθων με παρεμβολές τοπικές κάποια στρώματα 

μαργαικών αργίλων, ιλύος, άμμου, και κροκαλοπαγών. Όλα τα στρώματα 

χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές σε περιεχόμενο ανθρακικού ασβεστίου (πάνω από 

45%), Andrikopoulou et al (1988). 
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Η γεωτεχνική πολυπλοκότητα του συστήματος αποδίδεται το ίδιο σε γενετικές 

διακυμάνσεις όσο και σε επιγενετικές διαδικασίες. Μερικές από αυτές τις διαδικασίες 

είναι η διαγένεση, η τεκτονική δράση, η διάρρηξη λόγω της διαφορικής διαστολής των 

στρωμάτων, οι αλλαγές στην χημική σύσταση και το επίπεδο του υδροφόρου ορίζοντα 

και η εξαλλοίωση λόγω αλλαγής των κλιματολογικών συνθηκών, επίσης η παρουσία 

επικρεμάμενων υδροφόρων αποτελούν ένδειξη αλλαγής της διαπερατότητας. Από 

γεωτεχνικής πλευράς ο μαργαικός σχηματισμός (γνωστός ως μάργα της Κορίνθου) 

μπορεί να θεωρηθεί ως ασθενής βράχος και χαρακτηρίζεται από ανισοτροπία, 

υπερστερεοποίηση, κυμαινόμενο βαθμό τσιμέντωσης και σχετικά μικρή ενεργότητα, 

Andrikopoulou et al (1988). 

Επιπλέον διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του μαργαικού σχηματισμού 

που καλύπτει σημαντικό μέρος στη περιοχή του καναλιού από τους Anagnostopoulos et 

al (1991), έδειξε ότι το υλικό παρουσιάζει εύθραυστη συμπεριφορά και υψηλή 

ανθεκτικότητα. Επιδεικνύει σημαντική φαινόμενη συνοχή (περίπου 300 KPa), γεγονός 

που επαληθεύει την ύπαρξη δομικών δεσμών. Οι δομικοί δεσμοί θεωρείται ότι 

οφείλονται στη συγκόλληση των ανεξάρτητων τεμαχιδίων, που προκλήθηκε από την 

απόθεση των ανθρακικών οξειδίων κατά την περίοδο γένεσης του υλικού. 

 

 
Σχήμα 2.7: Γεωτεχνικές ζώνες και χαρτογραφημένα ρήγματα στην περιοχή της διώρυγας, Andrikopoulou et 

al (1988). 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις γεωλογικές συνθήκες, τη μορφολογία καθώς και τα 

ιδιαίτερα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των σχηματισμών που συναντώνται κατά μήκος 
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του καναλιού, οι Andrikopoulou et al (1988) διαχώρισαν την περιοχή της διώρυγας σε 

τέσσερις κύριες γεωτεχνικές ζώνες με κοινά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με αυτήν την 

ταξινόμηση, ξεκινώντας από την Ποσειδωνία (δυτικά) προς τα Ίσθμια (ανατολικά), 

διακρίνονται οι ακόλουθες γεωτεχνικές ζώνες, Σχήμα (2.7): 

 

Ζώνη 1: Τμήμα από Χ.Θ. 0 - 1200m καθώς και Χ.Θ. 5350 - 5750m.  Συναντώνται 

κυρίως εδαφικοί Πλειο-Πλειστοκαινικοί σχηματισμοί, οι οποίοι αποτελούνται κυρίως 

από αργίλους, άμμους, χαλίκια, ιλύες, χαλαρούς ψαμμίτες και κροκαλοπαγή, όπου είναι 

συμπαγοποιημένα κατά θέσεις, ιδιαίτερα μεταξύ Χ.Θ. 700 - 1200m. Τα πετρώματα στη 

ζώνη αυτή είτε σκληρά είτε μαλακά χαρακτηρίζονται με σχετικά καλή διαγένεση και 

συνοχή όπου σε συνδυασμό, με το χαμηλό ύψος των πρανών, παρουσιάζουν 

ικανοποιητική ευστάθεια. 

 

Ζώνη 2: Τμήμα από Χ.Θ. 1200 - 1500m περίπου. Κύριο χαρακτηριστικό της ζώνης είναι 

ο έντονος τεκτονισμός. Αποτελείται από εδαφικούς προς χαλαρούς βραχώδεις 

σχηματισμούς Πλειο-Πλειστοκαινικής ηλικίας. Συναντώνται κυρίως άμμοι και χαλίκια, 

χαλαροί ψαμμίτες, κροκαλοπαγή, διαβρωμένες και εξαλοιωμένες μάργες καθώς και 

μαργαικούς ασβεστόλιθους, χωρίς συγκεκριμένη σειρά κατά την απόθεση. Πέραν του 

κινδύνου κάποιων μικρών καταπτώσεων και τη ροή μικρής ποσότητας αλλουβιακών 

υλικών, η πλήρης σχεδόν αποστράγγιση του νερού, τα χαμηλά πρανή και η 

ικανοποιητική συνεκτικότητα των σχηματισμών δεν θέτουν ιδιαίτερο κίνδυνο όσον 

αφορά την ευστάθεια των πρανών. 

 

Ζώνη 3: Τμήμα από Χ.Θ. 1500 - 2000m. Χαρακτηρίζεται ζώνη υψηλής αστάθειας, τόσο 

λόγω έντονου τεκτονισμού αλλά και λόγω της παρουσίας πρακτικώς ασύνδετων 

σχηματισμών. Συναντώνται κυρίως χονδρόκοκκοι άμμοι, αμμοχάλικο και μάργες. Οι 

δύσκολες συνθήκες αποστράγγισης του νερού, λόγω της ημιπερατότητας του μαργαικού 

σχηματισμού σε συνδυασμό με την περατότητα των αμμοχάλικων, δημιουργούν 

προϋποθέσεις ρευστότητας των υλικών και καταπτώσεων. 
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Ζώνη 4: Τμήμα από Χ.Θ. 2000-4600m. Η περιοχή αποτελείται από ψαμμίτες, 

κροκαλοπαγή, μαργαικούς ασβεστόλιθους, μάργες. Αυτή η ζώνη μοιάζει με τη ζώνη 3, 

τόσο στην ποιότητα όσο και στη γενική αστάθεια, αλλά διαφέρει στο βαθμό της 

διαγένεσης των σχηματισμών (υψηλότερες τιμές αντοχής). Δεν αναμένεται η συνάντηση 

υδροφόρου ορίζοντα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ωστόσο, οι μαργαικοί 

σχηματισμοί Πλειοκαινικής ηλικίας έχουν υποστεί κατά θέσεις έντονη διάβρωση και 

τοπική αλλοίωση, κυρίως στα κατώτερα τμήματα των πρανών λόγω της παρουσίας 

υγρασίας. Επίσης, στην περιοχή κατά θέσεις παρατηρείται έντονος τεκτονισμός. 

Τονίζεται ότι η χαλάρωση της αντοχής των μαργών μεταξύ ρηγματωμένων ζωνών, 

ευνοεί την διήθηση του νερού, με κινδύνους αποκολλήσεων τεμαχών και μικρής 

κλίμακας κατολισθήσεων. 

 

Ενδεικτικές τιμές των γεωτεχνικών παραμέτρων στους σχηματισμούς των ζωνών που 

αναφέρθηκαν, δίνονται στον Πίνακα (2.1), που ακολουθεί: 
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Πίνακας 2.1: Ενδεικτικές τιμές γεωτεχνικών παραμέτρων των σχηματισμών που συναντώνται στη διώρυγα 

της Κορίνθου, Andrikopoulou et al (1988). 

ΖΩΝΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

(m) 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΟΧΗΣ 

1α 

1 

2β 

0-700 

5750-τέλος 

700-1200 

5350-5750 

Άμμοι-Άργιλοι-Ιλύς 

χαλαροί Ψαμμίτες -Μάργες-
Κροκαλοπαγή 

 

Άμμοι- Άργιλοι-Ιλύς 

- Μάργες-Ψαμμίτες 

c=0.02-0.50kg/cm2  

φ=18ο –30ο  

Μάργες:  

(α)c=0.35-0.94kg/cm2 

φ=20ο-28ο  

(b)c=1.60-4.00kg/cm2  

2 1200-1500 Άμμοι και Χαλίκια- χαλαροί 

Ψαμμίτες - Κροκαλοπαγή - Μάργες 

- Μαργαικοί Ασβεστόλιθοι 

c=0 

φ=40ο-45ο 

Μάργες βλ. 1β 

3 1500-2000 Άμμοι -Αμμοχάλικο - Μάργες Μάργες:  

c=0.35-0.76kg/cm2 

φ=26ο –35ο  

4 2000-4600 Μάργες - Μαργαικοί Ασβεστόλιθοι 

- Ψαμμίτες- Κροκαλοπαγή 

Μάργες: 

(α)c=1.13-5kg/cm2  

φ=24ο –34ο  

(b)c=5.0-19.50kg/cm2 

φ=32ο –50ο   

5 4600-5350 Ψαμμίτες- Κροκαλοπαγή –

Μαργαικοί Ασβεστόλιθοι 

(s): qu =45-140kg/cm2 

(c): qu=420-665kg/cm2 

(l): qu=170kg/cm2 

Μάργες: c=3.0-12.0kg/cm2 

 φ=19ο –25ο  

 

 

φ= γωνία εσωτερικής τριβή 

c= συνοχή 

qu= αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη 
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2.4.3 Ευστάθεια των πρανών του καναλιού 

 

Στην περιοχή της διώρυγας οι κύριοι σχηματισμοί της μάργας και των ψαμμιτών 

παρουσιάζουν καλή γεωμηχανική συμπεριφορά. Γενικά, οι μάργες όπως φαίνεται και 

από τον Πίνακα (2.1), παρουσιάζουν καλή συνοχή και υψηλή γωνία εσωτερικής τριβής. 

Η εκτεταμένη διερεύνηση των μηχανικών χαρακτηριστικών της μάργας από τους  

Anagnostopoulos et al (1991), έδειξε ότι η μετρούμενη τιμή της συνοχής της, είναι 

συμβατή με την απαιτούμενη για την ευστάθεια των πρανών του καναλιού. 

Επιπλέον τα επίπεδα των στρώσεων στις μάργες κλίνουν με μικρή γωνία ΒΔ, με τιμές 

μικρότερες της γωνίας εσωτερικής τριβής (~ 33ο , Σχήμα 2.8). Επομένως η συνολική 

ευστάθεια των  πρανών του καναλιού με αυτούς τους όρους είναι εγγυημένη. Όσον 

αφορά τα επίπεδα των ρηγμάτων με γωνία κλίσης 60ο με 85ο, δεν παρουσιάζουν από 

μόνα τους κινηματικά επικίνδυνο χαρακτήρα. Μόνο όταν συνδυάζονται με ρωγμές λόγω 

εκτόνωσης των τάσεων ή διαρρήξεις εφελκυσμού, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν 

σφηνοειδής αποκολλήσεις, Andrikopoulou et al (1988).  

 
 

Σχήμα 2.8: Ευστάθεια πρανών καναλιού σύμφωνα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των ρηγμάτων, των 

πρανών Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου και τη παράταξη του σχηματισμού της μάργας, Andrikopoulou 

et al (1988). 
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Με τους παραπάνω όρους η γενική ευστάθεια των πρανών του καναλιού είναι 

ικανοποιητική.  

Η έλλειψη υδροφόρου ορίζοντα, παρά μόνο μερικών επικρεμάμενων ασθενών 

υδροφόρων (κυρίως στο κεντρικό τμήμα της Διώρυγας), που προέρχονται από την 

κατείσδυση ποσότητας επιφανειακών νερών δια μέσου των κατακόρυφων ρηγμάτων και 

διακλάσεων, ενισχύει γενικά την συνολική ευστάθεια των πρανών Andrikopoulou et al 

(1988).  

Η αστοχία μπορεί να συμβεί με την συμπληρωματική επίδραση εξωτερικών 

παραγόντων (κυρίως επιφανειακό νερό -> μικρού βάθους νερά από έντονη βροχόπτωση) 

στον ήδη μη ευνοϊκό συνδυασμό επιπέδων δυνητικής αστάθειας. 

 

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του καναλιού μέχρι το 2ο παγκόσμιο πόλεμο, 

καταγράφηκαν δεκατέσσερις καταπτώσεις πρανών, με σύνολο καταρριφθέντος υλικού 

περίπου 250.000 m3. Ενώ, κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου 

ανατινάχθηκε η σιδηροδρομική γέφυρα προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα αστάθειας 

στα γειτονικά υψηλά πρανή, με αποτέλεσμα η διώρυγα να παραμείνει κλειστή συνολικά 

για περίπου 5 έτη. Μετά την περίοδο αυτή, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

παρατηρούνται περιορισμένης κλίμακας καταπτώσεις. Από το συνολικό αριθμό των 

καταπτώσεων που έχουν καταγραφεί, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών έχει σημειωθεί στο 

πρανές Πελοποννήσου, Προσάρτημα Στατιστικής τεκμηρίωσης (2000). Ιδιαίτερα μεταξύ 

των θέσεων Χ.Θ. 2900-4200m έχουν σημειωθεί αρκετές κατολισθήσεις, Πίνακας (2.2).  

Το πρόβλημα των τοπικών αυτών αστοχιών, όπως καταγράφονται στο Πίνακα (2.2) 

του ΚΕΔΕ,. είναι πολυσύνθετο. Οι αναφερόμενοι μαργαικοί σχηματισμοί οι οποίοι 

καλύπτουν σημαντικό τμήμα του καναλιού, χαρακτηρίζονται από εργαστηριακές δοκιμές 

ως ημιβραχώδεις, ενώ κατά θέσεις έχουν υποστεί έντονη διάβρωση και τοπική αλλοίωση. 

Σε γενικές γραμμές πέρα από την αποσάθρωση που οφείλεται στις μεταβολές των 

κλιματολογικών συνθηκών, ο έντονος τεκτονισμός (σύστημα διακλάσεων και ρηγμάτων) 

συμβάλλουν σημαντικά στην ποιοτική υποβάθμιση των σχηματισμών και στη διάβρωση 



Κεφάλαιο 2ο   Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό καθεστώς 

26 

τους. Ευνοώντας με αυτόν τον τρόπο την εμφάνιση μικρής κλίμακας καταπτώσεων και 

αποκολλήσεις τεμαχών.  

Η έντονη σεισμικότητα που χαρακτηρίζει την ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού 

κόλπου είναι δυνατόν να προκαλέσει κατολισθήσεις και αστάθεια σε πρανή με χαμηλό 

συντελεστή ασφάλειας. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες σχετικές έρευνες και μελέτες της 

ευστάθειας των πρανών της Διώρυγας συμπεραίνεται ότι σφηνοειδείς ολισθήσεις - 

καταπτώσεις των πρανών λόγω των κύριων επιφανειών του συστήματος των τεκτονικών 

ρηγμάτων, είναι πιθανό να συμβούν σε περιόδους έντονης σεισμικότητας. 

Αρκετές από τις καταπτώσεις που έχουν καταγραφεί στην διώρυγα συνδέονται 

κυρίως με την έντονη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής όπως το 1931, 1953, 1981, 

1998. Χαρακτηριστικά όπως ήδη προαναφέρθηκε, με τους σεισμούς του 1928 και 1981, 

διαπιστώθηκε ανάδραση γνωστών ρηγμάτων στη περιοχή Διώρυγας Ισθμού. Ενδεικτικά 

στο σεισμό του 1981 οι επιφανειακές αυτές διαρρήξεις είχαν συνοδευτεί και με 

καταπτώσεις στην περιοχή της διώρυγας, που είχε σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο αυτής για 

μερικές μέρες. Επιπρόσθετα η ταύτιση της διεύθυνσης του άξονα εφελκυσμού ρηγμάτων 

της διώρυγας, με τη διεύθυνση του άξονα εφελκυσμού που προκύπτει από τις επιλύσεις 

μηχανισμών γένεσης πρόσφατων σεισμών στον ανατολικό Κορινθιακό κόλπο, εγκυμονεί 

κινδύνους ενεργοποίησης ρηγμάτων της διώρυγας με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και ΑΒΑ-ΔΝΔ, 

Γεωλογική Μελέτη περιοχής Νέων Γεφυρώσεων, (Τεύχος 4). 

Οι σεισμικά προκαλούμενες κατολισθήσεις σε μεγάλο ποσοστό τους συνδέονται 

συχνά με την μερική ή ολική επαναδραστηριοποίηση προϋπαρχόντων κατολισθήσεων, 

Jibson et al (1995a). Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα η εκδήλωση τους σημειώνεται με 

σημαντική καθυστέρηση μερικών ημερών ή και περισσότερο από την εκδήλωση του 

κύριου σεισμού, Faciolli & Perker (1992), Jibson et al (1995b), Faciolli (1995). Οι 

Ambraseys & Srbulov (1993) διακρίνουν τρία βασικά στάδια γι’ αυτού του είδους τις 

κατολισθήσεις όσον αφορά συνεκτικά πρανή (cohesive soils). 

Στο πρώτο στάδιο (συνσεισμικό), οι μετακινήσεις που σημειώνονται τείνουν να είναι 

μικρές και ελέγχονται κυρίως από το μέγεθος και τη διάρκεια του σεισμού, τη γεωμετρία 

του πρανούς και την μη ξηρή αντοχή του υλικού. Στο δεύτερο στάδιο (μετασεισμικό) που 

ακολουθεί αμέσως μετά τον σεισμό διαπιστώνονται οι μεγαλύτερες μετακινήσεις εάν η 
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παραμένουσα αντοχή στην επιφάνεια ολίσθησης είναι ανεπαρκής για τη διατήρηση 

στατικής ισορροπίας. Σημειώνονται κυρίως όταν η μείωση της αντοχής είναι μεγάλη είτε 

όταν η υποστήριξη στον πόδα της κατολίσθησης μειώνεται δραστικά. Τέλος στο τρίτο 

στάδιο πιθανά αναπτύσσονται περαιτέρω μικρές μετακινήσεις σαν αποτέλεσμα ερπυσμού 

και στερεοποίησης ή μεταβολές του υδραυλικού καθεστώτος που θα προκαλέσουν 

αποσταθεροποίηση λόγω ανακατανομής της πίεσης των πόρων. 

Επομένως η σεισμική δραστηριότητα στη περιοχή της διώρυγας αποτελεί βασική 

αφορμή όχι μόνο για την εκδήλωση άμεσων καταπτώσεων, αλλά κυρίως για την 

διαμόρφωση των ευνοϊκών εκείνων συνθηκών οι οποίες τελικά θα οδηγήσουν στην 

εκδήλωση των φαινομένων αστάθειας. Αυτό γίνεται κυρίως είτε με την διεύρυνση των 

ήδη υπαρχόντων ασυνεχειών (διακλάσεων ή ρωγμών αποτόνωσης) είτε την δημιουργία 

νέων ρωγμών που μπορούν να θεωρηθούν «κρίσιμες» για την εκδήλωση αστοχίας. 

 

Τέλος στο πολυσύνθετο πρόβλημα των καταπτώσεων στην περιοχή της διώρυγας 

προστίθεται και η απουσία προστατευτικών κρηπιδωμάτων εκατέρωθεν του Ισθμού. Η 

καταστροφή των κρηπιδωμάτων ευνοεί την κυματική διάβρωση στη βάση των πρανών, 

προκαλώντας ουσιαστικά επιπλέον επιβάρυνση σε συνδυασμό με την έντονη κλίση και 

τα μεγάλα ύψη που παρουσιάζονται σε μεγάλο τμήμα της διώρυγας. 

Στην τελική Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών περιγράφεται 

αναλυτικά η κατάσταση των υποθαλάσσιων πρανών της Διώρυγας, όπως προέκυψε από 

την ερμηνεία της ακουστικής αποτύπωσης με το σύστημα Side Scan Sonar και την 

επεξεργασία των δεδομένων της βυθομετρικής – μορφολογικής αποτύπωσης με το 

σύστημα Multi Beam. Ιδιαίτερα στο τμήμα μεταξύ χιλιομετρικών θέσεων Χ.Θ. 2900-

4200m όπου έχουν ήδη σημειωθεί αρκετές κατολισθήσεις, βλέπε Πίνακα (2.2)-Σχήματα 

(2.10 – 2.11) παρατηρήθηκαν τα εξής, Τελική Έκθεση ΕΚΘΕ (2001): 

 

Χ.Θ.: 2.970 – 3.500m 

Σε όλο το μήκος του τμήματος αυτού οι κρηπιδότοιχοι και των δύο πρανών έχουν 

καταστραφεί. 

Στη πλευρά Στερεάς μεταξύ των Χ.Θ.: 2.970 – 3.070m το υποθαλάσσιο πρανές έχει 

υποχωρήσει σημαντικά και δημιουργεί εγκόλπωση βάθους τουλάχιστον 15 m. Στο ίδιο 
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σημείο παρατηρείται σημαντικού εύρους κατάρρευση και υποχώρηση και του 

υπερθαλάσσιου τμήματος του πρανούς, Σχήμα (2.11). Από τη Χ.Θ.: 3.070m και μέχρι τη 

Χ.Θ.: 3.500m η αρχική κλίση και μορφή του υποθαλάσσιου πρανούς διατηρείται σε 

ικανοποιητική κατάσταση, εκτός από δύο μικρού εύρους ολισθήσεις που εντοπίζονται 

μεταξύ των Χ.Θ.:3.200 – 3.300m. 

Το πρανές της πλευράς Πελοποννήσου Σχήμα (2.10) στο τμήμα μεταξύ των Χ.Θ.: 

2.970-3.380m, εμφανίζει σημαντικού μεγέθους καταρρεύσεις και υποχώρηση σε τέσσερα 

σημεία (Χ.Θ.: 2.970-3.020m, 3.070-3.130m, 3.170-3.210m και 3.300-3.380m). Στα 

ενδιάμεσα τμήματα διατηρείται το αρχικό πρανές χωρίς τον κρηπιδότοιχο. Στο τμήμα 

μεταξύ των Χ.Θ.: 3.380 – 3.500m η κλίση του αρχικού πρανούς διατηρείται σε 

ικανοποιητικό βαθμό ενώ τοπικά διατηρούνται υπολείμματα του κρηπιδότοιχου στο 

κατώτερο τμήμα του υποθαλάσσιου πρανούς. 

 

 

Χ.Θ.: 3.670 – 3.800m  

Στην πλευρά Στερεάς εμφανίζεται η μεγαλύτερη κατολισθητική δομή της Διώρυγας. 

Στο σημείο αυτό έχει καταρρεύσει όλο το πρανές, από τον πυθμένα της Διώρυγας μέχρι 

τη στέψη του και σε πλάτος μεγαλύτερο των 100 m, Σχήμα (2.11). Αντίθετα στο πρανές 

Πελοποννήσου η κατάρρευση είναι περιορισμένη και εντοπίζεται σε πλάτος 30 μ. 

περίπου, μεταξύ των Χ.Θ.: 3.740 – 3.780m, Σχήμα (2.10). 

 

Συνοψίζοντας στο μήκος της διώρυγας διαπιστώθηκε ότι στα πρανή Στερεάς Ελλάδος 

και Πελοποννήσου σε μήκος συνολικά 2.400 m το πρανές έχει υποχωρήσει, ενώ ο 

κρηπιδότοιχος διατηρείται μόνο σε μήκος ~2000 m. Η κατάρρευση των πρανών 

υποθαλάσσια σχετίζεται πάντα με αντίστοιχη κατάρρευση του υπερθαλάσσιου τμήματος 

και επιβεβαιώνεται ότι αυτά τα φαινόμενα αστάθειας εντοπίζονται κατά κύριο λόγo στα 

σημεία τομής των πρανών με τα υπάρχοντα ρήγματα. Ενώ τέλος στα πλαίσια της έρευνας 

δεν παρατηρήθηκε υποσκαφή των υποθαλάσσιων πρανών, Τελική Έκθεση ΕΚΘΕ 

(2001). 
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Σχήμα 2.9: Γεωλογικός χάρτης, φύλλον Κόρινθος, ΙΓΜΕ (1:50.000).
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Πίνακας 2.2: Αναφερόμενες καταπτώσεις στην εξεταζόμενη περιοχή (σύμφωνα με τον πίνακα καταπτώσεων 

της ΑΕΔΙΚ). 

Α/Α 
 

Θέση 
πρανούς 

Χιλιομετρική 
θέση 

Καταρριφθείς 
όγκος m3 

Ημερομηνία 
καταπτώσεως 

(κλείσιμο) 

Ημερομηνία 
εκφράξεως 
(άνοιγμα) 

Απαγόρευσης 
διελεύσεων 

(ημέρες) 
 

1 
 

Πελ-σος 3.100 6.132 17-11-1894 2-1-1895 46 

2 
 

Στερεά 4.800 1.554 8-9-1904 9-10-1904 31 

3 
 

Στερεά 5.200 1.550 21-9-1906 7-10-1906 16 

4 
 

Πελ-σος 3.100 4.800 10-6-1914 19-9-1914 102 

5 
 

Πελ-σος 3.200 5.000 13-1-1916 24-3-1916 69 

6 
 

Στερεά 3.100 7.700 23-5-1921 12-8-1921 80 

7 
 

Πελ-σος 3.160 40.950 17-11-1923 1-10-1925 683 

8 
 

Στερεά 3.200-2.450 1.550 7-1-1931 12-1-1931 5 

9 
 

Στερεά 3.150 36.650 2-4-1932 17-6-1932 76 

10 
 

Πελ-σος 2.900 25.720 29-12-1932 30-1-1933 32 

11 
 

Στερεά 3.200 500 16-5-1935 19-5-1935 3 

12 
 

Στερεά 3.350 50.000 2-12-1938 7-2-1939 67 

13 
 

Πελ-σος 3.250 80.000 25-3-1939 21-9-1939 180 

 
14 
 

 
Πελ-σος 

2.950 
 

3.820 

 
33.000 

 
11-8-1939 

 
30-9-1939 

 
189 

15 
 

Στερεά 2.500 600.000 3-10-1944 1949 Περίπου  
5 έτη 

16 
 

Πελ-σος 2.650 4.970 5-3-1950 15-3-1950 10 

17 
 

Πελ-σος 2.700 1.500 26-3-1950 - - 

18 
 

Στερεά 2.650 9.000 10-6-1953 1-7-1953 21 

19 
 

Στερεά 4.650 1.300 5-9-1953 20-9-1953 15 

20 
 

Πελ-σος 4.650 700 4-10-1953 - - 

21 
 

Στερεά 2.500 1.350 24-4-1954 2-5-1954 8 
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Α/Α 
 

Θέση 
πρανούς 

Χιλιομετρική 
θέση 

Καταρριφθείς 
όγκος m3 

Ημερομηνία 
καταπτώσεως 

(κλείσιμο) 

Ημερομηνία 
εκφράξεως 
(άνοιγμα) 

Απαγόρευσης 
διελεύσεων 

(ημέρες) 
 

22 
 

Στερεά 2.650 
 

3.150 28-9-1956 7-10-1956 9 

23 
 

Στερεά 4.700 20.465 27-4-1959 4-6-1959 39 

24 
 

Στερεά 3.400 600 20-12-1961 23-12-1961 3 

25 
 

Πελ-σος 
 

Στερεά 

2.700 
 

2.500-3.900 

8.500 
 

2.000 

 
10-1-1966 

 
23-1-1966 

 
13 

26 Στερεά 
 

Στερεά 

2.700 
 

2.900 

5.500 
 

600 

 
29-10-1967 

 
6-11-1967 

 
8 

 
27 
 

Στερεά 3.800 4.000 7-12-1995 9-12-1995 3 

28 
 

Πελ-σος 3.800 6.000 16-12-1997 15-1-1998 30 

29 
 

Πελ-σος 2.800 2.000 7-6-1998 10-6-1998 3 

30 
 

Πελ-σος 4.050 5.000 17-9-1998 28-9-1998 11 
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Σχήμα 2.10: Αποτύπωση κρηπιδότοιχων της Διώρυγας της Κορίνθου, πρανές Πελοποννήσου, Τελική Έκθεση ΕΚΘΕ (2001).
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Σχήμα 2.11: Αποτύπωση κρηπιδότοιχων της Διώρυγας της Κορίνθου, πρανές Στερεάς Ελλάδος, Τελική Έκθεση ΕΚΘΕ (2001) 
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3 Κεφάλαιο 3 
Εδαφομηχανική Ανάλυση Πλησίον Της 

Ασταθούς Ζώνης Περιοχής 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Εισαγωγή  

 

Στο παρόν κεφάλαιο διερευνώνται οι επιπτώσεις, που θα έχει στους επιφανειακούς 

σχηματισμούς, η περίπτωση δραστηριοποίησης δύο κανονικών ενεργών ρηγμάτων, που 

εντοπίζονται στην περιοχή της διώρυγας της  Κορίνθου. Σε ένα πρώτο στάδιο 

πραγματοποιήθηκε μελέτη τμήματος των πρανών της διώρυγας (Στερεάς και 

Πελοποννήσου), προκαλώντας εξαναγκασμένη μετατόπιση στη βάση του ρήγματος που 

οριοθετεί το βόρειο τμήμα του τεκτονικού κέρατος όπως διακρίνεται σε τομή παράλληλα 

προς τη διώρυγα. Το αναφερόμενο ρήγμα θεωρείται ενεργό είναι κανονικού χαρακτήρα 

με διεύθυνση περίπου Α-Δ και κλίνει προς το Β, σύμφωνα με τις γεωλογικές τομές η 

μετατόπιση εκατέρωθεν του ρήγματος είναι της τάξης των ~10 m, ενώ στην στενή 

περιοχή εκατέρωθεν αυτού κατά καιρούς έχουν σημειωθεί αρκετές καταπτώσεις μέρος 
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των οποίων συνδέεται με την υψηλή σεισμική δραστηριότητα που παρατηρείτε στην 

ευρύτερη περιοχή του ανατολικού Κορινθιακού κόλπου. 

Σε επόμενο στάδιο της παρούσας μελέτης προσομοιώθηκε αντίστοιχα ένα επιπλέον 

τμήμα των πρανών για την περίπτωση δραστηριοποίησης ενός δεύτερου ρήγματος του 

οποίου έχει διαπιστωθεί ανάδραση του κατά το σεισμό του 1928. 

Στα μοντέλα προσομοίωσης που χρησιμοποιήθηκαν περιλήφθησαν και δευτερεύοντα 

ρήγματα, τα οποία εντοπίζονται στην γειτνιάζουσα περιοχή των κυρίων ρηγμάτων που 

επιλέχθηκαν, ώστε να περιγραφεί η πολύπλοκη τεκτονική των πρανών της διώρυγας και 

να μελετηθεί  η πιθανή επίδραση τους στα εξαγόμενα αποτελέσματα. 

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να αποκτηθεί μία πιο σαφής εικόνα της 

κατανομής των παραμορφώσεων, που αναμένεται να αναπτυχθούν σαν  αποτέλεσμα της 

διάρρηξης των συγκεκριμένων ρηγμάτων, και να προσδιορισθούν περιοχές με 

αναμενόμενες μέγιστες παραμορφώσεις. Για το λόγο αυτό υπολογίσθηκαν επιπλέον οι 

προκαλούμενες επιφανειακές διαφορικές καθιζήσεις. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και 

μία σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων για τον προσδιορισμό τυχόν συνεπαγόμενων 

διαφορών-ομοιοτήτων, μεταξύ διαφορετικών τμημάτων των πρανών του καναλιού. 

 

 

 

3.2 Αριθμητική Ανάλυση – Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων 

 

Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων είναι μία μέθοδος με την οποία ένα συνεχές 

μέσο με άπειρους βαθμούς ελευθερίας προσεγγίζεται από ένα σύστημα στοιχείων με 

καθορισμένο αριθμό αγνώστων. Τα στοιχεία αυτά συνδέονται μεταξύ τους σε 

διακεκριμένα σημεία (κόμβους). Πρακτικά χωρίζουμε την περιοχή ενδιαφέροντος σε 

μικρότερα “πεπερασμένα στοιχεία” και προσεγγίζουμε την λύση µε μικρού βαθμού 

πολυώνυμο σε κάθε ένα από αυτά. Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι πετυχαίνουμε 

καλύτερη συνολική προσέγγιση της λύσης αφού ελαχιστοποιούμε το ολοκληρωτικό 

σφάλμα.  
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Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, τα πλέον πολύπλοκα προβλήματα μηχανικής (δομική 

ανάλυση) μπορούν να προσεγγιστούν με συστήματα πεπερασμένου αριθμού εξισώσεων. 

Για παράδειγμα, στους μηχανικούς πολλές φορές απαιτείται ο προσδιορισμός της 

κατανομής των τάσεων και παραμορφώσεων σε ένα ελαστικό μέσο. Οι περιπτώσεις 

τέτοιων προβλημάτων περιλαμβάνουν από κατανομές τάσεων και παραμορφώσεων στο 

επίπεδο, σε αξονικά συμμετρικά στερεά, σε επίπεδες κάμψεις (plate bending) μέχρι και 

κατανομές τάσεων - παραμορφώσεων σε 3 διαστάσεων στερεά. Η δυσκολία που έγκειται 

στην προσομοίωση τέτοιου είδους πολύπλοκων προβλημάτων, απλοποιείται με τις εξής 

παραδοχές:  

Το μέσο χωρίζεται από νοητές γραμμές ή επιφάνειες σε έναν αριθμό «πεπερασμένων 

στοιχείων». 

Κάθε πεπερασμένο στοιχείο, αλληλοσυνδέεται με ένα διακριτό αριθμό κομβικών 

σημείων που ουσιαστικά ορίζουν τα όρια του στοιχείου. Οι μετατοπίσεις σε κάθε κόμβο 

αποτελούν τις βασικές άγνωστες παραμέτρους του προβλήματος. 

Ένα σύνολο συναρτήσεων επιλέγεται για να προσδιορίσει μοναδικά τις μετατοπίσεις 

σε κάθε ένα πεπερασμένο στοιχείο, ουσιαστικά επιμέρους σε κάθε κόμβο που το 

οριοθετούν. 

Οι συναρτήσεις μετατόπισης προσδιορίζουν μοναδικά το καθεστώς παραμορφώσεων 

μέσα σε κάθε στοιχείο όσον αφορά τις κομβικές μετατοπίσεις. Αυτές οι παραμορφώσεις 

σε συνδυασμό με τις αρχικές παραμορφώσεις και τις ιδιότητες του υλικού καθορίζουν 

την κατανομή των τάσεων στο στοιχείο και στα όρια του. 

Από το σύστημα δυνάμεων που συγκεντρώνεται στους κόμβους και εξισορροπεί τις 

οριακές τάσεις και κάθε κατανεμημένη φόρτιση, προκύπτει μία σχέση ακαμψίας της 

μορφής: 

 

{ } [ ] { } { } { }aa
p

aaa FFkF 0εδ ++=    (3.1) 

 

όπου [ ]ak  το μητρώο ακαμψίας του στοιχείου α, { }aδ  οι αντίστοιχες κομβικές 

μετατοπίσεις, { }a
pF  οι δυνάμεις σε κάθε κόμβο για την εξισορρόπηση κάθε φόρτισης που 

δρα στο στοιχείο  και τέλος { }aF 0ε  οι δυνάμεις σε κάθε κόμβο που απαιτούνται για την 



Κεφάλαιο 3ο   Εδαφομηχανική Ανάλυση Πλησίον της Ασταθούς Ζώνης Περιοχής 

 37

εξισορρόπηση οποιονδήποτε αρχικών παραμορφώσεων όπου οι κόμβοι δεν 

υποβάλλονται σε καμία μετατόπιση. 

Αντίστοιχα οι τάσεις που αναπτύσσονται στο στοιχείο α, ορίζονται ως εξής: 

 

{ } [ ] { } { } { }
0

a a a a a

p
S

ε
σ δ σ σ= + +    (3.2) 

 

όπου οι δύο τελευταίοι όροι αντιστοιχούν στις τάσεις που προκύπτουν λόγω των 

κατανεμημένων φορτίσεων στο στοιχείο ή τις αρχικές τάσεις όταν οι μετατοπίσεις στους 

κόμβους είναι μηδενικές. 

Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο της δομικής περιγραφής του προβλήματος που 

περιγράφηκε, ακολουθεί η διαδικασία επίλυσης, Zienkiewicz (1971). 

 

Η παραπάνω γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών ενός πεπερασμένου στοιχείου, 

περιγράφεται ακολούθως πιο αναλυτικά.  

Συγκεκριμένα, στη σχέση (3.3) δίνεται η συνάρτηση μετατόπισης για την περίπτωση 

ενός απλού παραδείγματος με ένα πεπερασμένο στοιχείο e, που ορίζεται από τους 

κόμβους i, j, m κ.τ.λ. και ευθύγραμμα τμήματα.. Οι μετατοπίσεις σε οποιοδήποτε σημείο 

του στοιχείου αυτού ορίζονται σαν ένα πίνακα στήλη ( ){ },f x y :  

 

{ } [ ]{ } , , ...
.
.
.

i

j

e m
i j mf N N N N

δ
δ

δ
δ

⎧ ⎫
⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎪ ⎪⎪ ⎪⎡ ⎤= = ⎨ ⎬⎣ ⎦
⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎪ ⎪⎩ ⎭

  (3.3) 

 

όπου [ ]N  οι συναρτήσεις που περιγράφουν τη θέση κάθε σημείου, ονομάζονται 

συναρτήσεις μορφής (shape functions) και { }eδ  η κατανομή των μετατοπίσεων  στους 

κόμβους του συγκεκριμένου πεπερασμένου στοιχείου e, Σχήμα (3.1).  
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Σχήμα 3.1: Επίπεδη περιοχή τάσεων, χωρισμένη σε πεπερασμένα στοιχεία, Zienkiewicz (1971). 

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση , η παράμετρος iδ : 

{ } i
i

i

u
v

δ
⎧ ⎫

= ⎨ ⎬
⎩ ⎭

 

περιγράφει ουσιαστικά τις αντίστοιχες οριζόντιες και κατακόρυφες μετατοπίσεις στον 

κόμβο i. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι οι συναρτήσεις , ,i j mN N N , πρέπει να 

επιλέγονται με τρόπο τέτοιο ώστε να προσδιορίζουν τις κατάλληλες μετατοπίσεις στους 

κόμβους όταν στη σχέση (3.2) εισάγονται οι συντεταγμένες των κόμβων. 

 

Στη συνέχεια, εφόσον οι μετατοπίσεις σε όλα τα σημεία του στοιχείου είναι γνωστές 

οι παραμορφώσεις σε οποιοδήποτε σημείο, υπολογίζονται με μία σχέση της μορφής: 
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{ } [ ]{ }eε δ= Β       (3.4) 

 

για συγκεκριμένο παράδειγμα, οι παραμορφώσεις που μας ενδιαφέρουν είναι αυτές που 

εμφανίζονται στο επίπεδο του στοιχείου και περιγράφονται με όρους μετατόπισης, 

σύμφωνα με τις σχέσεις: 

 

{ }
x

y

xy

u
x
u
y

u u
y x

ϑ
ϑε
ϑε ε
ϑ

ε ϑ ϑ
ϑ ϑ

⎧ ⎫
⎪ ⎪

⎧ ⎫ ⎪ ⎪
⎪ ⎪ ⎪ ⎪

= =⎨ ⎬ ⎨ ⎬
⎪ ⎪ ⎪ ⎪
⎩ ⎭ ⎪ ⎪

+⎪ ⎪
⎩ ⎭

 

 

από την σχέση (3.3) και τις συναρτήσεις μορφής , ,i j mN N N  ήδη προσδιορισμένες, ο 

πίνακας [ ]Β  είναι εύκολο κατ’ επέκταση να υπολογισθεί. 

 

Όσον αφορά τις τάσεις, το υλικό μέσα στα όρια του στοιχείου είναι δυνατόν να 

υποβληθεί σε αρχικές παραμορφώσεις λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών, συρρίκνωσης, 

κρυσταλλικής μεγέθυνσης κ.α. Στην περίπτωση αυτή, αν οι αντίστοιχες παραμορφώσεις 

ορίζονται ως { }0ε , τότε οι τάσεις που αναπτύσσονται είναι αποτέλεσμα της διαφοράς 

ουσιαστικά μεταξύ των πραγματικών και αρχικών παραμορφώσεων. Θεωρώντας 

ελαστική τη συμπεριφορά του υλικού η σχέση μεταξύ τάσεων και των παραμορφώσεων 

είναι γραμμική και δίνεται από τη σχέση: 

 

{ } [ ]{ } { } { }0 0Dσ ε ε σ= − +     (3.5) 

 

όπου [ ]D  ο πίνακας ελαστικότητας (elasticity matrix), που περικλείει τις κατάλληλες 

ιδιότητες περιγραφής του υλικού, και { }0σ οι αρχικές παραμένουσες τάσεις.  
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Όσον αφορά πάλι την συγκεκριμένη περίπτωση διατμητικών τάσεων που 

αναπτύσσονται στο επίπεδο του στοιχείου e, τρεις συνιστώσες τάσεων πρέπει να 

ληφθούν υπ’ όψιν για τις αντίστοιχες παραμορφώσεις: 

 

{ }
x

y

xy

σ
σ σ

τ

⎧ ⎫
⎪ ⎪

= ⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎩ ⎭

 

 

οπότε ο πίνακας [ ]D , υπολογίζεται απλά από τις συνήθης ισοτροπικές σχέσεις τάσεων – 

παραμόρφωσης: 

 

( )

( )

( ) ( )

0

0

0

1 ,

1 ,

2 1

x x x y

y y x y

xy xy xy

v
E E

v
E E

v
E

ε ε σ σ

ε ε σ σ

γ γ τ−

− = −

− = − +

+
=

 

 

όπου 

[ ] 2

1 0
1 0

1
0 0 (1 ) / 2

v
ED v
v

v

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟− ⎜ ⎟−⎝ ⎠

 

 

 

Οι δυνάμεις στους κόμβους που είναι ισοδύναμες στατικά με τις οριακές τάσεις και 

τις κατανεμημένες φορτίσεις στο στοιχείο, δίνονται από τη σχέση:  

{ }
.
.

i

j
e

m

F
F

F F

⎧ ⎫
⎪ ⎪
⎪ ⎪⎪ ⎪= ⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎪ ⎪⎩ ⎭
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όπου κάθε μία από τις δυνάμεις { }iF πρέπει να περιέχει το ίδιο αριθμό συνιστωσών με τις 

αντίστοιχες συνιστώσες των κομβικών μετατοπίσεων { }iδ , οι οποίες διατάσσονται 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες διευθύνσεις.  

Οι κατανεμημένες φορτίσεις { }p ορίζονται σαν αυτές που δρουν σε μία μονάδα 

όγκου του υλικού μέσα στο στοιχείο με διευθύνσεις αντίστοιχες των προκαλούμενων 

μετατοπίσεων { }f στο συγκεκριμένο σημείο. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση διατμητικών τάσεων (plain stress) οι μετατοπίσεις 

στους κόμβους είναι: 

 

{ } i
i

i

U
F

V
⎧ ⎫

= ⎨ ⎬
⎩ ⎭

 

 

με συνιστώσες U και V αντίστοιχες με τις διευθύνσεις των μετατοπίσεων u και v.  

Οι φορτίσεις που κατανέμονται είναι:  

 

{ } X
p

Y
⎧ ⎫

= ⎨ ⎬
⎩ ⎭

  

 

για τις οποίες παράμετροι Χ και Υ αναφέρονται στις αντίστοιχες συνιστώσες των 

«δυνάμεων χώρου» (Body forces). 

Οι δυνάμεις στους κόμβους του στοιχείου για να γίνουν ισοδύναμες με τις 

πραγματικές οριακές τάσεις και τις κατανεμημένες φορτίσεις, σύμφωνα με την πιο απλή 

διαδικασία προσέγγισης του προβλήματος, πρέπει να επιβληθούν κομβικές μετατοπίσεις 

(εικονικές) και να υπολογισθούν το εσωτερικό και το εξωτερικό έργο που προκύπτει από 

όλες τις δυνάμεις και τάσεις από αυτήν την μετατόπιση. 

Έστω ότι οι εικονικές μετατοπίσεις είναι { }ed δ  στους κόμβους του στοιχείου. 

Σύμφωνα με το παράδειγμα μας από τις εξισώσεις (3.3 και 3.4), οι αντίστοιχες 

μετατοπίσεις και παραμορφώσεις του στοιχείου είναι: 
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{ } [ ] { }ed f N d δ=  και { } [ ] { }ed B dε δ=   (3.6) 

 

το έργο που τελείτε από τις δυνάμεις στους κόμβους ισούται με το έργο που υπολογίζεται 

από το άθροισμα του αποτελέσματος των επιμέρους συνισταμένων δυνάμεων και των 

αντίστοιχων προκαλούμενων μετατοπίσεων: 

 

{ }( ) { }. .
Te ed Fδ       (3.7) 

 

Ομοίως, το εσωτερικό έργο ανά μονάδα όγκου που προκύπτει σαν αποτέλεσμα των 

τάσεων και των κατανεμημένων φορτίσεων είναι:  

 

{ } { } { } { }T Td d f pε σ −      (3.8) 

ή   

{ }( ) [ ] { } [ ] { }( ).Te T Td B N pδ σ −    (3.9) 

 

Εξισώνοντας το εξωτερικό έργο με το ολικό εσωτερικό έργο που προκύπτει 

ολοκληρώνοντας τον συνολικό όγκο του στοιχείου, έχουμε:  

 

{ }( ) { } { }( ) [ ] { } [ ] { }( )( ) ( ) .
T Te e e T Td F d B d vol N p d volδ δ σ= −∫ ∫    (3.10) 

 

 

Εφόσον αυτή η σχέση ισχύει για κάθε τιμή εικονικής μετατόπισης εξίσωση μεταξύ 

των πολλαπλασιαστών ισχύει. Αντικαθιστώντας τώρα τις σχέσεις (3.3 και 3.4), έχουμε:  

 

{ } [ ] [ ][ ]( ){ } [ ] [ ]{ }

[ ] { } [ ] { }

0

0

( ) ( )

( ) ( ).

e T e T

TT

F B D B d vol B D d vol

B d vol N p d vol

δ ε

σ

= − +

+ −

∫ ∫

∫ ∫
  (3.11) 
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Η συγκεκριμένη σχέση αναγνωρίζεται σαν μία τυπική σχέση των χαρακτηριστικών 

οποιουδήποτε δομικού στοιχείου (structural) και έχει τη γενική μορφή της σχέσης (3.1), 

όπου: 

 

[ ] [ ] [ ][ ] ( )e Tk B D B d vol= ∫         (3.12) 

 

είναι το μητρώο ακαμψίας 

 

{ } [ ] { } ( ).
Te

p
F N p d vol= −∫        (3.13) 

 

οι δυνάμεις στους κόμβους από τις κατανεμημένες φορτίσεις 

 

{ } [ ] [ ]{ }
0

0 ( ).e TF B D d vol
ε

ε= ∫ ,       (3.14) 

 

αντίστοιχα οι δυνάμεις λόγω αρχικών παραμορφώσεων.  

 

Ενώ οι αρχικές τάσεις που συνεισφέρουν στην έναρξη της ανάλυσης των 

κατανεμημένων δυνάμεων στους κόμβους: 

 

{ } [ ] { }
0

0 ( ).e TF B d vol
σ

σ= ∫        (3.15) 

 

Τέλος, όταν μορφωθούν οι εξισώσεις για κάθε ένα επιμέρους στοιχείο του συνόλου 

είναι δυνατόν να προκύψει μία γενική εξίσωση της μορφής : 

 

[ ] [ ]OK Q P⎡ ⎤ =⎣ ⎦      (3.16) 

 

όπου OK⎡ ⎤⎣ ⎦  το συνολικό μητρώο ακαμψίας  
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[ ]Q  το διάνυσμα μετακινήσεων των κόμβων  

[ ]P το διάνυσμα των φορτίων των κόμβων 

 

 η μόρφωση του OK⎡ ⎤⎣ ⎦ , μπορεί να γίνει με μία διαδικασία αθροίσματος μητρώων της, 

δηλαδή: 

[ ]0

1
K

n

i
K

=

⎡ ⎤ =⎣ ⎦ ∑  

η επίλυση της παραπάνω εξίσωσης επιτρέπει τον υπολογισμό των μετακινήσεων των 

κόμβων. Η επίλυση συστημάτων αλγεβρικών εξισώσεων στην οποίες ανάγεται η 

εκτίμηση της εξισώσεως (3.16) επιτυγχάνεται με μεθόδους απαλοιφής ή διαδοχικών 

προσεγγίσεων που προσαρμόζονται στη μορφή του μητρώου OK⎡ ⎤⎣ ⎦ . Τα υπόλοιπα 

μεγέθη που μας ενδιαφέρουν , τάσεις , παραμορφώσεις κ.α. υπολογίζονται απλά όταν 

είναι γνωστές οι μετακινήσεις των κόμβων των στοιχείων. 

Εκτενέστερη περιγραφή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων αναπτύσσεται 

διεξοδικά π.χ. από τους Zienkiewicz (1971) και Davies (1980). 

 

 

3.3 Εφαρμογές 

 

Σε γενικές γραμμές η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων έχει ευρεία εφαρμογή στην 

προσομοίωση ποικίλων προβλημάτων γεωτεχνικού ενδιαφέροντος όπως σε θεμελιώσεις, 

σε μελέτες ευστάθειας πρανών, σε υπολογισμούς ροών σε χωμάτινα φράγματα, σε 

προβλήματα στερεοποίησης, διόγκωσης και ρευστοποίησης εδάφους, επιπλέον σε 

μελέτες διαφόρων υπογείων κατασκευών όπως για παράδειγμα στη προσομοίωση των 

σταδίων εκσκαφής μίας σήραγγας κ.α. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι  η  

ανάπτυξη της μεθόδου και η δυνατότητα εφαρμογής της σε πολύπλοκα προβλήματα 

γεωτεχνικού ενδιαφέροντος ισχυροποιήθηκε τα τελευταία χρόνια παράλληλα με την 

αύξηση της διαθέσιμης υπολογιστικής ισχύος. 
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Όπως γνωρίζουμε το πρόβλημα της επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών 

επάνω σε αναμενόμενες σε μία περιοχή σεισμικές κινήσεις έχει μελετηθεί διεξοδικά 

ωστόσο δεν συμβαίνει το ίδιο και στην περίπτωση μελέτης της συμπεριφοράς των 

εδαφικών σχηματισμών στην εγγύς του ρήγματος περιοχή. Η διάρρηξη των σεισμικών 

ρηγμάτων στο στερεό υπόβαθρο μίας περιοχής ακολουθείται από τη διάδοση της 

διάρρηξης στα υπερκείμενα εδαφικά υλικά. Η διάδοση αυτή οδηγεί σε αρκετές 

περιπτώσεις στην επιφανειακή εμφάνιση του ρήγματος με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

ρηγματώσεων και διαρρήξεων ποικίλου μεγέθους και μήκους στην επιφάνεια του 

εδάφους. 

Είναι προφανές λοιπόν ότι κατά τον σχεδιασμό των κατασκευών σε άμεση γειτνίαση 

με σεισμικά ρήγματα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις παραμορφώσεις του 

εδάφους που αναμένεται να αναπτυχθούν σαν αποτέλεσμα της διάρρηξης του 

συγκεκριμένου ρήγματος. Σε γενικές γραμμές τα τελευταία χρόνια μόνο, άρχισαν να 

γίνονται κάποιες προσπάθειες στη διερεύνηση της επίδρασης που τυχόν έχει στους 

επιφανειακούς σχηματισμούς η ενεργοποίηση ενός ρήγματος στο υπόβαθρο, 

Athanasopoulos & Leonidou (1996). 

Συγκεκριμένα, η διάδοση της σεισμικής διάρρηξης έχει μελετηθεί είτε σε μικρής 

κλίμακας μοντέλα εργαστηρίου Bray et al (1994a), Tani et al (1996), είτε με 

προσομοιώσεις μοντέλων αριθμητικής ανάλυσης, Bray et al (1994b). Η μέθοδος των 

πεπερασμένων στοιχείων για την προσομοίωση τέτοιου είδους προβλημάτων θεωρείται 

πλέον επαρκής για την περιγραφή της μη γραμμικής συμπεριφοράς τάσης-

παραμόρφωσης του εδάφους. Με αυτές τις μελέτες έγινε παράλληλα σαφής η σημασία 

της κατανομής της παραμόρφωσης αστοχίας του εδάφους στον προσδιορισμό του 

μεγέθους διάδοσης της διάρρηξης στα υπερκείμενα του υποβάθρου εδαφικά στρώματα, 

Bray et al (1994b). 

Ενδεικτική είναι η εργασία των Athanasopoulos & Leonidou (1996), όπου 

προσομοιώνουν την πιθανή ενεργοποίηση του ρήγματος της Αγίας Τριάδας στην πόλη 

των Πατρών. Από την κατανομή των προκαλούμενων παραμορφώσεων  υπολογίζοντας 

επιπλέον τις διαφορικές καθιζήσεις και γωνιακές παραμορφώσεις στην επιφάνεια του 

μοντέλου προσομοίωσης, οι συγγραφείς προσδιορίζουν μία κρίσιμη ζώνη μήκους 150 m 

στην στενή περιοχή του ρήγματος της Αγίας Τριάδας. Αναμένεται ότι τα κτίρια εντός 
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αυτής της κρίσιμης ζώνης, σε περίπτωση ενεργοποίησης του ρήγματος, θα υποστούν 

πιθανόν γωνιακές παραμορφώσεις μεγαλύτερες της τιμής 1/500 και υπάρχει ιδιαίτερος 

κίνδυνος να υποστούν σημαντικές ζημιές. 

Η διάδοση της σεισμικής διάρρηξης από το υπόβαθρο στους επιφανειακούς 

σχηματισμούς αν και είναι μία πολύπλοκη διαδικασία, η μελέτη των μέχρι σήμερα 

γνωστών περιπτώσεων οδηγεί σε χαρακτηριστικούς τύπους παραμόρφωσης. Στο Σχήμα 

(3.2), παρουσιάζονται τύποι παραμόρφωσης για την χαρακτηριστική περίπτωση ενός 

κανονικού ρήγματος, σε διάφορες κλίσεις και σχηματισμούς, Bray et al (1994a).  

 

 
Σχήμα 3.2: Τύποι παραμόρφωσης κανονικού ρήγματος για διάφορες κλίσεις και σχηματισμούς, Α) έντονη 

κλίση, εδαφικοί σχηματισμοί, Β) μέτρια κλίση, εδαφικοί σχηματισμοί, Γ) χαλαροί εδαφικοί σχηματισμοί. 

 

Στην παρούσα μελέτη οι προσομοιώσεις των εδαφικών τομών που επιλέχθηκαν κατά 

μήκος της διώρυγας για την περίπτωση ενεργοποίησης σημαντικών γραμμικών πηγών, 

πραγματοποιήθηκαν με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Z-Soil v.4.3, λεπτομερής 

περιγραφή της εφαρμογής ακολουθεί στις επόμενες παραγράφους. 
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3.4 Ανάλυση με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων 

 

Οι δύο κύριες περιοχές κατά μήκος του καναλιού που επιλέχθηκαν για την ανάλυση με 

τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων σύμφωνα με το γεωτεχνικό διαχωρισμό της 

διώρυγας εντοπίζονται εξολοκλήρου στη ζώνη 4. Συνολικά καλύπτουν το μεγαλύτερο 

τμήμα της γεωλογικής χαρτογράφησης των πρανών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος 

που παρουσιάζεται στα Σχήμα (3.3), των Α Δ Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., 

ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 

Οι κύριοι σχηματισμοί που συναντώνται στο συγκεκριμένο τμήμα του καναλιού όπως 

διακρίνονται στις γεωλογικές τομές, καλύπτονται από κυανότεφρες έως λευκοκίτρινες 

μάργες στη βάση των πρανών, ακολουθούνται από λεπτοστρωματώδεις ασβεστολιθικές 

μάργες σε εναλλαγές με στρώσεις ασβεστιτικών ψαμμιτών, ενώ οι επιφανειακοί 

σχηματισμοί καλύπτονται από ψαμμίτες με παρεμβολές μαργών και κροκαλοπαγών. Από 

πλευράς εκσκαψιμότητας των μαργών στη παρούσα ζώνη οι συγκεκριμένοι σχηματισμοί 

χαρακτηρίζονται ως «γαίες κατά το μέγιστο ποσοστό» Τεχνικογεωλογική Έκθεση 

(Τεύχος: G-132/6). Ωστόσο τα εργαστηριακής κλίμακας δοκίμια έδωσαν υψηλές αντοχές 

ενώ χαρακτηρίσθηκαν από πολύ στιφρά ως σκληρά για την ασθενέστερη φάση του 

σχηματισμού και ημιβράχοι για τη σκληρότερη φάση Γεωτεχνική Έρευνα (Τεύχος: G-

132/7). Η μέγιστη διατμητική αντοχή στις μάργες σε ανεμπόδιστη θλίψη που μετρήθηκε 

ήταν της τάξεως 40 Kg/cm2, τιμή όπου σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία 

χαρακτηρίζει το σχηματισμό ως ημιβραχώδη. 

Ενδεικτικός είναι ο έντονος τεκτονισμός, που συμβάλει σημαντικά στην ποιοτική 

υποβάθμιση των σχηματισμών στο συγκεκριμένο τμήμα του καναλιού στο οποίο 

συναντώνται τα υψηλότερα και πιο απότομα τμήματα των πρανών. Οι επικρατέστερες 

κλίσεις των υψηλών πρανών είναι της τάξης του 4:1 έως 5:1, ωστόσο έχουν μετρηθεί και 

κλίσεις μέχρι 6.5:1. Εκτιμάται ότι υπάρχουν τοπικά περισσότερο απότομες κλίσεις 

κυρίως στην περιοχή της σιδηροδρομικής γέφυρας και της εθνικής οδού Αθηνών 

Κορίνθου, Τεχνική Έκθεση (Τεύχος: G-132/13β). 

Όσον αφορά τη διαπερατότητα τους οι σχηματισμοί που συναντώνται 

χαρακτηρίζονται εν γένει αδιαπέρατοι έως ημιδιαπερατοί, λόγω της σημαντικής 
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περιεκτικότητας τους σε λεπτόκοκκα, υπερστερεοποίησης και τσιμέντωσης τους. 

Επομένως η διαπερατότητα είναι δευτερεύουσα και συνδέεται άμεσα με τον έντονο 

τεκτονισμό και τον κερματισμό των σχηματισμών κατά θέσεις. Γενικά η απουσία 

υδροφόρου συμβάλει στη γενική ευστάθεια των πρανών. 

Ωστόσο η κατείσδυση του νερού από το σύστημα των κατακόρυφων σχεδόν 

ρηγμάτων, ιδιαίτερα στο κεντρικό τμήμα του καναλιού, ευνοεί τη διάβρωση και τη 

δημιουργία περιορισμένων κατά  θέσεις ασθενών επικρεμάμενων υδροφόρων, 

Andrikopoulou et al (1988). Η υγρασία στα κατώτερα τμήματα των πρανών μέσω αυτής 

της διαδικασίας καθόδου του νερού προκαλεί ουσιαστικά τη χαλάρωση της συνοχής των 

μαργών υποβοηθώντας την αποκόλληση είτε την κατάπτωση μικρής έκτασης. Το υψηλό 

ποσοστό ασβεστίτη στους μαργαικούς σχηματισμούς(>50%), τους καθιστά εύκολα 

διαβρώσιμους από διαδικασίες διάλυσης του ανθρακικού ασβεστίου, επομένως η 

γαιώδης ή βραχώδης συμπεριφορά της μαργαικής σειράς γενικότερα συνδέεται άμεσα με 

το βαθμό αποσάθρωσης. 

Στο τμήμα του καναλιού μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων Χ.Θ.2900- 4200m, στο 

πρανές τόσο της Στερεάς Ελλάδας όσο και της Πελοποννήσου έχουν σημειωθεί οι 

περισσότερες καταπτώσεις που αναφέρονται στον Πίνακα (2.2) του Κεφαλαίου 2, η 

ακριβής θέση τους παρουσιάζεται στις γεωλογικές τομές σύμφωνα με τον Αύξοντα 

Αριθμό Κατάπτωσης (Α/Α). 

Κατά την εκτέλεση υποβρύχιων επιθεωρήσεων τμημάτων των πρανών κατά μήκος 

της διώρυγας, τα οποία κρίθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΑΕΔΙΚ (1996) χρήζοντα 

μελέτης και καταγραφής, έγιναν οι ακόλουθες παρατηρήσεις για τις Χιλιομετρικές 

Θέσεις 3100 και 3800m, που περικλείονται στην περιοχή μελέτης του παρόντος 

κεφαλαίου: 

 

Χ.Θ.: 3100m 

Πρανές Πελοποννήσου: Κατάρρευση πρανούς. Καταστροφή της λιθεπένδυσης. 

Σπηλαίωση στον πυθμένα μήκους 5m, ύψους 1.6m και βάθους 1.2m. 

Πρανές Στερεάς Ελλάδας: Καταστροφή λιθεπένδυσης – Σημαντική διάβρωση του 

φυσικού πρανούς. Το θεμέλιο σε αρκετά σημεία  είναι κατεστραμμένο. 
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Χ.Θ.: 3800m 

Πρανές Στερεάς Ελλάδας: Απουσία λιθεπένδυσης. Σημαντική ολίσθηση όγκου των 

πρανών. 

 

Χ.Θ.: 3950m 

Πρανές Στερεάς Ελλάδας: Ζώνη Ρήγματος κατά το σεισμό του Φεβρουαρίου του 

1998, προκλήθηκε μετακίνηση της τάξης των 6cm. 

 

Στο κανάλι έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς πλήθος γεωτρήσεων και 

γεωτεχνικών δοκιμών σε δείγματα των σχηματισμών τόσο στην στενή περιοχή της Νέας 

Οδικής Γεφυρώσεως όσο και κατά μήκος του καναλιού. Τα στοιχεία που είχαμε στη 

διάθεση μας περιλαμβάνουν αποτελέσματα 27 ερευνητικών γεωτρήσεων, που 

πραγματοποιήθηκαν κατά μήκος της διώρυγας είτε με πλωτό γεωτρύπανο είτε από την 

ξηρά και περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της Γεωτεχνικής Έρευνας (Τεύχη: G – 

132/1, G – 132/2, G – 132/3.1, G – 132/3.2). 

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 16 ερευνητικές δειγματοληπτικές γεωτρήσεις (Γ1-

Γ17), βάθους 15 – 30m από τη στέψη των κρηπιδωμάτων ή από πλωτή σχεδία όπου 

κάλυψαν το συνολικό μήκος της διώρυγας, καθώς και 12 δειγματοληπτικές γεωτρήσεις 

(Β1-Β12) στο πυθμένα της διώρυγας, βάθους από τον πυθμένα 4 – 4.6m περίπου. 

Επιπλέον ελήφθησαν με το χέρι 24 αδιατάρακτα δείγματα. Στις περισσότερες από αυτές 

τις γεωτρήσεις οι εργαστηριακές δοκιμές επί των δειγμάτων που ελήφθησαν 

περιλαμβάνουν αποτελέσματα από δοκιμές αμέσου διάτμησης, τριαξονικής φόρτισης, 

ανεμπόδιστης θλίψης, στερεοποίησης, ορυκτολογικές αναλύσεις κ.α. 

Η ακριβής περιγραφή των θέσεων από τις αναφερόμενες γεωτρήσεις με επιπλέον 

στοιχεία για το ύψος και το βάθος της κάθε γεώτρησης, περιλαμβάνονται σε πίνακα που 

δίνεται στο Παράρτημα Α. Παράλληλα, είχαμε στην διάθεση μας την αξιολόγηση των 

γεωτεχνικών ερευνών (Τεύχος: 63), από συνολικά 4 γεωτρήσεις που έγιναν στην θέση 

κατασκευής της Νέας Σιδηροδρομικής Γεφυρώσεως, δύο στην πλευρά της 

Πελοποννήσου και δύο στη πλευρά του πρανούς της Στερεάς. Στη συγκεκριμένη θέση 

πραγματοποιήθηκαν και στα δύο πρανή δοκιμές Cross Hole τα αποτελέσματα των 

οποίων περιλαμβάνονται στο Τεύχος: 3.  
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Σχήμα 3.3:Γεωλογική τομή μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων Χ.Θ. 2+900 έως τη Χ.Θ. 4+500, Α) Πρανές Πελοποννήσου, Β) Πρανές Στερεάς, Α Δ Κ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 
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Τέλος είχαμε στοιχεία από τέσσερις παλαιότερες γεωτρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν υπό την επίβλεψη του Γ. Τζίτζιρα, δύο στην περιοχή της Ισθμίας (Ι1, 

Ι2) και δύο στην περιοχή της Ποσειδωνίας (Π1, Π2) με μέγιστο βάθος διάτρησης 55m, 

καθώς και τα αποτελέσματα από 12 πιο μακρινές δειγματοληπτικές γεωτρήσεις που 

περιλαμβάνονται στην Εδαφομηχανική Έρευνα – Μελέτη του Τμήματος Ισθμός- Κυράς 

Βρύσης (1997). 

Επομένως, οι τιμές των μηχανικών παραμέτρων των γεωλογικών ενοτήτων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή των υλικών στις προσομοιώσεις που ακολουθούν, 

επελέγησαν με βάση τα διαθέσιμα αποτελέσματα των γεωτεχνικών αυτών διερευνήσεων 

λαμβάνοντας επιπλέον υπ’ όψιν στοιχεία από τη βιβλιογραφία, Anagnostopoulos et al 

(1991), Andrikopoulou et al (1988), Z-Soil v.4.2 Manual (1998). 

 

 

3.5 Προσομοίωση εδαφικής τομής μεταξύ των Χ.Θ. 3.000 – 3.500m 

 

Σε ένα πρώτο στάδιο της παρούσας μελέτης όπως προαναφέρθηκε μελετήθηκε η  

επίδραση που θα έχει στους επιφανειακούς σχηματισμούς εκατέρωθεν της διώρυγας η 

ανάδραση του ρήγματος που οριοθετεί το βόρειο τμήμα του τεκτονικού κέρατος, που 

αναπτύσσεται σε διεύθυνση παράλληλη με τη διεύθυνση του καναλιού. Για το λόγο αυτό 

προσομοιώθηκε τμήμα των πρανών εκατέρωθεν του καναλιού σε τομές μήκους 500 m 

και βάθους 70 m, η οποίες περιελάμβαναν το συγκεκριμένο ρήγμα που στη πλευρά της 

Πελοποννήσου εντοπίζεται στη Χιλιομετρική Θέση Χ.Θ. 3.300 m. Συγκεκριμένα, στο 

πρανές Στερεάς Ελλάδος μελετήθηκε το τμήμα μεταξύ των Θέσεων Χ.Θ. 3.050 - 3.550 m, 

ενώ αντίστοιχα στο πρανές Πελοποννήσου μελετήθηκε το τμήμα μεταξύ των θέσεων 

Χ.Θ. 3.000 – 3.500 m, Gkika et al (2005a). 

Στους Πίνακες (1.1) και (1.2) συνοψίζονται οι παράμετροι που περιγράφουν τις 

ιδιότητες των τριών κύριων γεωλογικών ενοτήτων που συναντώνται στο συγκεκριμένο 

τμήμα του καναλιού. Τα υλικά 1, 2 και 3 αναφέρονται αντίστοιχα σε ψαμμίτες με 

παρεμβολές μαργών και κροκαλοπαγών (υλικό 1), σε λεπτοστρωματώδεις 

ασβεστολιθικές μάργες σε εναλλαγές με στρώσεις ασβεστιτικών ψαμμιτών (υλικό 2) και 
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τέλος σε κυανότεφρες έως λευκοκίτρινες αργιλικές μάργες (υλικό 3). Οι χαρακτηριστικές 

αυτές παράμεροι επιλέχθηκαν αξιολογώντας τα υπάρχοντα στοιχεία των ερευνητικών 

γεωτρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της διώρυγας και αναφέρονται στις 

παραπάνω γεωλογικές ενότητες. Επιλέχθηκαν κυρίως από εργαστηριακά αποτελέσματα 

σε δείγματα γεωτρήσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο τμήμα του 

καναλιού από την πλευρά είτε της Στερεάς Ελλάδας είτε της Πελοποννήσου. 

 
Πίνακας 3.1: Πρανές Πελοποννήσου, μηχανικές παράμετροι των γεωλογικών ενοτήτων της υπό μελέτη 

εδαφικής τομής. 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

 

 

Ε(kPa) 

 

ν 

 

γ (KN/m3) 

 

c (kPa) 

 

φ(°) 

 

Υλικό 1 

 

80.000 

 

0.3 

 

20.3 

 

10 

 

25 

 

Υλικό 2 

 

150.000 

 

0.25 

 

20.6 

 

182.9 

 

53.5 

 

Υλικό 3 

 

250.000 

 

0.25 

 

19.62 

 

196.25 

 

38.8 

 

 
Πίνακας 3.2: Πρανές Στερεάς Ελλάδας, μηχανικές παράμετροι των γεωλογικών ενοτήτων της υπό μελέτη 

εδαφικής τομής. 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

 

 

Ε(KPa) 

 

ν 

 

γ(KN/m3) 

 

c (KPa) 

 

φ(ο) 

 

Υλικό 1 

 

60.000 

 

0.3 

 

20.3 

 

Γ5 

 

10 

 

25  

 

Υλικό 2 

 

150.000 

 

0.25 

 

20.6 

 

182.9 

 

53.5 

 

Υλικό 3 

 

 

300.000 

 

0.25 

 

25.6 

 

261.19 

 

38 
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Οι προσομοιώσεις των εδαφικών τομών κατά μήκος της διώρυγας για την περίπτωση 

ενεργοποίησης σημαντικών γραμμικών πηγών, πραγματοποιήθηκαν με το πρόγραμμα 

πεπερασμένων στοιχείων Z-Soil v.4.3, το οποίο επιτρέπει την προσομοίωση της μη 

γραμμικής συμπεριφοράς των εδαφικών υλικών σε συνδυασμό με την επιλογή 

κατάλληλου μοντέλου εδάφους. 

Ένα βασικό στάδιο της παρούσας μελέτης αποτέλεσε το σχεδιαστικό μέρος του 

προβλήματος όπου περιγράφηκαν κυρίως τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των ρηγμάτων 

και των σχηματισμών που συμπεριλήφθηκαν στην προσομοίωση των εδαφικών τομών. 

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά το στάδιο αυτό, ιδιαίτερα σε πολύπλοκες 

προσομοιώσεις ώστε να αποφευχθούν λάθη σχεδιασμού και περιγραφής του 

προβλήματος τα οποία κατ’ επέκταση θα οδηγήσουν σε εσφαλμένα αποτελέσματα είτε 

ακόμα και σε αστοχία, π.χ. τη δημιουργία ασύνδετων κόμβων (unconnected nodes), την 

εσφαλμένη χρήση των οριακών συνθηκών (boundary conditions), παραλείψεις στην 

περιγραφή της μετατόπισης κ.α.  

Για την περιγραφή των εδαφικών τομών χρησιμοποιήθηκαν 1370 περίπου κάναβοι 

πεπερασμένων στοιχείων, με διαστάσεις βάθους και πλάτους ίσες με 70m και 500m. Τα 

μοντέλα προσομοίωσης παρουσιάζονται στα Σχήματα (3.4 και 3.5) για το Πρανές της 

Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας αντίστοιχα. Σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν τα υπάρχοντα γεωλογικά δεδομένα, αναπαριστούν τις κύριες γεωλογικές ενότητες 

που εμφανίζονται μεταξύ των θέσεων Χ.Θ.: 3.000 – 3.500m (Πελοπόννησος) και Χ.Θ.: 

3.050 – 3.550m (Στερεά Ελλάδα), καθώς και τα κυριότερα ρήγματα (κανονικού 

χαρακτήρα), που εντοπίζονται στην γειτνιάζουσα περιοχή του σεισμικού ρήγματος που 

ενεργοποιούμε. Η μη γραμμική συμπεριφορά των γεωλογικών ενοτήτων περιγράφηκε με 

το κριτήριο αστοχίας Drager-Prager. Το κριτήριο αυτό είναι από μαθηματικής απόψεως η 

πιο κατάλληλη επιλογή και συχνά αριθμητικά πιο ευέλικτο. 

Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιαστικού μέρους και της περιγραφής επιμέρους των 

ιδιοτήτων του κάθε σχηματισμού, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση του προβλήματος η 

οποία επιτεύχθηκε σε τρία βασικά στάδια που περιγράφονται ακολούθως:  

Σε αρχικό στάδιο, υπολογίζονται οι τάσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του 

εδάφους όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση υπολογίσθηκαν μόνο οι γεωστατικές τάσεις. 

Η εφαρμογή αυτού του σταδίου πραγματοποιήθηκε σταδιακά σε πέντε επιμέρους βήματα.  
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Γενικά κατά το στάδιο αυτό υπολογίζονται οι αναπτυσσόμενες τάσεις στο εσωτερικό 

του εδάφους από το σύνολο των φορτίσεων που τυχόν έχουν εισαχθεί στην περιγραφή 

ενός προβλήματος οι οποίες έχουν μη μηδενική τιμή τη χρονική στιγμή μηδέν, δηλαδή 

κατά τη χρονική στιγμή έναρξης των υπολογισμών αυτής της ανάλυσης. Με την 

ολοκλήρωση αυτής της ανάλυσης έχουμε σαν αποτέλεσμα μία κατάσταση κατανομής μη 

μηδενικών τάσεων στο έδαφος με μηδενικές ωστόσο μετατοπίσεις. Σαν γενικός κανόνας, 

οι αναπτυσσόμενες τάσεις αυτού του σταδίου θα πρέπει να έχουν επίπεδα τιμών (<1) 

στην ελαστική περιοχή, ώστε να μην προκληθεί αστοχία. Περιπτώσεις αστοχίας κατά το 

συγκεκριμένο στάδιο της ανάλυσης σημειώνονται όταν έχουμε συνήθως επιφανειακή 

αστάθεια σε συνδυασμό με μηδενική συνοχή ή ακατάλληλες οριακές συνθήκες. Γι‘ αυτό 

σημαντική είναι η σωστή επιλογή των παραμέτρων που περιγράφουν τις ιδιότητες των 

υλικών, καθώς και ο κατάλληλος σχεδιασμός του προβλήματος. 

 

Στη συνέχεια στο δεύτερο στάδιο της ανάλυσης, προσομοιώθηκε η μετατόπιση του 

ρήγματος στο στερεό υπόβαθρο η οποία επιτεύχθηκε με τη σταδιακή επιβολή 

εξαναγκασμένων μετακινήσεων 0.1m, 0.2m, 0.3m, 0.4m και 0.5m, υπό γωνία περίπου 75 

μοιρών στο δεξί ήμισυ της βάσης του κανάβου των πεπερασμένων στοιχείων. Για την 

ολοκλήρωση επιμέρους κάθε εξαναγκασμένης μετακίνησης χρησιμοποιήθηκαν 20 

βήματα, σε συνδυασμό με μία «συνάρτηση φόρτισης» όπου περιγράφει την σταδιακή 

αύξηση της μετακίνησης με σχέση ανάλογη συναρτήσει του χρόνου επιβολής της. 

 

Τέλος πραγματοποιήθηκε ανάλυση «ευστάθειας» (stability analysis), κατά την οποία 

υπολογίσθηκαν οι τελικές παραμορφώσεις. Κατά το στάδιο αυτό με κατάλληλο 

αλγόριθμο στο πρόγραμμα, πραγματοποιείται μία σταδιακή μείωση των παραμέτρων 

συνοχής c και της γωνίας εσωτερικής τριβής φ, υπολογίζεται σε κάθε βήμα ο 

συντελεστής ασφαλείας μέχρις ότου σημειωθεί αστοχία. 

Με τον αναφερόμενο αλγόριθμο, σε περιπτώσεις μελέτης ευστάθειας πρανών δεν 

απαιτείται πλέον ο προσδιορισμός της επιφάνειας αστοχίας, γιατί υπολογίζονται στο 

πρόγραμμα αυτόματα οι οριακές συνθήκες αστοχίας. 
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Σχήμα 3.4: Πρανές Πελοποννήσου, κάναβος πεπερασμένων στοιχείων για την ανάλυση της ευστάθειας της εδαφικής τομής, σε τμήμα του καναλιού μεταξύ 

των Χ.Θ.: 3.000-3.500 m. 

 

 

 
Σχήμα 3.5: Πρανές Στερεάς Ελλάδας, κάναβος πεπερασμένων στοιχείων για την ανάλυση της ευστάθειας της εδαφικής τομής, σε τμήμα του καναλιού 

μεταξύ των Χ.Θ.: 3.050-3.550 m. 
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Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευστάθειας παρουσιάζονται στα Σχήματα (3.6 εως 

3.10), όσον αφορά το πρανές Πελοποννήσου όπου φαίνεται : 

1) Η απεικόνιση του αρχικού δικτύου των πεπερασμένων στοιχείων της εδαφικής 

τομής. 

2) Το παραμορφωμένο δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων στο οποίο διακρίνεται η 

παραμόρφωση του εδάφους στην εγγύς του ρήγματος περιοχή. 

3) Η απεικόνιση των διανυσμάτων μετατόπισης στους κόμβους του κανάβου των 

πεπερασμένων στοιχείων, η οποία και υποδεικνύει με παραστατικό τρόπο τη 

διάδοση των μετατοπίσεων του ρήγματος από το στερεό υπόβαθρο προς την 

επιφάνεια του εδάφους. 

 
Από τα αναφερόμενα σχήματα που ακολουθούν, παρατηρείται η σταδιακή αύξηση 

των προκαλούμενων παραμορφώσεων, στην πλησίον του ρήγματος περιοχή, με την 

επιβολή στο υπόβαθρο όλο και μεγαλύτερης εξαναγκασμένης μετακίνησης. Στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι σημαντικότερες παραμορφώσεις αναπτύσσονται στο 

στάδιο των επιβαλλόμενων μετατοπίσεων της παρούσας ανάλυσης, ενώ στο στάδιο της 

ευστάθειας που το ακολουθεί  είναι χαρακτηριστικά μικρές. Χαρακτηριστικές είναι οι 

υψηλές τιμές των ελαστικών παραμέτρων, οι οποίες δίνουν στους σχηματισμούς την 

ιδιαιτερότητα  να εμφανίζουν μεγάλη αντίσταση στις παραμορφώσεις. 

Η κατανομή των κατακόρυφων και οριζόντιων μετακινήσεων των επιφανειακών 

κόμβων παρουσιάζονται στον Πίνακα (3.3). Από τις τιμές του πίνακα αυτού φαίνεται 

πως η μέγιστη καθίζηση της επιφάνειας του εδάφους είναι περίπου ίση με 9,9cm, 19,8cm, 

29,6cm, 39,5cm και 49,4cm, για κάθε μία από τις πέντε περιπτώσεις μετατόπισης του 

υποβάθρου. Οι καθιζήσεις  αυτές εμφανίζονται σε κοντινή απόσταση από το 

ενεργοποιημένο ρήγμα Ρ1 και στο τέμαχος που ορίζεται από αυτό  και το γειτονικό του 

ρήγμα Ρ2, Σχήμα (3.12). Αντίστοιχα οι μέγιστες εμφανιζόμενες καθιζήσεις, στο σημείο 

της επιφανειακή εμφάνισης του ρήγματος Ρ1, είναι 7,2cm, 15,4cm, 24,3cm, 33,2cm και 

41,9cm. 
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Σχήμα 3.6: Πρανές Πελοποννήσου, αποτελέσματα της ανάλυσης ευστάθειας της εδαφικής τομής για 

μετατόπιση υποβάθρου 0,1m: α) η απεικόνιση του δικτύου πεπερασμένων στοιχείων της  εδαφικής τομής, β) 

το παραμορφωμένο δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων, γ) η απεικόνιση των διανυσμάτων μετατόπισης στους 

κόμβους του κανάβου των πεπερασμένων στοιχείων. 
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Σχήμα 3.7: Πρανές Πελοποννήσου, αποτελέσματα της ανάλυσης ευστάθειας της εδαφικής τομής για 

μετατόπιση υποβάθρου 0,2m: α) η απεικόνιση του δικτύου πεπερασμένων στοιχείων της  εδαφικής τομής, β) 

το παραμορφωμένο δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων, γ) η απεικόνιση των διανυσμάτων μετατόπισης στους 

κόμβους του κανάβου των πεπερασμένων στοιχείων. 

 



Κεφάλαιο 3ο   Εδαφομηχανική Ανάλυση Πλησίον της Ασταθούς Ζώνης Περιοχής 

 59

 

 

 

 
Σχήμα 3.8: Πρανές Πελοποννήσου, αποτελέσματα της ανάλυσης ευστάθειας της εδαφικής τομής για 

μετατόπιση υποβάθρου 0,3m: α) η απεικόνιση του δικτύου πεπερασμένων στοιχείων της  εδαφικής τομής,, β) 

το παραμορφωμένο δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων, γ) η απεικόνιση των διανυσμάτων μετατόπισης στους 

κόμβους του κανάβου των πεπερασμένων στοιχείων. 

 



Κεφάλαιο 3ο   Εδαφομηχανική Ανάλυση Πλησίον της Ασταθούς Ζώνης Περιοχής 

 60

 

 

 

 
Σχήμα 3.9: Πρανές Πελοποννήσου, αποτελέσματα της ανάλυσης ευστάθειας της εδαφικής τομής για 

μετατόπιση υποβάθρου 0,4m: α) η απεικόνιση του δικτύου πεπερασμένων στοιχείων της  εδαφικής τομής, β) 

το παραμορφωμένο δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων, γ) η απεικόνιση των διανυσμάτων μετατόπισης στους 

κόμβους του κανάβου των πεπερασμένων στοιχείων. 
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Σχήμα 3.10: Πρανές Πελοποννήσου, αποτελέσματα της ανάλυσης ευστάθειας της εδαφικής τομής για 

μετατόπιση υποβάθρου 0,5m: α) η απεικόνιση του δικτύου πεπερασμένων στοιχείων της  εδαφικής τομής, β) 

το παραμορφωμένο δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων, γ) η απεικόνιση των διανυσμάτων μετατόπισης στους 

κόμβους του κανάβου των πεπερασμένων στοιχείων. 
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Πίνακας 3.3: Πρανές Πελοποννήσου, τιμές εδαφικής παραμόρφωσης στους επιφανειακούς κόμβους του 

κανάβου. 

 10 cm 20 cm 30 cm 40 Cm 50 cm 

 

Σημείο 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

1 0 -0,006 0 -0,013 0 -0,019 0 -0,026 0 -0,032 

2 0,003 -0,006 0,007 -0,013 0,010 -0,019 0,014 -0,026 0,018 -0,032 

3 0,006 -0,006 0,014 -0,013 0,021 -0,019 0,029 -0,026 0,036 -0,032 

4 0,010 -0,006 0,022 -0,013 0,032 -0,019 0,044 -0,026 0,055 -0,032 

5 0,013 -0,006 0,030 -0,013 0,043 -0,019 0,059 -0,026 0,073 -0,032 

6 0,017 -0,006 0,037 -0,013 0,054 -0,018 0,074 -0,026 0,092 -0,032 

7 0,021 -0,005 0,045 -0,013 0,065 -0,018 0,090 -0,025 0,112 -0,032 

8 0,024 -0,005 0,054 -0,012 0,077 -0,018 0,106 -0,025 0,132 -0,032 

9 0,028 -0,005 0,062 -0,012 0,090 -0,017 0,123 -0,024 0,154 -0,031 

10 0,032 -0,005 0,072 -0,011 0,104 -0,016 0,143 -0,024 0,178 -0,031 

11 0,037 -0,004 0,082 -0,012 0,119 -0,018 0,164 -0,027 0,204 -0,036 

12 0,042 -0,004 0,093 -0,012 0,134 -0,020 0,184 -0,030 0,230 -0,040 

13 0,047 -0,003 0,103 -0,010 0,149 -0,017 0,206 -0,028 0,257 -0,038 

14 0,053 -0,002 0,116 -0,008 0,168 -0,012 0,231 -0,022 0,289 -0,032 

15 0,059 -0,002 0,130 -0,006 0,188 -0,009 0,259 -0,017 0,324 -0,027 

16 0,065 -0,001 0,146 -0,004 0,211 -0,007 0,290 -0,013 0,362 -0,023 

17 0,074 0 0,163 -0,003 0,236 -0,004 0,324 -0,009 0,405 -0,018 

18 0,083 0,001 0,183 -0,001 0,264 -0,002 0,363 -0,006 0,453 -0,014 

19 0,094 0,002 0,206 0 0,297 0 0,407 -0,003 0,507 -0,010 

20 0,107 0,003 0,232 0,002 0,335 0,003 0,458 -0,001 0,569 -0,007 

21 0,121 0,004 0,263 0,004 0,380 0,005 0,517 0 0,642 -0,005 

22 0,139 0,005 0,300 0,005 0,432 0,006 0,586 0 0,725 -0,006 

23 0,159 0,005 0,342 0,004 0,493 0,005 0,667 -0,001 0,823 -0,010 

24 0,183 0,005 0,392 0,001 0,565 0,001 0,761 -0,008 0,938 -0,020 

25 0,212 0,002 0,452 -0,003 0,649 -0,007 0,872 -0,020 1,072 -0,037 

26 0,246 -0,001 0,521 -0,013 0,748 -0,022 1,001 -0,041 1,228 -0,065 

27 0,287 -0,008 0,603 -0,029 0,865 -0,046 1,152 -0,073 1,411 -0,108 

28 0,334 -0,020 0,698 -0,054 1,000 -0,082 1,327 -0,121 1,621 -0,171 

29 0,390 -0,037 0,810 -0,089 1,158 -0,134 1,530 -0,190 1,863 -0,260 

30 0,456 -0,061 0,939 -0,139 1,340 -0,207 1,764 -0,289 2,136 -0,384 

31 0,532 -0,095 1,088 -0,208 1,547 -0,308 2,028 -0,425 2,448 -0,559 

32 0,620 -0,141 1,125 -0,302 1,781 -0,444 2,322 -0,608 2,813 -0,810 

33 0,721 -0,203 1,451 -0,427 2,041 -0,626 2,642 -0,851 3,229 -1,136 

34 0,837 -0,287 1,667 -0,595 2,320 -0,865 2,989 -1,173 3,685 -1,546 
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 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 

 

Σημείο 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

35 0,972 -0,401 1,900 -0,813 2,600 -1,167 3,320 -1,552 4,099 -1,982 

36 1,131 -0,568 2,152 -1,114 2,891 -1,541 3,668 -1,995 4,513 -2,452 

37 3,603 -6,578 6,967 -10,453 10,099 -11,284 12,500 -10,901 14,033 -10,117 

38 3,662 -7,211 7,026 -15,384 10,416 -24,322 13,757 -33,177 16,976 -41,900 

39 3,716 -7,562 7,224 -15,700 10,593 -24,665 13,912 -33,641 17,147 -42,468 

40 3,729 -7,885 7,356 -16,154 10,793 -25,065 14,117 -34,019 17,342 -42,885 

41 3,708 -8,183 7,379 -16,670 10,888 -25,642 14,269 -34,590 17,518 -43,442 

42 3,658 -8,454 7,315 -17,163 10,851 -26,258 14,289 -35,269 17,604 -44,144 

43 3,585 -8,694 7,191 -17,609 10,707 -26,841 14,163 -35,960 17,520 -44,926 

44 3,495 -8,906 7,025 -17,998 10,489 -27,356 13,926 -36,592 17,286 -45,676 

45 3,393 -9,088 6,833 -18,330 10,226 -27,792 13,617 -37,135 16,948 -46,341 

46 3,284 -9,242 6,628 -18,607 9,942 -28,149 13,272 -37,584 16,552 -46,899 

47 3,171 -9,370 6,417 -18,834 9,652 -28,436 12,914 -37,945 16,129 -47,356 

48 3,059 -9,476 6,209 -19,018 9,367 -28,664 12,559 -38,231 15,701 -47,723 

49 2,950 -9,561 6,008 -19,165 9,095 -28,842 12,217 -38,456 15,285 -48,013 

50 2,847 -9,629 5,817 -19,281 8,839 -28,980 11,893 -38,631 14,886 -48,241 

51 2,750 -9,682 5,639 -19,373 8,599 -29,088 11,589 -38,767 14,511 -48,421 

52 2,660 -9,725 5,474 -19,444 8,379 -29,173 11,309 -38,875 14,161 -48,564 

53 2,578 -9,758 5,324 -19,502 8,178 -29,241 11,051 -38,962 13,839 -48,679 

54 2,504 -9,785 5,188 -19,548 7,995 -29,297 10,816 -39,034 13,544 -48,775 

55 2,438 -9,807 5,066 -19,587 7,830 -29,346 10,603 -39,098 13,277 -48,860 

56 2,380 -9,827 4,957 -19,623 7,683 -29,392 10,412 -39,160 13,037 -48,941 

57 2,329 -9,846 4,862 -19,659 7,552 -29,440 10,243 -39,224 12,824 -49,024 

58 2,286 -9,866 4,781 -19,698 7,439 -29,495 10,096 -39,297 12,638 -49,118 

59 2,250 -9,890 4,713 -19,744 7,344 -29,563 9,971 -39,388 12,482 -49,234 

60 2,227 -9,921 4,658 -19,800 7,267 -29,652 9,871 -39,508 12,359 -49,387 

61 1,983 -9,368 4,183 -18,687 6,567 -27,974 8,941 -37,247 11,199 -46,535 

62 1,907 -9,497 4,023 -18,955 4,926 -29,534 8,606 -37,806 10,770 -47,249 

63 1,873 -9,539 3,958 -19,038 4,807 -29,598 8,455 -37,967 10,576 -47,453 

64 1,840 -9,579 3,886 -19,116 4,688 -29,653 8,302 -38,126 10,372 -47,651 

65 1,803 -9,616 3,813 -19,192 4,572 -29,703 8,158 -38,280 10,188 -47,848 

66 1,764 -9,651 3,734 -19,263 4,458 -29,750 8,002 -38,423 9,995 -48,028 

67 1,724 -9,683 3,652 -19,329 4,346 -29,798 7,836 -38,558 9,789 -48,197 
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 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 

 

Σημείο 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

68 1,683 -9,713 3,569 -19,390 4,237 -29,849 7,665 -38,685 9,576 -48,356 

69 1,643 -9,740 3,486 -19,447 4,130 -29,906 7,493 -38,804 9,361 -48,506 

70 1,603 -9,766 3,404 -19,501 4,025 -29,967 7,322 -38,918 9,147 -48,649 

71 1,565 -9,792 3,324 -19,554 5,481 -29,060 7,153 -39,031 8,937 -48,789 

72 1,528 -9,817 3,245 -19,608 5,374 -29,172 6,988 -39,144 8,730 -48,931 

73 1,491 -9,844 3,169 -19,665 5,262 -29,274 6,826 -39,264 8,528 -49,081 

74 1,456 -9,874 3,095 -19,727 5,148 -29,366 6,668 -39,397 8,330 -49,247 

75 1,314 -9,567 2,795 -19,083 4,424 -28,552 6,029 -38,029 7,531 -47,537 

76 1,263 -9,615 2,688 -19,183 4,256 -28,709 5,800 -38,242 7,246 -47,804 

77 1,208 -9,653 2,571 -19,262 4,072 -28,833 5,549 -38,411 6,932 -48,015 

78 1,151 -9,685 2,450 -19,329 3,882 -28,938 5,291 -38,552 6,609 -48,192 

79 1,093 -9,712 2,329 -19,386 3,690 -29,027 5,029 -38,674 6,282 -48,344 

80 1,036 -9,735 2,206 -19,435 3,497 -29,104 4,766 -38,778 5,954 -48,847 

81 0,979 -9,754 2,085 -19,477 3,305 -29,169 4,506 -38,867 5,629 -48,585 

82 0,923 -9,772 1,966 -19,513 3,117 -29,227 4,249 -38,946 5,308 -48,684 

83 0,868 -9,788 1,849 -19,547 2,932 -29,280 3,997 -39,018 4,993 -48,774 

84 0,814 -9,803 1,735 -19,579 2,751 -29,331 3,751 -39,088 4,685 -48,861 

85 0,761 -9,819 1,623 -19,613 2,573 -29,384 3,508 -39,160 4,383 -48,951 

86 0,709 -9,836 1,512 -19,650 2,398 -29,443 3,269 -39,240 4,083 -49,051 

87 0,591 -9,671 1,261 -19,299 2,000 -28,888 2,727 -38,483 3,407 -48,106 

88 0,544 -9,690 1,161 -19,340 1,842 -28,953 2,511 -38,573 3,137 -48,218 

89 0,495 -9,705 1,057 -19,371 1,676 -29,001 2,286 -38,639 2,855 -48,300 

90 0,446 -9,716 0,951 -19,395 1,509 -29,039 2,058 -38,690 2,571 -48,364 

91 0,396 -9,725 0,845 -19,414 1,341 -29,070 1,828 -38,731 2,284 -48,415 

92 0,346 -9,732 0,738 -19,429 1,171 -29,094 1,597 -38,764 1,995 -48,456 

93 0,296 -9,737 0,631 -19,440 1,009 -29,112 1,366 -38,788 1,706 -48,487 

94 0,245 -9,741 0,524 -19,448 0,831 -29,124 1,134 -38,805 1,416 -48,508 

95 0,195 -9,743 0,417 -19,453 0,662 -29,131 0,903 -38,815 1,128 -48,521 

96 0,146 -9,744 0,311 -19,455 0,494 -29,135 0,674 -38,820 0,842 -48,527 

97 0,097 -9,745 0,207 -19,456 0,328 -29,136 0,447 -38,822 0,559 -48,528 

98 0,048 -9,745 0,103 -19,456 0,163 -29,136 0,223 -38,822 0,278 -48,528 

99 0 -9,745 0 -19,456 0 -29,136 0 -38,822 0 -48,528 

100           
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Σχήμα 3.11: Πρανές Στερεάς Ελλάδας, αποτελέσματα της ανάλυσης ευστάθειας της εδαφικής τομής για 

μετατόπιση υποβάθρου 0,5m: α) η απεικόνιση του δικτύου πεπερασμένων στοιχείων της  εδαφικής τομής, β) 

το παραμορφωμένο δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων, γ) η απεικόνιση των διανυσμάτων μετατόπισης στους 

κόμβους του κανάβου των πεπερασμένων στοιχείων. 
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Πίνακας 3.4: Πρανές Στερεάς Ελλάδας, τιμές εδαφικής παραμόρφωσης στους επιφανειακούς κόμβους του 

κανάβου 

 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 

 

Σημείο 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

1 0,000 -9,772 0,000 -19,51 0,000 -29,239 0,000 -38,94 0,000 -48,67 

2 -0,057 -9,770 -0,122 -19,511 -0,191 -29,233 -0,265 -38,937 -0,333 -48,665 

3 -0,114 -9,765 -0,244 -19,498 -0,382 -29,214 -0,529 -38,911 -0,665 -48,632 

4 -0,171 -9,755 -0,365 -19,478 -0,572 -29,181 -0,792 -38,866 -0,995 -48,575 

5 -0,227 -9,741 -0,485 -19,448 -0,759 -29,135 -1,052 -38,801 -1,321 -48,494 

6 -0,282 -9,723 -0,601 -19,409 -0,943 -29,073 -1,306 -38,716 -1,640 -48,388 

7 -0,335 -9,700 -0,714 -19,361 -1,120 -28,998 -1,551 -38,612 -1,948 -48,256 

8 -0,386 -9,672 -0,823 -19,302 -1,290 -28,906 -1,787 -38,484 -2,244 -48,096 

9 -0,433 -9,635 -0,923 -19,222 -1,447 -28,780 -2,005 -38,310 -2,518 -47,877 

10 -0,550 -9,799 -1,172 -19,571 -1,837 -29,327 -2,544 -39,068 -3,195 -48,829 

11 -0,589 -9,763 -1,255 -19,495 -1,968 -29,208 -2,725 -38,902 -3,423 -48,621 

12 -0,625 -9,728 -1,331 -19,420 -2,087 -29,091 -2,890 -38,741 -3,630 -48,418 

13 -0,656 -9,692 -1,398 -19,345 -2,191 -28,973 -3,035 -38,577 -3,812 -48,213 

14 -0,751 -9,913 -1,599 -19,814 -2,507 -29,707 -3,472 -39,595 -4,361 -49,491 

15 -0,772 -9,893 -1,643 -19,771 -2,576 -29,640 -3,568 -39,502 -4,481 -49,374 

16 -0,792 -9,874 -1,686 -19,731 -2,643 -29,578 -3,660 -39,416 -4,597 -49,266 

17 -0,812 -9,857 -1,729 -19,695 -2,710 -29,522 -3,754 -39,338 -4,715 -49,169 

18 -0,833 -9,842 -1,774 -19,663 -2,780 -29,471 -3,851 -39,268 -4,837 -49,080 

19 -0,855 -9,828 -1,821 -19,633 -2,854 -29,424 -3,953 -39,202 -4,965 -48,997 

20 -0,878 -9,814 -1,870 -19,603 -2,931 -29,378 -4,060 -39,138 -5,099 -48,918 

21 -0,902 -9,800 -1,922 -19,574 -3,012 -29,333 -4,172 -39,076 -5,240 -48,839 

22 -0,928 -9,786 -1,976 -19,545 -3,096 -29,287 -4,288 -39,012 -5,386 -48,759 

23 -0,954 -9,772 -2,031 -19,514 -3,182 -29,239 -4,407 -38,945 -5,536 -48,675 

24 -0,980 -9,757 -2,087 -19,482 -3,270 -29,188 -4,529 -38,876 -5,688 -48,588 

25 -1,006 -9,741 -2,143 -19,448 -3,358 -29,135 -4,651 -38,802 -5,842 -48,495 

26 -1,033 -9,724 -2,199 -19,412 -3,446 -29,078 -4,772 -38,723 -5,994 -48,396 

27 -1,059 -9,705 -2,254 -19,373 -3,531 -29,017 -4,891 -38,639 -6,143 -48,290 

28 -1,083 -9,686 -2,307 -19,331 -3,614 -28,953 -5,005 -38,550 -6,287 -48,178 

29 -1,107 -9,665 -2,357 -19,288 -3,693 -28,884 -5,114 -38,455 -6,424 -48,059 

30 -1,129 -9,644 -2,404 -19,241 -3,767 -28,812 -5,216 -38,355 -6,552 -47,934 

31 -1,149 -9,619 -2,447 -19,189 -3,833 -28,730 -5,308 -38,242 -6,668 -47,791 

32 -1,275 -9,902 -2,713 -19,789 -4,249 -29,665 -5,883 -39,534 -7,389 -49,415 

33 -1,295 -9,885 -2,757 -19,753 -4,317 -29,609 -5,977 -39,456 -7,508 -49,317 

34 -1,317 -9,873 -2,802 -19,726 -4,387 -29,567 -6,074 -39,398 -7,630 -49,244 
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 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 

 

Σημείο 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

35 -1,339 -9,864 -2,850 -19,706 -4,462 -29,536 -6,177 -39,354 -7,759 -49,188 

36 -1,364 -9,857 -2,901 -19,692 -4,541 -29,512 -6,286 -39,321 -7,896 -49,148 

37 -1,390 -9,853 -2,955 -19,682 -4,625 -29,496 -6,402 -39,298 -8,042 -49,118 

38 -1,418 -9,850 -3,013 -19,675 -4,715 -29,484 -6,526 -39,282 -8,197 -49,098 

39 -1,447 -9,848 -3,075 -19,671 -4,810 -29,477 -6,656 -39,271 -8,362 -49,085 

40 -1,479 -9,848 -3,141 -19,669 -4,911 -29,474 -6,794 -39,266 -8,535 -49,078 

41 -1,513 -9,848 -3,211 -19,669 -5,017 -29,472 -6,939 -39,263 -8,718 -49,075 

42 -1,548 -9,849 -3,284 -19,670 -5,129 -29,473 -7,091 -39,263 -8,909 -49,074 

43 -1,587 -9,850 -3,362 -19,671 -5,246 -29,474 -7,251 -39,264 -9,110 -49,076 

44 -1,627 -9,851 -3,444 -19,673 -5,369 -29,476 -7,418 -39,267 -9,321 -49,079 

45 -1,670 -9,852 -3,531 -19,675 -5,499 -29,478 -7,593 -39,269 -9,541 -49,081 

46 -1,716 -9,853 -3,623 -19,676 -5,635 -29,480 -7,776 -39,270 -9,772 -49,083 

47 -1,766 -9,853 -3,721 -19,676 -5,779 -29,480 -7,968 -39,270 -10,015 -49,082 

48 -1,820 -9,852 -3,826 -19,674 -5,932 -29,477 -8,171 -39,267 -10,271 -49,077 

49 -1,877 -9,849 -3,938 -19,669 -6,094 -29,471 -8,386 -39,259 -10,542 -49,067 

50 -1,940 -9,844 -4,059 -19,660 -6,267 -29,460 -8,614 -39,246 -10,830 -49,048 

51 -2,008 -9,835 -4,189 -19,646 -6,453 -29,442 -8,857 -39,224 -11,137 -49,019 

52 -2,083 -9,823 -4,331 -19,624 -6,653 -29,415 -9,118 -39,191 -11,465 -48,976 

53 -2,165 -9,804 -4,485 -19,592 -6,870 -29,376 -9,398 -39,143 -11,818 -48,914 

54 -2,254 -9,779 -4,652 -19,548 -7,105 -29,320 -9,699 -39,076 -12,199 -48,826 

55 -2,351 -9,744 -4,835 -19,488 -7,360 -29,244 -10,025 -38,984 -12,608 -48,707 

56 -2,457 -9,697 -5,033 -19,406 -7,637 -29,140 -10,378 -38,859 -13,052 -48,545 

57 -2,571 -9,635 -5,247 -19,298 -7,937 -29,000 -10,758 -38,690 -13,528 -48,328 

58 -2,690 -9,554 -5,472 -19,155 -8,256 -28,814 -11,159 -38,465 -14,031 -48,040 

59 -2,810 -9,459 -5,699 -18,986 -8,580 -28,592 -11,564 -38,198 -14,537 -47,700 

60 -2,924 -9,354 -5,919 -18,799 -8,898 -28,344 -11,959 -37,904 -15,030 -47,324 

61 -3,042 -9,211 -6,149 -18,537 -9,235 -27,987 -12,376 -37,476 -15,548 -46,783 

62 -3,144 -9,033 -6,350 -18,205 -9,536 -27,525 -12,741 -36,924 -16,000 -46,087 

63 -3,234 -8,828 -6,534 -17,820 -9,819 -26,981 -13,074 -36,278 -16,413 -45,274 

64 -3,310 -8,594 -6,692 -17,373 -10,06 -26,340 -13,352 -35,526 -16,755 -44,330 

65 -3,364 -8,331 -6,807 -16,864 -10,25 -25,598 -13,533 -34,674 -16,977 -43,265 

66 -3,385 -8,040 -6,859 -16,293 -10,34 -24,757 -13,559 -33,750 -16,998 -42,089 

67 -3,363 -7,723 -6,808 -15,657 -10,25 -23,794 -13,322 -32,809 -16,720 -41,166 

68 -3,280 -7,388 -6,608 -15,162 -9,904 -23,353 -12,453 -33,260 -12,678 -45,280 

69 -3,113 -7,058 -6,028 -14,169 -8,616 -21,122 -11,003 -28,641 -11,747 -28,019 
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 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 

 

Σημείο 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

70 -0,820 -0,543 -1,677 -1,119 -2,487 -1,679 -2,705 -1,871 -3,421 -2,339 

71 -0,749 -0,408 -1,542 -0,849 -2,292 -1,273 -2,548 -1,477 -3,219 -1,850 

72 -0,675 -0,301 -1,394 -0,632 -2,075 -0,947 -2,346 -1,128 -2,964 -1,417 

73 -0,602 -0,217 -1,250 -0,461 -1,860 -0,690 -2,130 -0,841 -2,694 -1,059 

74 -0,534 -0,152 -1,114 -0,328 -1,657 -0,491 -1,916 -0,611 -2,426 -0,773 

75 -0,473 -0,102 -0,989 -0,226 -1,471 -0,338 -1,714 -0,432 -2,173 -0,548 

76 -0,417 -0,065 -0,877 -0,149 -1,304 -0,223 -1,528 -0,294 -1,939 -0,376 

77 -0,367 -0,037 -0,776 -0,092 -1,153 -0,137 -1,358 -0,190 -1,726 -0,246 

78 -0,323 -0,018 -0,686 -0,050 -1,019 -0,075 -1,205 -0,113 -1,534 -0,149 

79 -0,285 -0,004 -0,607 -0,021 -0,901 -0,031 -1,070 -0,058 -1,363 -0,080 

80 -0,251 0,005 -0,537 -0,001 -0,798 -0,001 -0,950 -0,020 -1,211 -0,032 

81 -0,222 0,011 -0,476 0,012 -0,707 0,018 -0,844 0,005 -1,078 0,001 

82 -0,196 0,014 -0,423 0,019 -0,627 0,029 -0,750 0,021 -0,959 0,021 

83 -0,174 0,015 -0,376 0,023 -0,558 0,035 -0,668 0,030 -0,855 0,033 

84 -0,154 0,015 -0,335 0,024 -0,497 0,036 -0,596 0,033 -0,764 0,037 

85 -0,137 0,014 -0,299 0,023 -0,443 0,035 -0,532 0,033 -0,683 0,038 

86 -0,122 0,013 -0,267 0,021 -0,396 0,032 -0,476 0,031 -0,611 0,035 

87 -0,109 0,011 -0,239 0,018 -0,354 0,027 -0,426 0,027 -0,548 0,031 

88 -0,098 0,009 -0,214 0,015 -0,317 0,022 -0,382 0,022 -0,491 0,025 

89 -0,087 0,007 -0,191 0,011 -0,284 0,017 -0,342 0,017 -0,440 0,019 

90 -0,078 0,005 -0,171 0,008 -0,253 0,012 -0,306 0,011 -0,393 0,012 

91 -0,069 0,003 -0,153 0,005 -0,226 0,008 -0,273 0,007 -0,351 0,006 

92 -0,062 0,002 -0,136 0,002 -0,201 0,003 -0,243 0,002 -0,313 0,001 

93 -0,055 0,001 -0,120 0,000 -0,178 0,000 -0,215 -0,002 -0,277 -0,004 

94 -0,048 -0,001 -0,106 -0,003 -0,157 -0,004 -0,189 -0,006 -0,244 -0,008 

95 -0,042 -0,002 -0,092 -0,005 -0,136 -0,007 -0,165 -0,009 -0,212 -0,012 

96 -0,036 -0,002 -0,079 -0,006 -0,117 -0,009 -0,142 -0,012 -0,183 -0,016 

97 -0,030 -0,003 -0,067 -0,008 -0,099 -0,011 -0,120 -0,014 -0,154 -0,018 

98 -0,025 -0,004 -0,055 -0,009 -0,082 -0,013 -0,098 -0,016 -0,127 -0,021 

99 -0,020 -0,004 -0,044 -0,010 -0,065 -0,014 -0,078 -0,017 -0,101 -0,022 

100 -0,015 -0,005 -0,033 -0,010 -0,048 -0,015 -0,058 -0,018 -0,075 -0,024 

101 -0,010 -0,005 -0,022 -0,011 -0,032 -0,016 -0,039 -0,019 -0,050 -0,024 

102 -0,005 -0,005 -0,011 -0,011 -0,016 -0,016 -0,019 -0,019 -0,025 -0,025 

103 0,000 -0,005 0,000 -0,011 0,000 -0,016 0,000 -0,019 0,000 -0,025 
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Σχήμα 3.12: Πρανές Πελοποννήσου, σημεία στην επιφάνεια του κανάβου όπου αντιστοιχούν οι τιμές του Πίνακα 3.3. 

 

 
Σχήμα 3.13: Πρανές Στερεάς Ελλάδας, σημεία στην επιφάνεια του κανάβου όπου αντιστοιχούν οι τιμές του Πίνακα 3.4.
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Για το πρανές της Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης ευστάθειας στο Σχήμα (3.11), ενδεικτικά μόνο για την περίπτωση 

επιβαλλόμενης μετατόπισης υποβάθρου 0,5m. Αντίστοιχα, στον Πίνακα (3.4) 

δίνονται οι τιμές των κατακόρυφων και οριζόντιων μετακινήσεων στους 

επιφανειακούς κόμβους του προσομοιώματος, η αρίθμηση των οποίων παρουσιάζεται 

γραφικά στο Σχήμα (3.13) . 

Από τις τιμές αυτού του πίνακα φαίνεται πως η μέγιστες καθιζήσεις είναι περίπου 

της τάξης των  -9,9cm, -19,8cm, -29,7 cm, -39,5cm και -49,4cm για κάθε μία από τις 

πέντε περιπτώσεις μετατόπισης αντίστοιχα. Ενώ οι αντίστοιχες τιμές των καθιζήσεων 

στο σημείο επιφανειακής εκδήλωσης του κυρίου ρήγματος είναι της τάξης των  –

9,9cm, -19,9cm, -29,9cm, -39,8cm –49,8cm για επιβαλλόμενη μετακίνηση στο 

υπόβαθρο 0,1, 0,2…0,5m αντίστοιχα. Οι μέγιστες αυτές καθιζήσεις αναπτύσσονται 

στο κατερχόμενο τέμαχος και πιο συγκεκριμένα στο μπλοκ που ορίζεται από το 

ενεργοποιηθέν ρήγμα και το γειτονικό του. Παρατηρείται επίσης για το κατερχόμενο 

τέμαχος μία μείωση των τιμών των οριζοντίων και κατακόρυφων μετατοπίσεων όσο 

απομακρυνόμαστε από το κύριο ρήγμα. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κατανομές των διαφορικών καθιζήσεων 

στην περιοχή του ενεργοποιηθέντος ρήγματος για ένα εύρος ζώνης περίπου 200m. 

Στα Σχήματα (3.14 και 3.15),  παρουσιάζονται γραφικά τόσο για το πρανές 

Πελοποννήσου όσο και της Στερεάς Ελλάδος, οι προβολές των διαφορικών 

καθιζήσεων σε όλους τους επιφανειακούς κόμβους των δύο προσομοιώσεων, 

Σχήματα (3.12 - 3.13). 
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Σχήμα 3.14: Πρανές Πελοποννήσου, κατανομή των διαφορικών καθιζήσεων (cm) στους επιφανειακούς 

κόμβους του κανάβου. 
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Σχήμα 3.15: Πρανές Στερεάς Ελλάδας, κατανομή των διαφορικών καθιζήσεων (cm) στους 

επιφανειακούς κόμβους του κανάβου. 
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Σύμφωνα με τα Σχήματα (3.14 και 3.15) οι τιμές των διαφορικών καθιζήσεων 

είναι μεγαλύτερες στην γειτνιάζουσα περιοχή του ρήγματος και ειδικότερα στην 

οροφή του ρήγματος. Η μέγιστη τιμή της διαφορικής καθίζησης, εμφανίζεται και στα 

δύο πρανή στο σημείο που αποτελεί  την επιφανειακή εκδήλωση του σεισμικού 

ρήγματος Ρ1. Δηλαδή όσον αφορά το πρανές Πελοποννήσου  στη θέση του 

επιφανειακού κόμβου 38 που συμπίπτει με το ίχνος στην επιφάνεια του 

ενεργοποιηθέντος ρήγματος. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι, στα σημεία που 

αντιστοιχούν στην επιφανειακή προβολή των δευτερευόντων ρηγμάτων, τα οποία 

εντοπίζονται στην γειτνιάζουσα περιοχή του κυρίου ρήγματος, δημιουργούνται 

κάποια τοπικά μέγιστα  στις τιμές της διαφορικής καθίζησης, που σαφώς είναι 

μικρότερα των μέγιστων τιμών αυτής. 

Σε συνδυασμό με την κατανομή των συνολικών μετατοπίσεων σε κάθε κόμβο του 

κανάβου και των μετατοπίσεων ως προς την συνιστώσα –x, Σχήματα (3.16 έως 3.19), 

μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι με την ολοκλήρωση των εξαναγκασμένων 

μετακινήσεων του υπό μελέτη ρήγματος Ρ1, θα σημειωθούν επί μέρους ολισθήσεις 

μικρής κλίμακας στα γειτονικά ρήγματα που συμπεριλήφθηκαν στις προσομοιώσεις 

και των δύο πρανών. 

Επίσης παρατηρούμε, πως η κατανομή των παραγόμενων παραμορφώσεων 

ακολουθεί μια συγκεκριμένη φόρμα, η οποία εμφανίζει παρόμοια μορφή σε κάθε ένα 

επιμέρους τεκτονικό μπλοκ, Σχήματα (3.16 έως 3.19). Οι παραμορφώσεις που 

δημιουργούνται παρουσιάζουν ελάττωση των τιμών τους, όσο απομακρυνόμαστε από 

την περιοχή του κυρίου ρήγματος, καθώς επίσης και από το υπόβαθρο προς την 

επιφάνεια. 
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Σχήμα 3.16: Πρανές Πελοποννήσου, η κατανομή των συνολικών μετατοπίσεων( m) σε κάθε κόμβο του κανάβου, για 0,5m μετατόπιση.
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Σχήμα 3.17: Πρανές Πελοποννήσου,  κατανομή των μετατοπίσεων( m) σε κάθε κόμβο του κανάβου, ως προς την συνιστώσα –x, για 0,5m μετατόπιση. 
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Σχήμα 3.18: Πρανές Στερεάς Ελλάδας, η κατανομή των συνολικών μετατοπίσεων( m) σε κάθε κόμβο του κανάβου, για 0,5m μετατόπιση.
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Σχήμα 3.19: Πρανές Στερεάς Ελλάδας, κατανομή των μετατοπίσεων( m) σε κάθε κόμβο του κανάβου, ως προς την συνιστώσα -x, για 0,5m μετατόπιση. 
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3.5.1 Συμπεράσματα 

 

Το ενδιαφέρον της παρούσας ανάλυσης είναι ότι δίνεται η δυνατότητα να 

υπολογισθούν και να παρατηρηθούν οι προκύπτουσες παραμορφώσεις-διαφορικές 

καθιζήσεις στην εγγύς του ρήγματος περιοχή, όσον αφορά την περίπτωση 

ενεργοποίησης του ρήγματος που οριοθετεί το βόρειο τμήμα του τεκτονικού κέρατος, 

το οποίο όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενη παράγραφο στην πλευρά της 

Πελοποννήσου εντοπίζεται στη Χιλιομετρική Θέση Χ.Θ.: 3.300 m. Στα μοντέλα 

προσομοίωσης που χρησιμοποιήθηκαν για να περιγραφεί η σύνθετη τεκτονική των 

τομών της διώρυγας συνυπολογίσθηκαν επιπλέον «δευτερεύοντα» ρήγματα που 

εντοπίζονται στην γειτνιάζουσα περιοχή του κύριου ρήγματος που ενεργοποιείται, 

ενώ με κατάλληλο μοντέλο εδάφους περιγράφηκε η μη γραμμική συμπεριφορά των 

γεολογικών ενοτήτων στην υπό μελέτη περιοχή, Gkika et al (2005a). 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω αποτελέσματα και στα δύο πρανή 

(Πελοποννήσου και Στερεάς), η ανάπτυξη των παραμορφώσεων ακολουθεί παρόμοια 

μορφή. Οι τιμές της εδαφικής παραμόρφωσης, παρουσιάζουν μείωση τόσο ως προς 

την οριζόντια όσο και προς την κατακόρυφη συνιστώσα σε κάθε ένα επιμέρους  

μπλοκ που ορίζεται από τα προβαλλόμενα ρήγματα. Συγκεκριμένα παρατηρείτε 

μείωση των τιμών της παραμόρφωσης όσο απομακρυνόμαστε από το ενεργοποιηθέν 

ρήγμα και από τη βάση προς την επιφάνεια στα επιμέρους τεκτονικά μπλοκ. 

Ομοιότητες μεταξύ των δύο πρανών, διακρίνονται επιπλέον στις κατανομές των 

διαφορικών καθιζήσεων στην πλησίον του ρήγματος περιοχή καθώς και στα 

διαγράμματα κατανομής των συνολικών μετατοπίσεων και κατανομής των 

μετατοπίσεων ως προς την οριζόντια συνιστώσα-x. 

Αυτές οι ομοιότητες που παρατηρούνται μεταξύ των αποτελεσμάτων  αποδίδονται 

στα «παρόμοια» γεωμετρικά χαρακτηριστικά που επιδεικνύουν και τα δύο πρανή 

(πάχη κ κλίσεις σχηματισμών, κλίσεις ρηγμάτων), παρόλο ότι στην πλευρά της 

Στερεάς Ελλάδος τα δευτερεύοντα ρήγματα που επιλέχθηκαν εντοπίζονται σε 

μεγαλύτερες αποστάσεις από το κύριο ρήγμα. 

Πέρα όμως από τις ομοιότητες, προκύπτουν και ορισμένες διαφορές στα 

αποτελέσματα των αναλύσεων μεταξύ των δύο πρανών. Για παράδειγμα, οι τιμές των 

διαφορικών καθιζήσεων στο πρανές της Στερεάς Ελλάδος συγκριτικά με τις 

αντίστοιχες τιμές στο πρανές Πελοποννήσου, είναι ενδεικτικά μικρότερες. Αυτού του 
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είδους όμως οι παρατηρούμενες διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων, οφείλονται 

κυρίως στις διαφορετικές παραμέτρους εισόδου που περιγράφουν τις ιδιότητες των 

ιδίων σχηματισμών που συναντώνται και στις δύο πλευρές του καναλιού 

(Πελοποννήσου και Στερεάς). 

Οι μετατοπίσεις που υπολογίσθηκαν αναμένεται να εμφανισθούν αμέσως μετά τη 

διάρρηξη του ρήγματος στο υπόβαθρο. Είναι δυνατόν όμως να υποστηριχθεί ότι η 

τιμή του επιφανειακού άλματος θα είναι μικρότερη των μέγιστων τιμών που 

παρατηρούμε στους Πίνακες (3.3 και 3.4). Εφόσον τα προσομοιώματα που 

χρησιμοποιήθηκαν στις παραπάνω αναλύσεις της εδαφικής συμπεριφοράς δεν 

επιτρέπουν την δημιουργία ρωγμών και ολισθήσεων μεταξύ γειτονικών 

πεπερασμένων στοιχείων.  

Από τις τιμές της διαφορικής καθίζησης που παρουσιάζονται στα Σχήματα (3.14 

και 3.15), είναι δυνατόν να υπολογισθούν επιπλέον και οι αντίστοιχες τιμές γωνιακής 

παραμόρφωσης, είναι πέραν όμως του ενδιαφέροντος της παρούσας μελέτης εφόσον 

στο μελετηθέν τμήμα του καναλιού δεν συναντώνται οποιεσδήποτε κατασκευές. Σε 

γενικές γραμμές πάντως, πέρα από επιλεγμένες θέσεις (π.χ. πλησίον του 

ενεργοποιηθέντος ρήγματος) οι τιμές της γωνιακής παραμόρφωσης στην επιφάνεια 

των τομών που αναλύθηκαν θα είναι μικρότερες της επιτρεπόμενης τιμής 1/500, που 

αναφέρεται σε συνήθεις κατασκευές. 

Τέλος από την εικόνα της κατανομής των παραμορφώσεων που αναμένεται να 

αναπτυχθούν, Σχήματα (3.16 έως 3.19), καταλήγουμε στον προσδιορισμό μίας ζώνης 

εύρους 200m, στην οποία αναμένεται να αναπτυχθούν οι μεγαλύτερες 

παραμορφώσεις κατά συνέπεια  και οι μεγαλύτερες διαφορικές καθιζήσεις, στην 

περίπτωση ενεργοποίησης  του κυρίου ρήγματος. Η ζώνη αυτή ευρίσκεται στο πρανές 

της Πελοποννήσου μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων Χ.Θ. 3.350 – 3.150, ενώ στο 

πρανές της Στερεάς Ελλάδας μεταξύ των θέσεων Χ.Θ: 3.200 - 3.400m. 

Ιδιαίτερα στη βάση του ενεργοποιηθέντος ρήγματος και στις δύο πλευρές του 

καναλιού οι παραμορφώσεις αναμένεται να αναπτυχθούν κυρίως στον επιφανειακό 

σχηματισμό και για μία απόσταση 50 m περίπου από την επιφανειακή εκδήλωση του 

ρήγματος. Στην περιοχή αυτή το πιο πιθανόν είναι να σημειωθούν κάποιες 

καταπτώσεις στους επιφανειακούς σχηματισμούς περιορισμένης όμως έκτασης και 

όγκου. 

Στο κατερχόμενο τέμαχος καθώς και πλησίον των επιπλέον ρηγμάτων που 

συμπεριλήφθησαν στις προσομοιώσεις σαν αποτέλεσμα διάδοσης της σεισμικής 
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διάρρηξης από το υπόβαθρο στην επιφάνεια αναμένεται να δημιουργηθούν 

δευτερεύουσες διαρρήξεις. Αυτού του είδους οι διαρρήξεις θα αναπτυχθούν κυρίως 

μεταξύ των ζωνών όπου παρατηρείται διαφορά στις τιμές της μετατόπισης, βλ. 

Σχήματα (3.17 και 3.19). Στην πλευρά της οροφής του ενεργοποιηθέντος ρήγματος 

τόσο στην πλευρά της Πελοποννήσου όσο και στην πλευρά της Στερεάς Ελλάδας 

συγκριτικά σε ελαφρώς μικρότερη έκταση αναμένεται η ανάπτυξη σφηνοειδούς 

τύπου κατολίσθησης. 

Από τις τιμές των διαφορικών καθιζήσεων στην επιφάνεια Σχήματα (3.14 και 

3.15) στα σημεία που αντιστοιχούν στην επιφανειακή προβολή των δευτερευόντων 

ρηγμάτων, τα οποία εντοπίζονται στην γειτνιάζουσα περιοχή του κυρίου ρήγματος, 

παρατηρούνται  τοπικά μέγιστα, τα οποία όπως αναμένεται φθίνουν όσο 

απομακρυνόμαστε από τη θέση της κύριας διάρρηξης. Στις θέσεις αυτές θα 

σημειωθούν ολισθήσεις μικρής κλίμακας επί των δευτερευόντων ρηγμάτων και 

επιμέρους σφηνοειδούς τύπου καταπτώσεις μικρότερης έκτασης. 

Τέλος, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα γεωλογικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά 

της περιοχής μελέτης, οι καταπτώσεις που αναμένεται να αναπτυχθούν στην εγγύς 

περιοχή του ενεργοποιηθέντος ρήγματος πιθανότατα θα αποκτήσουν μεγαλύτερη 

έκταση και μέγεθος. Συμβάλει αρνητικά στην συνολική εικόνα των πρανών η 

ποιοτική υποβάθμιση των σχηματισμών η οποία παρατηρείται κατά θέσεις είτε λόγω 

έντονης ρηγμάτωσης είτε λόγω διάβρωσης. Παράλληλα, επιβαρύνεται από την 

παρουσία τοπικά σπηλαιώσεων και υποσκαφών λόγω κυματικής διάβρωσης σε 

συνδυασμό με τα μεγάλα ύψη και τις απότομες κλίσεις των πρανών που συναντώνται 

στη συγκεκριμένη ζώνη. 
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3.6 Προσομοίωση εδαφικής τομής μεταξύ των Χ.Θ. 3700-4200 

 

Σε επόμενο στάδιο μελετήθηκε αντίστοιχα η συμπεριφορά των πρανών Στερεάς 

Ελλάδας και Πελοποννήσου μεταξύ των Χιλιομετρικών Θέσεων Χ.Θ.: 3.700 – 4.200 

m, για την περίπτωση ενεργοποίησης ενός δεύτερου ρήγματος που πιθανόν συμπίπτει 

με το ρήγμα που είχε αναδράσει με το σεισμό του 1928. 

Σύμφωνα με τους Mariolakos & Stiros (1986), διαπιστώθηκαν στην περιοχή της 

διώρυγας εδαφικές διαρρήξεις με τους σεισμούς της 22ας και 29ης Απριλίου1928. Ο 

κύριος σεισμός ήταν επιφανειακός μεγέθους 6.3R, ο μεγαλύτερος προσεισμός 

(Μ=5.2R) έγινε την ίδια μέρα 22/4/1928 ενώ οι δύο μεγαλύτεροι μετασεισμοί  

σημειώθηκαν στις 25/4 και 29/4/1928 (Μ=5.2R). 

Παρατηρήθηκε  επιφανειακή εκδήλωση ρωγμής μήκους 50 m, που σταματούσε 

στο πρανές στη ΒΑ πλευρά της διώρυγας (Πρανές Στερεάς Ελλάδας) ακριβώς στο 

υψηλότερο σημείο του λόφου που τέμνεται από αυτήν, Tanakadate (1928). 

Προέκταση αυτής της ρωγμής συμπίπτει με το κύριο ρήγμα VII ή IX, Freyberg 

(1973), βάση της αρίθμησης Philippson (1890). Κατ επέκταση συμπίπτει πιθανά με το 

υπό εξέταση ρήγμα, που εντοπίζεται περίπου στη Χ.Θ. 3.870 m. 

Τα μοντέλα των εδαφικών τομών που χρησιμοποιήθηκαν, οι παράμετροι που 

περιγράφουν τις επιμέρους ιδιότητες των σχηματισμών στο συγκεκριμένο τμήμα του 

καναλιού και τέλος τα αποτελέσματα των ανάλυσης με τη μέθοδο των πεπερασμένων 

στοιχείων (περιγράφηκε αναλυτικά σε προηγούμενη παράγραφο), διατίθενται στο 

Παράρτημα Α.  

 

3.6.1 Συμπεράσματα 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας ανάλυσης, παρατηρείται ότι η ζώνη 

έντονων παραμορφώσεων εστιάζεται στην στενή περιοχή του κυρίου ρήγματος που 

ενεργοποιήσαμε. Η παραμόρφωση επεκτείνεται ιδιαίτερα στους επιφανειακούς 

σχηματισμούς, όχι μόνο στη πλευρά του κατερχόμενου τέμαχους αλλά και στη βάση 

του ρήγματος. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τομή του πρανούς στη πλευρά της Στερεάς 

Ελλάδας στην οποία απουσιάζουν οι επιφανειακοί εδαφικοί σχηματισμοί (Υλικό 1). 
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Από τις τιμές του πίνακα (3.7) φαίνεται πως οι μέγιστες καθιζήσεις στην επιφάνεια 

είναι περίπου της τάξης των -10,03cm, -20,.131cm, -30,220 cm, -40,256cm και -

50,263cm για κάθε μία από τις πέντε περιπτώσεις μετατόπισης (0,1,…0,5 m) 

αντίστοιχα. Οι μέγιστες αυτές τιμές είναι ελαφρώς μεγαλύτερες των αντίστοιχων 

επιβαλλόμενων μετατοπίσεων στο στερεό υπόβαθρο, και αναπτύσσονται στο 

κατερχόμενο τέμαχος και πιο συγκεκριμένα στο μπλοκ που ορίζεται από το 

ενεργοποιηθέν ρήγμα και το γειτονικό του.  

Αντίθετα οι τιμές των καθιζήσεων στο σημείο επιφανειακής εκδήλωσης του 

κυρίου ρήγματος είναι της τάξης των –4,545cm, -9,610cm, -14,899cm, -20,694cm και 

–5,298cm είναι επομένως μικρότερες σε σχέση με την επιβαλλόμενη μετακίνηση στο 

υπόβαθρο 0,1, 0,2…0,5m.  

Όσον αφορά τη πλευρά της Πελοποννήσου, από τις τιμές του Πίνακα (3.8) των 

οριζόντιων και κατακόρυφων μετακινήσεων στους επιφανειακούς κόμβους, φαίνεται 

πως οι μέγιστες καθιζήσεις είναι περίπου της τάξης των  -9.979cm, -19.945cm, -

29.966 cm, -39.894cm και -49.920cm για κάθε μία από τις πέντε περιπτώσεις 

μετατόπισης αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές είναι ελαφρώς μικρότερες, τόσο σε σχέση με 

τις αντίστοιχες εξαναγκασμένες μετατοπίσεις του υποβάθρου, όσο και συγκριτικά με 

τα αποτελέσματα της ανάλυσης του αντίστοιχου πρανούς της Στερεάς Ελλάδος. Η 

παρατήρηση αυτή αποδίδετε στην παρουσία του επιφανειακού εδαφικού 

σχηματισμού (Υλικό 1) στην αναφερόμενη τομή.  

Η γραφική παράσταση των διαφορικών καθιζήσεων στα πρανή Στερεάς Ελλάδας 

και Πελοποννήσου παρουσιάζει την ίδια μορφή εκατέρωθεν της θέσης επιφανειακής 

εκδήλωσης του ενεργοποιηθέντος ρήγματος. Οι τιμές ωστόσο των διαφορικών 

καθιζήσεων που υπολογίσθηκαν στο πρανές της Πελοποννήσου είναι σημαντικά 

μικρότερες (mm), σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές στη πλευρά της Στερεάς (cm).  

Παράλληλα, στα διαγράμματα των διαφορικών καθιζήσεων παρατηρούμε ότι δεν 

έχουμε τοπικά μέγιστα στα σημεία εκδήλωσης των δευτερευόντων ρηγμάτων. Σε 

αυτό το τμήμα του καναλιού κατά την ενεργοποίηση του κυρίου ρήγματος δεν 

αναμένουμε πιθανή ανάδραση σε κάποιο γειτονικό ρήγμα. Επιπλέον από τις 

κατανομές των παραμορφώσεων δεν αναμένουμε την ανάπτυξη σφηνοειδούς τύπου 

κατολισθήσεων. Γεγονός που έρχεται σε συμφωνία με τον αντιθετικό χαρακτήρα των 

ρηγμάτων της υπό εξέτασης περιοχής. 

Στην περίπτωση ενεργοποίησης του συγκεκριμένου ρήγματος αναμένουμε 

καταπτώσεις-κατολισθήσεις που θα περιορισθούν αποκλειστικά σε στενή ζώνη 
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εκατέρωθεν του ρήγματος, ενώ ιδιαίτερα στην πλευρά της στερεάς Ελλάδας θα είναι 

πιο έντονες. 

Αξιολογώντας το σύνολο των αποτελεσμάτων καταλήγουμε στον προσδιορισμό 

μίας ζώνης εύρους 150m εγγύς του ρήγματος, στην οποία αναμένεται να 

αναπτυχθούν οι μεγαλύτερες παραμορφώσεις κατά συνέπεια  και οι μεγαλύτερες 

διαφορικές καθιζήσεις, για την περίπτωση ενεργοποίησης  του κυρίου ρήγματος. Η 

ζώνη αυτή ευρίσκεται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων Χ.Θ.:3.750 - 3.930 m στο 

πρανές της Στερεάς Ελλάδος και μεταξύ των Χ.Θ.:3.800 - 3.950 m στη πλευρά της 

Πελοποννήσου. 

Τέλος από το σύνολο των αποτελεσμάτων των αναλύσεων ευστάθειας, το τμήμα 

του καναλιού μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων Χ.Θ.: 3000 - 3.500m, ιδιαίτερα στη 

πλευρά της Πελοποννήσου επιδεικνύει μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης έντονων 

κατολισθητικών φαινομένων στην περίπτωση ενεργοποίησης ενός ρήγματος. 
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4 Κεφάλαιο 4  
Μελέτη Σεισμικής Επικινδυνότητας 

Ευρύτερης Περιοχής Διώρυγας Κορίνθου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Με την μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας επιτυγχάνεται η εκτίμηση των πλέον 

πιθανών αναμενόμενων εδαφικών κινήσεων σε μία περιοχή. Με τον όρο σεισμική 

επικινδυνότητα συγκεκριμένα, ορίζεται η πιθανότητα να ξεπεράσει κάποια εδαφική 

παράμετρος (μετατόπιση, ταχύτητα, επιτάχυνση) μέσα σε δεδομένο χρονικό διάστημα 

κάποια δεδομένη τιμή. Τα αποτελέσματα μίας μελέτης σεισμικής επικινδυνότητας 

έχουν έναν έντονο στοχαστικό χαρακτήρα, δεν αναφέρονται απλά στις αναμενόμενες 

κινήσεις από κάποια συγκεκριμένη σεισμική ζώνη ή ρήγμα αλλά σε όλες τις πιθανές 

περιπτώσεις που συντελούν στο να ξεπεράσει ή όχι η εδαφική κίνηση στη θέση 

ενδιαφέροντος μία συγκεκριμένη τιμή, Τσελέντης (1997). 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας στην 

ευρύτερη περιοχή της Διώρυγας, με στόχο τον προσδιορισμό των μέγιστων 

αναμενόμενων εδαφικών κινήσεων καθώς και της έντασης Arias, χρησιμοποιώντας 

σημαντικές και καλά προσδιορισμένες γραμμικές σεισμικές πηγές. 
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4.2 Στάδια Υπολογισμού Σεισμικής Επικινδυνότητας 

 

Η σεισμική επικινδυνότητα σε μία θέση εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος και το 

είδος της σεισμικής πηγής, την επίδραση του μέσου διάδοσης και τις τοπικές 

εδαφικές συνθήκες. Κατά την πιθανολογική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας 

διακρίνονται τα ακόλουθα βασικά στάδια: 

1. Ο καθορισμός των σεισμικών πηγών. 

2. Η εύρεση του στατιστικού μοντέλου που περιγράφει τις σεισμικές πηγές και ο 

καθορισμός των μέγιστων αναμενόμενων ανά σεισμική πηγή μεγεθών. 

3. Η επιλογή του κατάλληλου νόμου απόσβεσης των σεισμικών πηγών. 

4. Ο υπολογισμός της πιθανότητας να μη γίνει υπέρβαση κάποιας τιμής των 

εδαφικών παραμέτρων χρησιμοποιώντας κατάλληλο πιθανολογικό μοντέλο 

και το θεώρημα της ολικής πιθανότητας. 

Τα αναφερόμενα στάδια περιγράφονται εκτενέστερα στις παραγράφους που 

ακολουθούν. 

 

 

4.3 Καθορισμός των σεισμικών πηγών – Μοντέλα σεισμικότητας των 

πηγών 

 

Τόσο ο καθορισμός των σεισμικών πηγών όσο και η εύρεση του κατάλληλου 

στατιστικού μοντέλου που περιγράφει τις σεισμικές πηγές και το μέγιστο 

αναμενόμενο σεισμικό μέγεθος σε κάθε πηγή, απαιτεί τη γνώση των ιδιαίτερων 

γεωλογικών - τεκτονικών στοιχείων, τη γνώση της σεισμικότητας (κατάλογοι 

ιστορικών και πρόσφατων σεισμών) και οποιοδήποτε άλλων στοιχείων (γεωφυσικών 

κ.α.), που περιγράφουν την ευρύτερη περιοχή μελέτης.  

Οι σεισμικές πηγές διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες στις γραμμικές, στις 

συστοιχίες και στις επιφανειακές σεισμικές πηγές. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Γραμμικές πηγές ή σεισμικές πηγές τύπου 1, χαρακτηρίζονται οι πηγές που 

αντιστοιχούν σε γνωστά ενεργά ρήγματα, καθορισμένης διεύθυνσης και 

μήκους. 
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2. Συστοιχίες ή σεισμικές πηγές τύπου 2, χαρακτηρίζονται οι ομάδες 

παράλληλων ρηγμάτων. 

3. Επιφανειακές ή σεισμικές πηγές τύπου 3, χαρακτηρίζονται οι περιοχές με 

διάχυτη σεισμικότητα. 

Επειδή ο προσδιορισμός των κατάλληλων σεισμικών πηγών που θα επηρεάσουν 

την υπό μελέτη περιοχή εξαρτώνται κατά ένα μέρος από τα διαθέσιμα στοιχεία και 

από την υποκειμενική κρίση του κάθε ερευνητή στην αξιολόγηση τους, απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή κατά το στάδιο αυτό. 

Η σεισμικότητα κάθε πηγής προσδιορίζεται ποσοτικά με βάση τη σχέση 

Gutenberg - Richter, η οποία περιγράφει την συχνότητα εμφάνισης σεισμών Ν με 

μεγέθη μεγαλύτερων από Μ: 

 

LogN=a-bM    (4.1) 

 

Ο υπολογισμός των παραμέτρων a,b απαιτεί τη χρήση πλήρους βάσης δεδομένων 

για τους σεισμούς που αφορούν τη συγκεκριμένη σεισμική πηγή. Τα μεγέθη των 

σεισμών πρέπει να αναφέρονται στην ίδια κλίμακα, ενώ παράλληλα πρέπει να 

απομακρύνονται από τη βάση όλα τα εξαρτημένα γεγονότα (προσεισμοί, 

μετασεισμοί). Στην αντίθετη περίπτωση είναι δυνατόν να έχουμε αύξηση της τελικής 

σεισμικής επικινδυνότητας κατά 10-20%, Τσελέντης (1977). 

Για τον Ελλαδικό χώρο έχουν προταθεί αρκετά μοντέλα σεισμικών ζωνών όπως 

Παπαζάχος & Παπαζάχου, (1989), Παπαζάχος, (1993), Papazachos & Papazachou 

(1997), Papaioannou & Papazachos (2000) κ.ά. Στο πρόσφατο μοντέλο των 

Papaioannou & Papazachos (2000), δεν υπάρχουν περιοχές της χώρας στις οποίες να 

μην αντιστοιχεί κάποια σεισμική ζώνη, περιγράφεται συνολικά από 67 ξεχωριστές 

σεισμικές ζώνες. Επιπλέον, στο μοντέλο αυτό περιέχονται όλα τα νέα δεδομένα της 

σεισμικότητας στον Ελλαδικό χώρο, σχήμα (4.1). 

Τέλος από την παραπάνω σχέση (4.1), προκύπτουν και άλλα ποσοτικά μέτρα για 

τον στατιστικό προσδιορισμό της σεισμικότητας, ο ετήσιος αριθμός των σεισμών ΝΜ 

με μέγεθος Μ ή μεγαλύτερο και η μέση περίοδος επανάληψης τους ΤΜ, σχέσεις (4.2 α 

και β) αντίστοιχα: 

bM

a

MN
10
10

=   και  a

bM

MT
10

10
=  (4.2 α, β) 
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Σχήμα 4.1: Σεισμικές πηγές (ρηχών σεισμών) όπως προτείνονται για την Ελλάδα από τους Papaioannou 

& Papazachos (2000), καθώς και η σεισμικότητα σύμφωνα με το κατάλογο των ιστορικών και 

πρόσφατων σεισμών, Papazachos et al (2000). 
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4.4 Σχέσεις εξασθένισης παραμέτρων εδαφικής κίνησης 

 

Για τον Ελληνικό χώρο έχουν προταθεί διάφορες σχέσεις εξασθένισης Makropoulos 

& Burton (1985), Θεοδουλίδης (1988), Παναγιωτοπούλου (1991), Tselentis (1992), 

Theodulidis & Papazachos (1992), Ambraseys (1996), Margaris et al (2001), 

Scarlatoudis et al (2003) κ.α., συνοψίζονται στον Πίνακα (4.1). Οι σχέσεις αυτές είναι 

εμπειρικές και περιγράφουν τις παραμέτρους της σεισμικής κίνησης συνήθως 

επιτάχυνση, ταχύτητα και μετάθεση σε σχέση με την απόσταση. Επιπλέον έχουν 

προταθεί εμπειρικές σχέσεις εξασθένισης για τη φασματική ψευδοταχύτητα και 

επιτάχυνση στο σεισμικό υπόβαθρο, Theodulidis & Papazachos (1994), Τσελέντης 

(1997). Βασική διαφορά μεταξύ των σχέσεων που έχουν ήδη προταθεί, αποτελεί 

κυρίως η βάση δεδομένων των σεισμών που χρησιμοποιήθηκαν για τους 

υπολογισμούς αυτών των σχέσεων. Για το λόγο αυτό, κάθε σχέση ισχύει μέσα σε 

όρια, δηλαδή αναφέρεται σε συγκεκριμένα μεγέθη σεισμών και αποστάσεις 

(επικεντρική, υποκεντρική κ.α.).  

Χαρακτηριστικά, η πρώτη σχέση εξασθένισης για τη μέγιστη επιτάχυνση-

απόσταση προτάθηκε από τους Makropoulos & Burton (1985). Η σχέση αυτή ισχύει 

για μέσες εδαφικές συνθήκες και σχετικά μικρές επικεντρικές αποστάσεις. Ο 

Θεοδουλίδης (1988), χρησιμοποιώντας 105 επιταχυνσιογράμματα από Ελληνικούς 

σεισμούς μεγέθους 4.5<MS<7.0 R και επικεντρικές αποστάσεις μέχρι 128 Km, καθώς 

και δεδομένα από μεγάλους σεισμούς μεγέθους 7.0 < MS<7.5 R από περιοχές με 

ανάλογο σεισμοτεκτονικό καθεστώς με της Ελλάδας, διατύπωσε σχέσεις εξασθένισης 

για την οριζόντια επιτάχυνση και ταχύτητα. Η Παναγιωτοπούλου (1991), από 63 

σεισμούς μεγέθους 4.0 - 7.0 R επεξεργάστηκε 103 επιταχυνσιογράμματα και πρότεινε 

σχέσεις εξασθένισης τόσο για την οριζόντια όσο και την κατακόρυφη συνιστώσα της 

επιτάχυνσης. 

Οι Theodulidis & Papazachos (1992), όσον αφορά τις οριζόντιες συνιστώσες της 

σεισμικής κίνησης, πρότειναν σχέσεις εξασθένισης για τις παραμέτρους επιτάχυνσης, 

ταχύτητας και μετάθεσης. Οι συγγραφείς στους υπολογισμούς τους, χρησιμοποίησαν 

δεδομένα 36 σεισμών από την Ελλάδα που κάλυπταν μεγέθη μεταξύ 4.5 – 7.0 R, 

καθώς και δεδομένα από 4 σεισμούς από την Ιαπωνία και την Αλάσκα με μεγέθη 7.2 

– 7.5 R. Οι σχέσεις που προτείνουν ισχύουν για επικεντρικές αποστάσεις κυρίως 

μεταξύ 9-128 Km. 
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Ο Tselentis (1992), πρότεινε για την δυτική Ελλάδα σχέση εξασθένισης για την 

αναμενόμενη μέγιστη εδαφική επιτάχυνση στο υπόβαθρο.  

 
Πίνακας 4.1: Σχέσεις εξασθένησης για τις μέγιστες τιμές των  σεισμικών παραμέτρων,  επιτάχυνσης, 

ταχύτητας, μετάθεσης, οι οποίες έχουν προταθεί για τον  Ελλαδικό χώρο, και μία επιπλέον σχέση των 

Ambraseys et al (1996), που έχει προκύψει από σεισμολογικά δεδομένα από σεισμολογικά δεδομένα από 

όλη την Ευρώπη. 

Α/Α Σχέσεις Εξασθένησης Δημοσίευση 

 

1 a=2164e0.7Μs(R+20)-1.8 Makropoulos & Burton 

(1985) 

 

2 

loga =1.83+0.55 Ms-1.83log(R+15) 

logv=-0.40+0.63Ms-1.65log(R+10) 

Θεοδουλίδης (1988) 

3 logah=-1.023+0.226M-logR-0.00067R+0.27P 

logav=-1.32+0.2227M-logR-0.00174R+0.25P 

Παναγιωτοπούλου (1991) 

 

4 

lna=3.88+1.12Ms-1.65ln(R+15)+0.41S+0.71P 

lnv=-0.79+1.41Ms-1.62ln(R+10)-0.22S+0.80P 

lnd=-5.92-2.08Ms-1.85ln(R+5)-0.97S+1.23P 

Theodoulidis & Papazachos 

(1992) 

 

5 

lna=-1.9+1.1M-1.88ln(R+1.09e0.44M) Tselentis (1992) 

 

6 

logah=-1.39+0.266Ms-0.922logR+0.25P  κ.α. Ambraseys et al (1996) 

7 lnPGA=4.16+0.69MW-1.24ln(R+6)+0.12S±0.70 

lnPGV=-1.51+1.11MW-1.20ln(R+5)+0.29S±0.80 

lnPGD=-6.63+1.66MW-1.34ln(R+5)+0.50S±1.08 κ.α. 

Margaris et al (2001) 

8 logPGA=1.07+0.45M-1.35log(R+6)+0.09F+0.06S±0.286 

logPGV=-1.31+0.52M-0.97log(R+6) )+0.06F +0.11S±0.305 

logPGD=-3.87+0.87M-1.31log(R+6) )-0.04F+0.24S±0.428 

κ.α. 

Scarlatoudis et al (2003) 

 

Όπου a η εδαφική επιτάχυνση, v η ταχύτητα και d η μετάθεση. Ενώ με M και  R 

συμβολίζονται το μέγεθος και  η επικεντρική απόσταση του σεισμού. 

Παράλληλα έχουν προταθεί σχέσεις εξασθένισης που προκύπτουν από στοιχεία 

σεισμικότητας από όλη την Ευρώπη, Ambraseys et al (1996). Ισχύουν για σεισμούς 

με μεγέθη μεταξύ 4.0<MS<7.5 R και για αποστάσεις έως 200 Km. Οι συγγραφείς 

στον προσδιορισμό της απόστασης των σεισμών από τις θέσεις καταγραφής, 

χρησιμοποιούν την πιο κοντινή απόσταση από την προβολή του ρήγματος. Τέλος στις 
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πρόσφατες εργασίες των Margaris et al (2001) και Skarlatoudis et al (2003) 

προτείνονται καινούργιες σχέσεις εξασθένισης για τον Ελλαδικό χώρο, οι οποίες 

προέκυψαν από δεδομένα πληρέστερων καταλόγων με 142 και 225 σεισμούς 

αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, οι σχέσεις των Margaris et al (2001), Skarlatoudis et 

al (2003), προκύπτουν από δεδομένα σεισμών που καλύπτουν μεγέθη 4.5<Mw<7.0 R 

και επικεντρικές αποστάσεις 5 - 120Km και 1 - 160Km αντίστοιχα. Στο σχήμα 4.2 

παρουσιάζονται συγκριτικά, οι κυριότερες σχέσεις εξασθένισης της εδαφικής 

επιτάχυνσης για σεισμό μεγέθους Μ = 6 R. 

 

 
Σχήμα 4.2: Κυριότερες σχέσεις εξασθένισης της εδαφικής επιτάχυνσης, που έχουν προταθεί για την 

Ελλάδα, για σεισμό μεγέθους Μ=6 R. 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι με την πάροδο του χρόνου, καθώς 

εμπλουτίζονται τα δεδομένα των καταλόγων σεισμικότητας (ενόργανη 

παρακολούθηση), προκύπτουν καινούργιες σχέσεις εξασθένισης συνήθως πιο 

ακριβείς. Ωστόσο, ένα σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει κατά την ανάπτυξη 

εμπειρικών σχέσεων εξασθένισης των εδαφικών κινήσεων είναι η έλλειψη 

καταγραφών από σεισμούς ενδιαμέσου βάθους, που λαμβάνουν χώρα κατά μήκος του 

Ελληνικού τόξου. 

Στην παρούσα μελέτη σεισμικότητας της ευρύτερης περιοχής της διώρυγας της 

Κορίνθου χρησιμοποιήθηκε η σχέση εξασθένισης για το υπόβαθρο των Theodulidis 
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& Papazachos (1992), μία σχέση που έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα σε μελέτες και 

έχει επιβεβαιωθεί κατ’ επέκταση η αξιοπιστία της. 

 

 

4.4.1 Σχέσεις εξασθένισης - Ένταση Arias 

 

Η ένταση Arias είναι μία εδαφική παράμετρος που σχετίζεται άμεσα με το πλάτος, το 

συχνοτικό περιεχόμενο και τη διάρκεια της σεισμικής κίνησης. Ορίζεται σύμφωνα με 

το τύπο, Arias (1970): 

( ) 2

02aI a t dt
g
π ∞

⎡ ⎤= ⎣ ⎦∫  (4.3) 

 

Όπου g επιτάχυνση της βαρύτητας και α η εδαφική επιτάχυνση. Η ένταση Arias έχει 

μονάδες ταχύτητας που συνήθως είναι m/sec. 

 

Οι Wilson & Keefer (1985) ήταν οι πρώτοι που προσπάθησαν να συσχετίσουν την 

παράμετρο αυτή με την κατανομή των σεισμικά προκαλούμενων κατολισθήσεων. 

Επιπλέον παρουσίασαν την πρώτη σχέση εξασθένισης της έντασης Arias σε σχέση με 

την απόσταση και το μέγεθος, χρησιμοποιώντας δεδομένα σεισμών από την περιοχή 

της Καλιφόρνιας: 

 

log 4.1 2log 0.5aI M R P= − + − +  (4.4) 
 

Την σχέση αυτήν στη συνέχεια την αναθεώρησαν για σεισμούς μεγαλύτερους των 

7R Keefer & Wilson (1989). Ενώ οι Kayen & Mitchell (1997), εμπλουτίζοντας τη 

βάση δεδομένων των Wilson & Keefer πρότειναν καινούργια σχέση εξασθένισης. 

Αντίστοιχα οι Piacello et al (2000) χρησιμοποιώντας 230 καταγραφές από 18 

σεισμούς στην Ιταλία και την Ελλάδα παρουσιάζουν εμπειρικές σχέσεις εξασθένισης 

τόσο για την ένταση Arias όσο και για άλλες παραμέτρους της εδαφικής κίνησης. 

Ενώ με στοιχεία σεισμών από την περιοχή της Μεσογείου έχει προταθεί επιπλέον μία 

εμπειρική σχέση εξασθένισης για την ένταση Arias στην οποία όμως λαμβάνεται υπ’ 

όψιν και η κατευθυντικότητα της πηγής, Faccioli (1995). 
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Τέλος οι Travasarou et al (2003), χρησιμοποιώντας μία μεγάλη βάση δεδομένων 

με 1205 καταγραφές από 75 επιφανειακούς σεισμούς πρότειναν την ακόλουθη σχέση 

εξασθένισης για την μέση τιμή της έντασης Arias: 

 

2 2ln 2.8 1.981*( 6) 20.72*ln( / 6) 1.703*ln( 8.78 )
(0.454 0.101*( 6)) (0.479 0.334*( 6))
0.166* 0.512*

a

C D

N R

I M M R
M S M S

F F

= − − + − +
+ + − + + −
− +

 (4.5) 

 

Σε αυτήν την σχέση, η ένταση Arias ορίζεται σαν συνάρτηση του μεγέθους της 

σεισμικής ροπής (M), της εστιακής απόστασης (R), τον μηχανισμό γένεσης (FN, FR) 

και τον τύπο του εδάφους (SC, SD). Έχει εφαρμογή για σεισμούς μεγέθους 4.7≤ M 

≤7.6 R και εστιακή απόσταση 0.1≤ R ≤250 Km. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι οι 

προβλεπόμενες τιμές της έντασης Arias από τις μέχρι τότε προτεινόμενες σχέσεις 

εξασθένισης των Kayen & Mitchell (1997) και Piacello et al (2000) είχαν υπερτιμηθεί 

για σεισμικά μεγέθη μεγαλύτερα των 7R, ενώ για σεισμικά μεγέθη μικρότερα των 6R 

οι αντίστοιχες τιμές ήταν αρκετά μικρότερες, Travasarou et al (2003). 

Στο Σχήμα (4.3) παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες σχέσεις εξασθένισης για την 

ένταση Arias, για διαφορετικά σεισμικά μεγέθη και για συνθήκες υποβάθρου, 

Tselentis et al (2005b). 

 

 
Σχήμα 4.3: Σχέσεις εξασθένισης της έντασης Arias για διάφορα σεισμικά μεγέθη για συνθήκες 

υποβάθρου, Tselentis et al (2005b). 
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Οι συγγραφείς, Tselentis et al (2005b), πρότειναν πρόσφατα. σχέσεις εξασθένισης 

της έντασης Arias για διάφορες εδαφικές συνθήκες οι οποίες προέκυψαν από μία 

βάση δεδομένων με σεισμούς αποκλειστικά από τον ελλαδικό χώρο. 

 

Ενδεικτικά παρουσιάζεται η προτεινόμενη σχέση για συνθήκες υποβάθρου: 

 

2 2
10 10log ( ) 0.74 1.56log ( ) 3.49a rockI M R h ε= − + − +    (4.5) 

 

Συγκριτικά με άλλες παραμέτρους η ένταση Arias έχει το πλεονέκτημα ότι 

αποτελεί πιο αντικειμενικό μέτρο σύγκρισης μεταξύ των σεισμών, Harp & Wilson 

(1995). Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται πλέον στις μελέτες σεισμικής 

επικινδυνότητας κατολισθητικών φαινομένων, Jibson (1998), Miles & Ho (1999), 

Marzorati et al (2002), Abdrakhmatov et al (2003), Luzi & Pergalani (2003) κ.α.  

Οι Jibson & Keefer (1993), Harp & Wilson (1995), έδειξαν ότι η ένταση Arias 

έχει καλή συσχέτιση με τις κατανομές των σεισμικά προκαλούμενων κατολισθήσεων. 

Ακόμα οι Keefer & Wilson (1989) καθόρισαν συγκεκριμένα όρια στις τιμές της 

έντασης Arias πέρα από τα οποία είναι πιθανή η εμφάνιση συγκεκριμένων τύπων 

κατολισθητικών φαινομένων, Πίνακας (4.2). 

 
Πίνακας 4.2: Αναμενόμενοι τύποι κατολίσθησης και τα αντίστοιχα όρια της έντασης Arias, Keefer & 

Wilson (1989). 

Τύπος Περιγραφή 
Ένταση Arias 

(m/sec) 

Ι Καταπτώσεις και ολισθήσεις μικρής έκτασης, ροές 

μεγάλης έκτασης  

≥ 0.11 

ΙΙ Κυκλοειδής ολισθήσεις, ολισθήσεις τεμαχών, ροές 

εδάφους 

≥ 0.32 

ΙΙΙ Πλευρικές εξαπλώσεις και ροές ≥ 0.54 

 

Τέλος πέρα από την καλή συσχέτιση της έντασης Arias με σεισμικά 

προκαλούμενες κατολισθήσεις στην σχετικά πρόσφατη εργασία των Kayen & 

Mitchell (1997), η ένταση Arias χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτίμηση του 

δυναμικού ρευστοποίησης εδαφικών αποθέσεων. Περισσότερες λεπτομέρειες και 

συζήτηση για την εφαρμογή της προσέγγισης των Kayen & Mitchell παρουσιάζεται 

στην εργασία των Green & Mitchell (2003). 



Κεφάλαιο 4ο  Μελέτη Σεισμικής Επικινδυνότητας Ευρύτερης Περιοχής Διώρυγας Κορίνθου 
 

93 

 

 

4.5 Προσδιορισμός μέγιστων αναμενόμενων τιμών παραμέτρων 

εδαφικής κίνησης 

 

Η μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας στην ευρύτερη περιοχή της διώρυγας 

πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα των Bender & Perkins (1987), 

SEISRISK III. Ο πιθανολογικός υπολογισμός της μέγιστης αναμενόμενης τελικής 

τιμής της σεισμικής κίνησης, προσδιορίζεται ουσιαστικά σαν συνάρτηση της 

σεισμικότητας της κάθε σεισμικής πηγής που εισάγουμε και της σχέσης εξασθένησης. 

Στο πρόγραμμα τα επίκεντρα των σεισμών κατανέμονται κανονικά γύρω από μία 

μέση θέση με τυπική απόκλιση σ. Με αυτό το τρόπο, δεν έχουμε απότομες μεταβολές 

της σεισμικότητας στα όρια γειτονικών σεισμικών πηγών, Bender (1984a, 1986). 

Οι σεισμικές πηγές όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενη παράγραφο μπορεί να 

είναι ενεργά ρήγματα (ένα ή περισσότερα), είτε επιφανειακές πηγές διάχυτης 

σεισμικότητας. 

Στις σεισμικές πηγές, η σεισμικότητα ακολουθεί τυχαία κατανομή Poisson. Ο 

ρυθμός γένεσης των σεισμών σε κάθε πηγή παραμένει σταθερός στο χρόνο όπως 

ορίζεται από το χρήστη. Η μέση τιμή της εδαφικής κίνησης από ένα σεισμό είναι μία 

συνάρτηση που αυξάνει σε σχέση με το μέγεθος και φθίνει σε σχέση με την 

επικεντρική απόσταση. Καθορίζεται ουσιαστικά από την εκάστοτε σχέση 

εξασθένισης που εισάγεται στο πρόγραμμα.  Χρησιμοποιώντας τη κατάλληλη σχέση 

εξασθένισης, έχουμε δυνατότητα υπολογισμού των μέγιστων αναμενόμενων 

επιταχύνσεων, ταχυτήτων είτε μεταθέσεων, ανάλογα. 

Οι σεισμοί εμφανίζονται σαν σημεία μέσα στις τετράπλευρες συνήθως σεισμικές 

ζώνες ή σαν πεπερασμένου μήκους διαρρήξεις κατά μήκος των γραμμικών ρηγμάτων 

(ενός ή περισσοτέρων). Στο γραμμικό μοντέλο διάρρηξης (ενός ή περισσοτέρων 

ρηγμάτων), οι σεισμοί σημειώνονται μέσα στη ζώνη κατά μήκος των ρηγμάτων και 

τα μεγέθη τους είναι ανάλογα του μήκους των ρηγμάτων.  Ένα μεμονωμένο ρήγμα 

μήκους L είναι δυνατόν να αποτελείται το πολύ από 24 συνδεδεμένα ευθύγραμμα 

τμήματα. Οι διαρρήξεις πεπερασμένου μήκους μπορούν με την ίδια πιθανότητα να 

σημειωθούν σε οποιοδήποτε σημείο του ρήγματος αρκεί τα άκρα τους να μην 
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επεκτείνονται πέρα από τα άκρα του ρήγματος. Όπως και με τις επιφανειακές 

σεισμικές πηγές, η εδαφική κίνηση σε μία θέση είναι μία συνάρτηση του σεισμικού 

μεγέθους και της απόστασης. Ωστόσο στην περίπτωση των ρηγμάτων, σαν απόσταση 

λαμβάνεται πάντα η κοντινότερη απόσταση από τη διάρρηξη προς τη θέση, Bender 

(1984b). 

 

Οι σεισμοί στις σεισμικές ζώνες (ή ρήγματα), εμφανίζουν συγκεκριμένο εύρος 

μεγεθών. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε σεισμική ζώνη (ή ρήγμα) θεωρείται ένα μέγιστο 

μέγεθος  σεισμού mmax, ένα ελάχιστο μέγεθος mmin, και ένα διάστημα μεγεθών Δm. 

Όλα τα μεγέθη που εμφανίζονται σε αυτό το διάστημα, ομαδοποιούνται στο κέντρο 

του διαστήματος αυτού, σε n διακριτά μεγέθη mj: 

mj = m0 + (j+1/2) Δm,       0 ≤ j ≤ n-1  (4.6) 

 

Δm = (mmax –m0)/n     (4.7) 

 

Σε κάθε σεισμική ζώνη (ή ρήγμα), καθορίζεται από το χρήστη ο ρυθμός γένεσης 

των σεισμών στη μονάδα του χρόνου και για κάθε μέγεθος. Συνήθως η κατανομή 

αυτή είναι η γνωστή σχέση των Gutenberg – Richter, που προαναφέρθηκε σε 

προηγούμενη παράγραφο:  

logNm = a – b*m    (4.8) 

 

Η σεισμικότητα παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια των χρονικών διαστημάτων 

που ορίζει ο χρήστης, δηλαδή ο ρυθμός γένεσης των σεισμών παραμένει σταθερός με 

το χρόνο, όπως ορίζεται ξεχωριστά για κάθε σεισμική πηγή. Η σχέση εξασθένισης 

εισάγεται στο πρόγραμμα με τη μορφή πίνακα  για διάφορα σεισμικά μεγέθη και 

αποστάσεις. Το πρόγραμμα θεωρεί ότι η εδαφική κίνηση αυξάνεται με το μέγεθος και 

φθίνει με την απόσταση. Οι εδαφικές κινήσεις των σεισμικών μεγεθών και 

επικεντρικών αποστάσεων που δεν δίνονται στον πίνακα υπολογίζονται με 

παρεμβολή (interpolation). Τέλος από την γεωγραφική κατανομή των σεισμικών 

ζωνών, το ρυθμό γένεσης των σεισμών και της σχέσης εξασθένισης, υπολογίζεται η 

μέση ετήσια επιτάχυνση για κάθε ένα από τα 55 προκαθορισμένα στο πρόγραμμα 

μεσοδιαστήματα επιτάχυνσης για κάθε θέση. 

Για την σχέση εξασθένισης την οποία έχουμε εισάγει στο πρόγραμμα για 

παράδειγμα της εδαφικής επιτάχυνσης, έστω dm(i) η απόσταση στην οποία σεισμός 
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μεγέθους m προκαλεί επιτάχυνση ai σε μία θέση. Η πιθανότητα να συμβεί στη θέση 

μελέτης επιτάχυνση στο διάστημα ai-1≤ a ≤ ai είναι η πιθανότητα να συμβεί σεισμός 

μεγέθους m σε μία απόσταση dm(i)≤ d ≤ dm(i-1), (άθροισμα) για όλα τα επιτρεπτά 

μεγέθη. 

Η πιθανότητα ένας σεισμός μεγέθους m ο οποίος σημειώνεται σε μια σεισμική 

πηγή (ή ρήγμα), να συμβεί μέσα σε απόσταση διαστήματος dm(i)≤ d ≤ dm(i-1), είναι 

ισοδύναμη με το ποσοστό της επιφάνειας της σεισμικής πηγής ή το μήκος του 

ρήγματος που περιέχεται σε αυτό το διάστημα. Η επιφάνεια της σεισμικής πηγής ή το 

μήκος του ρήγματος που περικλείεται σε αυτό το διάστημα, δίνεται από τη σχέση: 

(i)]d (i),df[A[m(i)] mm Δ=    (4.9)    

Η σχέση (4.9), ορίζεται σαν συνάρτηση του πλάτους αυτού του διαστήματος: 

Δd(i)=dm(i-1)-dm(i)    (4.10α)  

και του κέντρου του διαστήματος: 

2
)()1()( ididid mm

m
+−

=
   (4.10β)   

Η επιτάχυνση στη θέση μελέτης, η οποία παίρνει τιμές στο διάστημα ai-1≤ a ≤ ai , 

προκύπτει από σεισμούς μεγέθους m στην σεισμική πηγή. Συγκεκριμένα είναι ίση με 

το ποσοστό (rate) των σεισμών μεγέθους m που συμβαίνουν μέσα στο Α[m(i)], 

δηλαδή: 

ρm mi
A m i

A
N( )

[ ( )]
=     (4.11) 

όπου Nm η συχνότητα γένεσης σεισμών μεγέθους m για την αντίστοιχη σεισμική 

πηγή ή ρήγμα, και Α η συνολική επιφάνεια της πηγής ή το μήκος του ρήγματος, 

ανάλογα. 

Το πρόγραμμα υπολογίζει το Α[m(i)] και στην συνέχεια την επιτάχυνση που 

προκύπτει από τη σχέση (4.11) για κάθε μέγεθος στη σεισμική πηγή. Η συνολική 

επιτάχυνση της πηγής προκύπτει αθροίζοντας την επιτάχυνση από κάθε σεισμικό 

μέγεθος, δηλαδή: 

( ) ∑
=

=
n

j
mj ii

1
)(ρρ
    (4.12) 

όπου n ο συνολικός αριθμός των διαστημάτων των σεισμικών μεγεθών. 
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Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα διαστήματα επιτάχυνσης 1≤ i ≤55, σε 

όλες τις σεισμικές πηγές. Η τελική επιτάχυνση προκύπτει αθροίζοντας της μερικές 

επιταχύνσεις από κάθε πηγή ξεχωριστά. 

Ο ετήσιος ρυθμός επιταχύνσεων α > αj προκύπτει εύκολα από την παρακάτω 

εξίσωση 

∑
+=

=
55

1
)(][

ji
iajEx ρ     (4.13) 

 

Τέλος για να υπολογισθεί η πιθανότητα υπέρβασης των τιμών της επιτάχυνσης 

στη συγκεκριμένη περίπτωση, για το χρονικό διάστημα που ορίζουμε στο πρόγραμμα, 

έχουμε υποθέσει ότι η σεισμικότητα ακολουθεί την κατανομή Poisson. Επομένως, η 

πιθανότητα να συμβεί ένας σεισμός είναι η ίδια ανεξάρτητα από το πότε έχει γίνει ο 

προηγούμενος σεισμός. Στην κατανομή Poisson, με μέσο ρυθμό γένεσης των σεισμών 

μ, η πιθανότητα να συμβούν k γεγονότα σε χρόνο t, ορίζεται από την σχέση: 

!
)exp()(),(

k
tttkP

k μμ −
=

   (4.14) 

Η πιθανότητα να μη συμβεί κάποιο γεγονός στο ίδιο χρονικό διάστημα t,  είναι: 

P(0,t)=exp(-μt)    (4.15) 

Από την προηγούμενη εξίσωση (4.13), υπολογίζεται ο ετήσιος ρυθμός υπέρβασης 

της επιτάχυνσης Εx(α) για επιτάχυνση α. Αντικαθιστώντας μ=Εx(α), στην εξίσωση 

(4.13) προκύπτει τελικά η σχέση: 

 

t
tPaEx )],0(ln[)( −=

    (4.16) 

 

Υπολογίζεται δηλαδή η επιτάχυνση η οποία έχει πιθανότητα p=P(0,t) να μην 

ξεπεραστεί σε χρόνο t ή ισοδύναμα πιθανότητα q=1-P(0,t) να ξεπεραστεί. 

 

 

4.6 Εφαρμογή Seisrisk III 

 

Η σεισμική επικινδυνότητα υπολογίστηκε για την ευρύτερη περιοχή της διώρυγας της 

Κορίνθου, Gkika et al (2005b). Θεωρόντας, έναν κάναβο διαστάσεων 0.5ο x 0.5ο με 
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βήμα 0.1ο. Χρησιμοποιήθηκαν οι γραμμικές σεισμικές πηγές, που παρουσιάζονται 

στο σχήμα (4.4). Οι πηγές αυτές επιλέχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα των 

υποθαλάσσιων ερευνών σεισμικής ανάκλασης υψηλής ευκρίνειας στην περιοχή του 

Κορινθιακού κόλπου, Stefatos et al (2002). Επιπλέον λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 

μακροσεισμικές παρατηρήσεις του σεισμού το 1981, στις Αλκυονίδες, όπου 

ενεργοποιήθηκαν γνωστά ρήγματα της περιοχής Jackson et al (1982), Koukis & 

Rozos (1985) , καθώς και τις εργασίες των Noller et al (1997, 1998) όπου 

πιστοποιούν ενεργοποίηση του ρήγματος στις Κεχριές σε αντίθεση με τους Dia et al 

(1997), όπου θεωρούν το συγκεκριμένο ρήγμα ανενεργό. 

Σύμφωνα με την έρευνα των Noller et al (1997), το αρχαίο λιμάνι των Κεχριών 

έχει υποστεί πιθανόν δύο επεισόδια βύθισης, που συνδέονται με συγκεκριμένους 

σεισμούς στην περιοχή, με πιο πρόσφατο το σεισμό του 1928. Οι σεισμοί σχετίζονται 

με ενεργοποίηση του ρήγματος στις Κεχριές (Κορίνθου) και είχαν σαν αποτέλεσμα 

την βύθιση περίπου κατά 50 με 75 cm κάθε φορά, για τα τρία τελευταία σεισμικά 

γεγονότα στην περιοχή. Οι συγγραφείς αναφέρουν για το συγκεκριμένο ρήγμα ότι 

είναι κανονικού χαρακτήρα, έχει διεύθυνση Α-Δ και συνολικό μήκος περίπου 15 Km. 

Ωστόσο σύμφωνα με το σεισμοτεκτονικό χάρτη της Ελλάδος και τους Vita-Finzi & 

King (1985), το αναφερόμενο ρήγμα δεν ξεπερνά στη ξηρά τα ~ 8.5 Km, ενώ 

σύμφωνα με την εργασία των Koukouvelas et al (1999), το αναφερόμενο ρήγμα 

ανήκει σε μία συνάθροιση ρηγμάτων που συνθέτουν τη ζώνη ρηγμάτων Όνια, μήκους 

αρκετά μεγαλύτερη από 15 Km. 

 



Κεφάλαιο 4ο  Μελέτη Σεισμικής Επικινδυνότητας Ευρύτερης Περιοχής Διώρυγας Κορίνθου 
 

98 

 
Σχήμα 4.4: Γραμμικές σεισμικές πηγές (ενεργά ρήγματα), που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο σεισμικής 

επικινδυνότητας της ευρύτερης περιοχής της διώρυγας της Κορίνθου. 

 

Τα ομώνυμα ρήγματα Πίσσια και Σχίνου, επιλέχθηκαν βάση των μακροσεισμικών 

παρατηρήσεων όπου επιβεβαιώνεται ότι ανάδρασαν με τον κύριο μετασεισμό της 

τάξης των 6.4 R στις 25-2-1981, Jackson et al (1981). Παρουσιάζουν γενική 

διεύθυνση Α-Δ, είναι κανονικού χαρακτήρα με κλίση προς Β και έχουν μήκος της 

τάξης των 15 Km και 9 Km αντίστοιχα, Jackson et al (1981), Ambraseys & Jackson 

(1989), Rondoyanni & Koukis (1989). Κατά τους σεισμούς των Αλκυονίδων 

παρατηρήθηκαν επιπρόσθετα και διάφορα δευτερογενή φαινόμενα στην ευρύτερη 

περιοχή, όπως αναμένονται σε σεισμούς > 6.5 R. Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν 

καταπτώσεις βράχων, κατολισθήσεις εδαφικών μαζών μικρής έκτασης, καθιζήσεις 

χαλαρών εδαφικών σχηματισμών καθώς και κατακόρυφες μετακινήσεις σε παράκτιες 

περιοχές, Jackson et al (1982), Koukis (1985), Vita-Finzi & King (1985), Rondoyanni 

& Koukis (1989). 

Όσον αφορά, τα υποθαλάσσια ρήγματα της Κορίνθου, Περαχώρας και Α. 

Αλκυονίδων, αυτά τα ρήγματα έχει πιστοποιηθεί ότι έχουν αναδράσει  κατά τη 

διάρκεια του Ολοκαίνου, Stefatos et al (2002). Συγκεκριμένα το υποθαλάσσιο ρήγμα 

της Κορίνθου που εντοπίζεται στο νότιο τμήμα του κεντρικού Κορινθιακού κόλπου, 

έχει διεύθυνση ΔΒΔ-ΑΝΑ είναι δηλαδή σχεδόν παράλληλο προς την ακτογραμμή, 

παρουσιάζοντας μήκος της τάξης των 26 Km και κλίση 35-46ο προς τον Βορρά. 

Δημιουργεί ένα υποθαλάσσιο ρηξιγενές πρανές που υπερβαίνει τα 580 m σε ύψος. Η 
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ενεργός δράση του ρήγματος πιστοποιείται πέρα από την απότομη αλλαγή κλίσης που 

παρατηρείται υποθαλάσσια για τους ποταμούς Σίθας, Αγιορείτικος, Φόνισσα και από 

την πάχυνση των προσφάτων ιζηματογενών σχηματισμών κοντά στο επίπεδο του 

ρήγματος. Στη συνέχεια το υποθαλάσσιο ρήγμα της Περαχώρας έχει διεύθυνση ΒΑ-

ΝΔ είναι και αυτό σχεδόν παράλληλο προς την ακτογραμμή, έχει μήκος 11.2 Km και 

κλίση 32-48ο προς το Β. Το ρηξιγενές πρανές που διαμορφώνει έχει  ύψος πάνω από 

600m. Ενώ τέλος, το υποθαλάσσιο ρήγμα των Ανατολικών Αλκυονίδων παρουσιάζει 

καμπύλη γεωμετρία, έχει μήκος της τάξης των 7.8 Km περίπου και κλίνει ΒΔ. Η 

ανύψωση της ακτής μεταξύ Αλεποχωρίου και Ψάθας, κατά το σεισμό του 1981, σε 

συνδυασμό με τη συνεχή ανύψωση αυτής της περιοχής τα τελευταία 127.000 χρόνια 

υποδηλώνουν σταθερή δραστηριότητα του υποθαλάσσιου ρήγματος των Ανατολικών 

Αλκυονίδων, Stefatos et al (2002). 

Επομένως, γνωρίζοντας το μήκος των αναφερόμενων ρηγμάτων από την σχέση 

των Papazachos (1989): 

 

logL= 0.51*Mw – 1.85 (4.17)  

 

προσδιορίσθηκε το μέγιστο αναμενόμενο σεισμικό μέγεθος για κάθε μία γραμμική 

σεισμική πηγή. Οι τιμές των παραμέτρων a, b  ελήφθησαν από το μοντέλο σεισμικών 

πηγών για τον Ελλαδικό χώρο, που πρότειναν οι Papaioannou & Papazachos (2000). 

Στον πίνακα (4.3), παρατίθενται συγκεντρωτικά οι παράμετροι που 

χαρακτηρίζουν επιμέρους κάθε γραμμική σεισμική πηγή που χρησιμοποιήθηκε στο 

μοντέλο για τον υπολογισμό της σεισμικής επικινδυνότητας στην ευρύτερη περιοχής 

της διώρυγας της Κορίνθου. 

Τέλος στην παρούσα μελέτη κατά τον υπολογισμό των μέγιστων αναμενόμενων 

παραμέτρων της εδαφικής κίνησης της επιτάχυνσης, ταχύτητας και μετάθεσης, 

χρησιμοποιήθηκαν οι αντίστοιχες σχέσεις εξασθένισης που προτείνονται από τους 

Theodoulidis & Papazachos (1992), αναφερόμενες σε συνθήκες υποβάθρου. Ενώ για 

την εκτίμηση των μέγιστων αναμενόμενων τιμών της έντασης Arias χρησιμοποιήθηκε 

η σχέση εξασθένισης των Travasarou et al (2003), Gkika et al (2005b). 
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Πίνακας 4.3: Χαρακτηριστικές παράμετροι των γραμμικών σεισμικών πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για 

τον υπολογισμό σεισμικής επικινδυνότητας ευρύτερης περιοχής διώρυγας Κορίνθου. 

A/A ΟΝΟΜΑ ΜΗΚΟΣ (Km) 
ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 

ΓΕΝΕΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ 

1 ΚΕΧΡΙΕΣ 7.8 5.4 0.44 

2 Α.ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ 8.5 5.4 0.44 

3 ΠΕΡΑΧΩΡΑ 11.2 5.7 0.23 

4 ΠΙΣΣΙΑ 1415 5.9 0.14 

5 ΣXΙΝΟΥ 9 5.5 0.34 

6 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 26 6.4 0.05 

 

 

 

4.7 Συμπεράσματα 

 

Κατά τη μελέτη της σεισμικής επικινδυνότητας στην ευρύτερη περιοχή της διώρυγας 

της Κορίνθου, υπολογίσθηκαν οι μέγιστες αναμενόμενες παράμετροι της εδαφικής 

κίνησης και της έντασης Arias, με 90% πιθανότητα να μην ξεπεραστούν για τα 

επόμενα 10, 50 και 250 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, στα Σχήματα (4.5, 4.6 και 4.7), 

παρουσιάζονται αντίστοιχα οι μέγιστες αναμενόμενες τιμές της σεισμικής 

επιτάχυνσης, ταχύτητας και μετάθεσης, σε συνθήκες υποβάθρου. Ενώ στο Σχήμα 

(4.8) παρουσιάζονται οι μέγιστες αναμενόμενες τιμές της έντασης Arias 

αναφερόμενες σε συνθήκες υποβάθρου και για κανονικό μηχανισμό γένεσης σεισμών. 

Στο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε κατά την πιθανολογική εκτίμηση της 

επικινδυνότητας ελήφθησαν υπ’ όψιν σημαντικές ενεργές γραμμικές σεισμικές πηγές 

κοντινές και μακρινές που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την περιοχή μελέτης. 

Χαρακτηριστική είναι η σημαντική συμβολή του υποθαλάσσιου ρήγματος της 

Κορίνθου, όπως ήταν αναμενόμενο αφού σε διαστάσεις αποτελεί τη μεγαλύτερη 

σεισμική πηγή (26 Km) που χρησιμοποιήθηκε στο μοντέλο. Το συγκεκριμένο ρήγμα, 

σύμφωνα με το μήκος του, μπορεί να δώσει ένα μέγιστο αναμενόμενο σεισμό 

μεγέθους 6.4 R. Από τα Σχήματα (4.5, 4.6 και 4.7), φαίνεται ότι οι μεγαλύτερες τιμές 

των παραμέτρων εδαφικής κίνησης παρατηρούνται στην πλησίον του αναφερόμενου 
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ρήγματος περιοχή, επηρεάζοντας κατ’ επέκταση την στενή περιοχή της διώρυγας σαν 

αποτέλεσμα της κατευθυντικότητας της πηγής. 

Βάση των αποτελεσμάτων οι τιμές της μέγιστης επιτάχυνσης με 90% πιθανότητα 

να μην ξεπεραστεί τα επόμενα 50 χρόνια, κυμαίνονται από 0.4 έως 0.5g στη περιοχή 

της διώρυγας. Αντίστοιχα οι τιμές των μέγιστων ταχυτήτων δεν αναμένεται να 

ξεπεράσουν τις τιμές των 20 με 25 cm/sec, ενώ οι τιμές της μετάθεσης δεν αναμένεται 

να υπερβούν τις τιμές των 2 με 4 cm. 

Οι τιμές της επιτάχυνσης στην περιοχή αν και συγκρίσιμες είναι ελαφρώς 

μεγαλύτερες σε σχέση με την πρόσφατη εργασία των Burton et al (2002), οι οποίοι 

υπολόγισαν μέγιστες αναμενόμενες επιταχύνσεις χρησιμοποιώντας έναν ανανεωμένο 

κατάλογο σεισμών για όλη την Ελλάδα από το 1900-1999.  

Όσον αφορά τις τιμές της έντασης Arias που παρουσιάζονται στο Σχήμα (4.8) με 

90% πιθανότητα να μην ξεπεραστούν για τα επόμενα 10, 50 και 250 χρόνια, 

παρατηρούμε ότι αυτές κυμαίνονται στο διάστημα 0.15m/sec-0.30m/sec για την 

περιοχή της διώρυγας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα γεωλογικά, γεωτεχνικά και 

μορφολογικά χαρακτηριστικά των πρανών της διώρυγας σύμφωνα με την ταξινόμηση 

των Keefer & Wilson (1989), είναι δυνατό να εκτιμηθούν οι πιθανότεροι τύποι 

κατολισθήσεων προκαλούμενοι από σεισμό. 

Συγκεκριμένα οι τιμές αυτές υπερβαίνουν κατά πολύ το ελάχιστο όριο της 

έντασης Arias (Πίνακας 4.2). Επομένως κατά κύριο λόγο αναμένονται καταπτώσεις - 

αποκολλήσεις τεμαχών και ολισθήσεις περιορισμένης έκτασης και μικρού βάθους και 

δευτερεύουσες περιστροφικές ολισθήσεις που θα περιορίζονται στο ΒΔ τμήμα της 

διώρυγας. Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη βάση για περαιτέρω διερεύνηση και 

κατασκευή χαρτών σεισμικής επικινδυνότητας κατολισθητικών φαινομένων. 

Σε γενικές γραμμές σύμφωνα με το Σχήμα (4.8 Α, Β) πιο έντονη εκδήλωση των 

αναφερόμενων τύπων κατολισθήσεων φαίνεται ότι κυριαρχούν στο Κεντρικό – 

Βορειοδυτικό τμήμα της διώρυγας και κυρίως αυτά θα περιορίζονται στα υψηλότερα 

πρανή. 

Συμπερασματικά τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, υποδεικνύουν την 

υψηλή σεισμική επικινδυνότητα της διώρυγας της Κορίνθου. 
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Σχήμα 4.5: Αποτελέσματα σεισμικής επικινδυνότητας ως προς την επιτάχυνση (g) για τα επόμενα, Α) 250 

χρόνια, Β) 50 χρόνια και Γ) 10 χρόνια. 
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Σχήμα 4.6: Αποτελέσματα σεισμικής επικινδυνότητας ως προς τη ταχύτητα (cm/sec) για τα επόμενα, Α) 

250 χρόνια, Β) 50 χρόνια και Γ) 10 χρόνια. 
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Σχήμα 4.7: Αποτελέσματα σεισμικής επικινδυνότητας ως προς τη μετατόπιση (cm) για τα επόμενα, Α) 250 

χρόνια, Β) 50 χρόνια και Γ) 10 χρόνια . 
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Σχήμα 4.8: Αποτελέσματα σεισμικής επικινδυνότητας ως προς την ένταση Arias (m/sec) για τα επόμενα, 

Α) 250 χρόνια, Β) 50 χρόνια και Γ) 10 χρόνια .
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5 Κεφάλαιο 5 

Ελαστοδυναμική Εξομοίωση Πιθανής 

Ενεργοποίησης Κοντινών Ρηγμάτων Στην 

Περιοχή Της Διώρυγας Της Κορίνθου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Η περιοχή της Διώρυγας της Κορίνθου, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα 

κεφάλαια, γεωγραφικά βρίσκεται σε μία ιδιαίτερη θέση, οριοθετώντας το ανατολικό 

περιθώριο του Κορινθιακού κόλπου. 

Η έντονη σεισμικότητα, που χαρακτηρίζει την ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού, 

αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την 

εκδήλωση καταπτώσεων στη περιοχή της Διώρυγας. Η σεισμική δραστηριότητα 

συνδέεται κυρίως με τη διαμόρφωση των ευνοϊκών συνθηκών που θα οδηγήσουν 

στην εκδήλωση φαινομένων αστάθειας, είτε με τη διεύρυνση των ήδη υπαρχόντων 

ασυνεχειών είτε με τη δημιουργία νέων ρωγμών που θα θεωρηθούν «κρίσιμες» για 

την εκδήλωση του φαινομένου. 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η επίδραση που θα έχει στα πρανή της Διώρυγας 

η ενεργοποίηση γραμμικών πηγών οι οποίες εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή, με 
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βασικό στόχο τον προσδιορισμό πιθανών θέσεων εκδήλωσης αστοχιών και κατ’ 

επέκταση τον προσδιορισμό της πιο δυνητικά επικίνδυνης σεισμικής πηγής. 

Ο προσδιορισμός των θέσεων, επιτεύχθηκε με την τρισδιάστατη προσομοίωση 

της ενεργοποίησης των επιλεγμένων ρηγμάτων από τις προκύπτουσες για κάθε 

περίπτωση κατανομές των τάσεων και προκαλούμενες παραμορφώσεις. Για την 

καλύτερη προσέγγιση και ερμηνεία του προβλήματος επιλέχθηκαν τρισδιάστατοι 

κάναβοι απεικόνισης των αποτελεσμάτων που αντιπροσωπεύουν τα πρανή 

Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας στην διώρυγα της Κορίνθου. 

 

 

5.2 Ελαστοδυναμική Εξομοίωση - Μέθοδος Συνοριακών Στοιχείων 

 

Σε πολύπλοκα προβλήματα κυρίως τριών διαστάσεων όπου το έδαφος 

προσομοιώνεται σαν άπειρο ή ημιάπειρο, ελαστικό ή βισκοελαστικό, ομογενές ή 

ανομοιογενές σώμα, οι αριθμητικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι των 

πεπερασμένων στοιχείων και η μέθοδος συνοριακών στοιχείων. Πλεονέκτημα της 

μεθόδου των συνοριακών στοιχείων αποτελεί το γεγονός ότι η διακεκριμενοποίηση 

περιορίζεται μόνο στην επιφάνεια (σύνορο) της περιοχής ενδιαφέροντος και όχι στο 

εσωτερικό της. 

Ο υπολογισμός των προκαλούμενων μετακινήσεων, παραμορφώσεων, που 

αναπτύσσονται στα πρανή της διώρυγας σαν αποτέλεσμα της ενεργοποίησης μίας 

γραμμικής σεισμικής πηγής που εντοπίζεται στην εγγύς περιοχή, προσομοιώθηκε με 

το POLY3D, Thomas (1993). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στηρίζεται στη 

μέθοδο των συνοριακών στοιχείων για την ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης τριών 

διαστάσεων και στη μέθοδο ασυνέχειας μετακίνησης με κυρίαρχες εξισώσεις αυτές 

της γραμμική ελαστικής θεωρίας Crouch & Starfield (1983) και Becker (1992). 

Οι οριακές συνθήκες, που περιγράφονται στα μοντέλα εξομοίωσης του Poly3D 

είναι δύο χαρακτηριστικών τύπων. Στον πρώτο τύπο οριακών συνθηκών 

προσδιορίζεται η μετατόπιση, η οποία πιθανά περιγράφει την ενεργοποίηση ενός 

ρήγματος. Ενώ, στον δεύτερο τύπο οριακών συνθηκών προσδιορίζεται το γενικό 

καθεστώς τάσεων ή παραμορφώσεων που επικρατεί σε μία υπό εξέταση περιοχή. Με 

την περιγραφή αυτή των επιμέρους κύριων τάσεων ή παραμορφώσεων 
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συγκεκριμένης διεύθυνσης και μεγέθους (εφελκυσμού ή συμπίεσης), ουσιαστικά 

εξομοιώνεται η τεκτονική ιστορία μιας περιοχής. 

Τέλος, η προσομοίωση μίας επιφάνειας διάρρηξης πραγματοποιείται με την 

επίλυση της γωνιώδους μετακίνησης. Συνθέτοντας αρκετές γωνιακές μετακινήσεις 

μαζί προκύπτει μία πολυγωνική επιφάνεια διάρρηξης, ενώ ο συνδυασμός αρκετών 

πολυγωνικών επιφανειών διάρρηξης συνθέτουν τελικά την επιφάνεια της γραμμικής 

πηγής. Ουσιαστικά με τη μέθοδο αυτή μπορεί να προσομοιωθεί οποιαδήποτε 

επιφάνεια ρήγματος είτε διάρρηξης όσο πολύπλοκη γεωμετρία και αν παρουσιάζει. 

Η εφαρμογή του Poly3D τα τελευταία χρόνια, έχει χρησιμοποιηθεί στην 

περιγραφή και μελέτη πολύπλοκων τεκτονικών προβλημάτων, με αρκετές 

δημοσιευμένες εργασίες, Kattenhorn et al (2000), Maerten (2000), Wilsey et al (2002), 

Maerten et al (2002)  και για Ελλάδα Resor et al (2005)κ.α. 

 

 

5.3  Γενικά Στοιχεία Θεωρίας 

 

Ο κύριος κώδικας του POLY3D στηρίζεται στις εξισώσεις που προκύπτουν από την 

εργασία των Comninou & Dunders (1975) για τη γωνιώδη μετακίνηση σε ελαστικό 

ημιχώρο. 

 

5.3.1  Γωνιώδης μετακίνηση 

 

Πιο αναλυτικά, σε κάθε σημείο x
−

 στον ελαστικό χώρο, η συνισταμένη μετατόπισης 

λόγω γωνιώδους μετακίνησης (angular dislocation) είναι μία γραμμική συνάρτηση 

των τριών συνισταμένων διανυσμάτων Burger, 

 

( ; , , )i ij ju U x bξ β ω
− −

=       (5.1) 

 

όπου ijU , είναι οι συντελεστές μεταβολής μετατόπισης (displacement influence 

coefficients) της γωνιώδους μετακίνησης. Πιο συγκεκριμένα, το ijU δίνει τη 
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συνισταμένη iu  στη θέση x
−

, που προκύπτει από το συνιστάμενο διάνυσμα Burger, 

jb , του μέτρου της γωνιώδους μετακίνησης,  η οποία ορίζεται από τις παραμέτρους ξ, 

β και ω, Σχήμα (5.1). Η παραμόρφωση σε κάθε σημείο του ελαστικού χώρου λόγω 

της γωνιώδους μετακίνησης προκύπτει από τη Σχέση (5.2): 

 

1 ; , ,
2

ji
ij ijk k

j i

uu x b
u x

ϑϑε ξ β ω
ϑ ϑ − −

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + = Ε⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠
   (5.2) 

 

όπου ijkΕ , οι συντελεστές μεταβολής της παραμόρφωσης της γωνιώδους μετακίνησης. 

 

1
2

jkik
ijk

j i

UU
x x

ϑϑ
ϑ ϑ

⎛ ⎞
Ε = +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
     (5.3) 

 

Στο πρόγραμμα Poly3D χρησιμοποιούνται οι παραπάνω εξισώσεις στους 

υπολογισμούς των συντελεστών μεταβολής της μετατόπισης και παραμόρφωσης, 

ενός πολυγωνικού στοιχείου. Πιο συγκεκριμένα, οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται 

είναι αυτές που προκύπτουν από την εργασία για τη γωνιώδη μετακίνηση σε ελαστικό 

ημιχώρο, των Comninou & Dunders (1975). Τέλος επειδή οι εξισώσεις που 

περιγράφουν τα ijU  και ijkΕ προσδιορίζονται αρχικά σε τοπικές συντεταγμένες (με 

κέντρο τη κορυφή της γωνιώδους μετατόπισης), στο πρόγραμμα μετατρέπονται 

κατάλληλα σε συντεταγμένες που αναφέρονται σε σχέση με το πολυγωνικό στοιχείο 
e
ijU  και e

ijkΕ . 
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Σχήμα 5.1: Γωνιώδης μετακίνηση, Comninou & Dunders (1975) σε κατακόρυφο επίπεδο με μία πλευρά 

κάθετη στην ελεύθερη επιφάνεια, Β) Δύο γωνιώδεις μετακινήσεις με ταυτόσημα Burger διανύσματα, που 

συντίθονται και προκύπτει ένα τμήμα , Γ και Δ) Τρεις ή περισσότερες γωνιώδεις μετακινήσεις με κορυφές 

στο ίδιο επίπεδο συντίθονται και δίνουν τριγωνικά και πολυγωνικά στοιχεία τυχαίας διεύθυνσης, 

Jeyakumaran et al (1992). 
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5.3.2 Ορισμός πολυγωνικού στοιχείου 

 

Οι Jejakumaran et al (1992), περιγράφουν πως έξι γωνιώδεις μετακινήσεις, με όμοια 

διανύσματα Burger, μπορούν να συντεθούν για να προσδιορίσουν ένα τυχαία 

προσανατολισμένο τριγωνικό στοιχείο. Κάθε πλευρά του τριγώνου διαμερίζεται σε 

δύο γωνιακές μετακινήσεις όπου όταν συντεθούν ορίζουν μία πλευρά μετακίνησης, 

Σχήμα (5.1). Όταν οι τρεις πλευρές μετακίνησης, που αντιπροσωπεύουν τις τρεις 

πλευρές του τριγωνικού στοιχείου συνθέτονται, οι μετακινήσεις ως προς την 

κατακόρυφο εξουδετερώνονται δημιουργώντας μία ασυνέχεια μετατόπισης που 

περιορίζεται στο τρίγωνο. Η συνολική μετατόπιση που προκύπτει από μία γωνιώδη 

μετακίνηση, δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 

 
6

1

n
i ij j

n
u U b

=

=∑        (5.4) 

 

όπου n
ijU , αναφέρεται στο συντελεστές μεταβολής μετατόπισης της  νιοστής 

γωνιώδους μετακίνησης. 

Στη δημιουργία ενός πολυγωνικού στοιχείου με περισσότερες από τρεις πλευρές 

ακολουθείται ίδια διαδικασία όπως στο τριγωνικό στοιχείο. Γενικότερα, τα πολύγωνα 

με Ν πλευρές απαιτούν 2Ν γωνιακές μετακινήσεις και η συνολική μετακίνηση στο 

πεδίο, ορίζεται: 
2

1

N
n

i ij j
n

u U b
=

=∑        (5.5) 

ακολούθως η σχέση 5.5, δίνεται πιο αναλυτικά: 
2

1 2 2

1
; , ,... ;

N
Ne e n

i ij j ij ij
n

u U x b U Uξ ξ ξ
− − − =

⎛ ⎞= =⎜ ⎟
⎝ ⎠ ∑    (5.6) 

όπου e
ijU  αναφέρεται στο συντελεστή μεταβολής της μετατόπισης για όλο το 

πολυγωνικό στοιχείο. Αντίστοιχα ορίζεται η παραμόρφωση στο πολυγωνικό στοιχείο: 

 
2

1 2 2

1
; , ,... ;

N
Ne e n

ij ijk k ijk ijk
n

x b E Eε ξ ξ ξ
− − − =

⎛ ⎞= Ε =⎜ ⎟
⎝ ⎠ ∑    (5.7) 
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όπου n
ijkΕ και n

ijkΕ , οι συντελεστές μεταβολής της παραμόρφωσης για τη n-στη 

γωνιώδη παραμόρφωση και συνολικά για το πολυγωνικό στοιχείο Ν πλευρών. 

 

 

5.3.3 Συντελεστές μεταβολής των κυρίων τάσεων και τανυστών τους 

(stress and traction) 

 

Εάν είναι γνωστές οι ελαστικές σταθερές και οι συντελεστές μεταβολής 

παραμόρφωσης ενός πολυγωνικού στοιχείου είναι εύκολο να προσδιορισθούν οι 

αντίστοιχοι συντελεστές μεταβολής των τάσεων. Σε ένα ελαστικό σώμα, η τάση και η 

παραμόρφωση σχετίζονται σύμφωνα με το νόμο του Hooke:  

 

2ij ij nn ijσ με λε δ= +       (5.8) 

 

όπου λ και μ οι σταθερές lame και ijδ  το Kroenecker δέλτα. 

 

( )1;
0;( )

i j
ij

i j
δ

⎧ =⎪= ⎨
≠⎪⎩

      (5.9) 

 

αντικαθιστώντας τη σχέση (5.7) στην σχέση 5.8, προκύπτει η σχέση: 

 

1 2 2; , ,... ; 2 2Ne e e e
ij ijk k ijk ijk nnk ijS x b Sσ ξ ξ ξ μ δ

− − −

⎛ ⎞= = Ε + Ε⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (5.10) 

 

όπου e
ijkS , περιγράφει τους συντελεστές μεταβολής της τάσης ενός πολυγωνικού 

στοιχείου Ν πλευρών. 

Ουσιαστικά στο πρόγραμμα Poly3D, αφού υπολογισθούν οι συντελεστές 

μεταβολής παραμόρφωσης e
ijkΕ  από τη σχέση (5.10), με απλή αντικατάσταση 

υπολογίζονται οι αντίστοιχοι συντελεστές μεταβολής της τάσης. 
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Ο τανυστής της τάσης t
−

 το σημείο x
−
στο επίπεδο που είναι κάθετο το διάνυσμα 

n
∧

, ορίζεται από τη σχέση Cauchy: 

 

i j jit n σ=        (5.11) 

 

από τις σχέσεις (5.10) και (5.11), προκύπτει 

1 2 2, ; , ... ;Ne e e
i ik k ik j jikt T x n b T n Sξ ξ ξ

∧

− − − −

⎛ ⎞= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

   (5.12) 

 

όπου e
ikΤ  οι συντελεστές μεταβολής των τανυστών της τάσης σε ένα πολυγωνικό 

στοιχείο Ν πλευρών. 

 

 

5.3.4 Σύνθεση πολυγωνικών στοιχείων 

 

Συνολικά η μετατόπιση u στο σημείο x που προκύπτει από Μ πολυγωνικά στοιχεία, 

ορίζεται: 

 

1

eM m m

ij ji
m

u U b
=

= ∑        (5.13) 

 

όπου 
m

e
ijU οι συντελεστές μεταβολής της μετατόπισης στο m-στο στοιχείο και 

m

jb η 

συνισταμένη του διανύσματος Burger στο m-στο στοιχείο. 

 

Για να υπολογισθούν οι μετατοπίσεις, παραμόρφωσης και τάσεις σε ένα ελαστικό 

σώμα πρέπει να είναι γνωστές και τρεις συνιστώσες των διανυσμάτων Burger b σε 

κάθε πολυγωνικό στοιχείο. Επομένως σε μία ασυνέχεια μετατόπισης όταν οι οριακές 

συνθήκες (b1, b2, b3) είναι γνωστές μπορεί να γίνει απευθείας η σύνθεση 

(superposition) χρησιμοποιώντας την εξίσωση (5.13). Ωστόσο, όταν προσδιορίζεται 

προσεγγιστικά η συνισταμένη οριακή συνθήκη του τανυστή της τάσης 
a

it  σε ένα 
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στοιχείο α πρέπει αρχικά να προσδιορισθεί η συνισταμένη του διανύσματος Burger 
a

ib  που απαιτείται για τον υπολογισμό του 
a

it  στο κέντρο του στοιχείου α. 

Ο τανυστής της τάσης δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε ένα στοιχείο πάνω σε μία 

ομοιόμορφη ασυνέχεια μετακίνησης. Γι’ αυτό ο προσδιορισμός του τανυστή της 

τάσης στο κέντρο ενός στοιχείου γίνεται προσεγγιστικά. Ο τανυστής της τάσης 
ab

it στο 

κέντρο ενός στοιχείου α λόγω μίας μετακίνησης σε ένα πολυγωνικό στοιχείο β , Ν 

πλευρών, δίνεται από τη σχέση: 

 

1 2 2, , , ,...
a

abab a
e N

i ik kt T x n b
β β β β

ξ ξ ξ
∧

− − − −

⎛ ⎞
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎝ ⎠

     (5.14) 

 

Ο τανυστής της τάσης που προκύπτει στο κέντρο του στοιχείου α, συνθέτοντας 

(superposition) όλα τα πολυγωνικά στοιχεία Μ, υπολογίζεται ακολούθως από τη 

σχέση: 

 

1

a
a

M
e

i ik kt T b
β
β

β =

= ∑        (5.15) 

όπου κάθε οριακή συνθήκη της συνιστώσας του τανυστή τάσης 
a

it οδηγεί σε μία 

εξίσωση της μορφής (5.15) με έναν άγνωστο 
a

ib . 

 

 

5.4 Εφαρμογή Poly3D 

 

Οι προκαλούμενες παραμορφώσεις και μετακινήσεις που αναμένεται να αναπτυχθούν 

στην διώρυγα της Κορίνθου, στην υποθετική περίπτωση ενεργοποίησης 

συγκεκριμένων ρηγμάτων της περιοχής, υπολογίσθηκαν σε δύο τρισδιάστατους 

κανάβους με απόσταση 20 m μεταξύ τους. Οι διαστάσεις τους έχουν μήκος 6Km 

(περίπου όσο το μήκος της διώρυγας), εύρος 1Km, βάθος 0.5 Km, και βήμα. 50m x 

20m x 10m στις 3 πλευρές αντίστοιχα. Ουσιαστικά οι δύο αυτοί κάναβοι που 
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χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς, περιγράφουν προσεγγιστικά τμήμα της 

Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδος εκατέρωθεν του άξονα του καναλιού, 

Tselentis & Gkika (2005). 

Αναλυτικά, στην παρούσα ανάλυση επιλέχθηκαν τα ρήγματα Πίσσια, Κεχριές, και 

το υποθαλάσσιο της Κορίνθου για τα οποία προσομοιώθηκε σεισμική διάρρηξη που 

θα προκύψει στην υποθετική περίπτωση ενεργοποίησης τους και υπολογίσθηκαν οι 

προκαλούμενες παραμορφώσεις και τάσεις που πιθανόν θα αναπτυχθούν στην 

περιοχή της Διώρυγας. Βασικό στόχο της ενεργοποίησης των αναφερόμενων 

γραμμικών σεισμικών πηγών, αποτέλεσε ο προσδιορισμός για κάθε περίπτωση 

ξεχωριστά των πιθανότερων θέσεων εκδήλωσης αστοχιών στην περιοχή του καναλιού 

και κατ’ επέκταση τον προσδιορισμό της πιο δυνητικά επικίνδυνης σεισμικής πηγής. 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια το ρήγμα στα Πίσσια αποτελεί 

μία από τις σημαντικότερες γραμμικές σεισμικές πηγές στην περιοχή του Ανατολικού 

Κορινθιακού. Η τελευταία ενεργοποίηση του ρήγματος συνδέεται άμεσα με το κύριο 

μετασεισμό των Αλκυονίδων των 6.4 R στις 25-2-1981. Έχει μήκος της τάξης των 15 

Km και κλίση ~45o προς το Βορρά , Jackson et al (1982), Kούκης (1981) κ.α. 

Γενικότερα, οι μακροσεισμικές παρατηρήσεις έδειξαν ότι η σεισμογενής 

επιφανειακή διάρρηξη λόγω των πρώτων σεισμών (24-25.2.1981), συνδέεται με την 

ενεργοποίηση της ρηξιγενούς ζώνης Πίσσια –Σχίνος –Αλεποχώρι. Ενώ η κατακόρυφη 

μετατόπιση όπου παρατηρήθηκε σε θέσεις όπου τα μέτωπα των ρηγμάτων 

καλύπτονταν από κορήματα ή αλλουβιακές αποθέσεις, ανέρχονταν στο 1m. Η 

μετατόπιση ήταν κανονικού χαρακτήρα και συνοδευόταν από πλευρική 

αριστερόστροφη κίνηση, Κούκης (1981). 

Παράλληλα στη διώρυγα της Κορίνθου κατά τη διάρκεια των σεισμών των 

Αλκυονίδων, παρατηρήθηκε η επαναδραστηριοποίηση του ρήγματος ΧΙΙ, Mariolakos 

et al (1982), βάσει της αρίθμησης Philippson (1890), Σχήμα (2.4). Το ρήγμα 

συναντάται 60 μέτρα ΝΑ της παλαιάς οδικής γέφυρας, κοντά στη χιλιομετρική θέση 

Χ.Θ. : 4.450m, σύμφωνα με τη διαβάθμιση της διώρυγας. Η διάρρηξη που 

παρατηρήθηκε είχε επιφανειακή εκδήλωση μήκους περίπου 450m, ενώ τεμνόταν από 

μία δεύτερη διάρρηξη μήκους μερικών δεκάδων μέτρων σε απόσταση 4 m από το 

χείλος του πρανούς Πελοποννήσου. 

Το ρήγμα των Κεχριών, επιλέχθηκε γιατί αποτελεί μία σεισμική πηγή η οποία 

βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση νότια του άξονα του καναλιού. Οι Noller et al 

(1997) διαπίστωσαν ότι η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου ρήγματος είχε σαν 
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αποτέλεσμα την βύθιση του αρχαίου λιμανιού στις Κεχριές περίπου κατά 50 με 75 cm 

κάθε φορά, για τα τρία τελευταία σεισμικά γεγονότα στην περιοχή με πιο πρόσφατο 

το σεισμό του 1928. Το αναφερόμενο ρήγμα δεν ξεπερνά στη ξηρά τα ~ 8.5 Km 

σύμφωνα με το σεισμοτεκτονικό χάρτη της Ελλάδος, ενώ είναι κανονικού χαρακτήρα 

με διεύθυνση  Α-Δ  Noller et al (1997), Roberts & Koukouvelas(1997). Τέλος στην 

εργασία των Mariolakos et al (1982), αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι κατά τους 

σεισμούς στις 22 και 29 Απριλίου του 1928 , διαπιστώθηκε ανάδραση ενός επιπλέον 

ρήγματος στη στενή περιοχή της διώρυγας που συμπίπτει με το υπ ‘αριθμόν VII ή IX, 

βάσει της αρίθμησης Philippson (1890), Σχήμα (2.4). Το ρήγμα αυτό εντοπίζεται στη 

χιλιομετρική θέση Χ.Θ.:3.870 m. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης σεισμικής επικινδυνότητας, που 

αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 3, παρουσιάζεται ξεκάθαρα η σημαντική συμβολή του 

υποθαλάσσιου ρήγματος της Κορίνθου στην ανάπτυξη των μέγιστων τιμών των 

παραμέτρων της εδαφικής κίνησης που αναμένεται να αναπτυχθούν στη στενή 

περιοχή της διώρυγας της Κορίνθου. Γεγονός που αποδίδεται στο ότι αποτελεί ένα 

από τα μεγαλύτερα ενεργά ρήγματα που οριοθετούν το νότιο περιθώριο του κόλπου, 

το οποίο μάλιστα συναντάται σε απόσταση 30 Km περίπου από το ΒΔ άκρο της 

διώρυγας. 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, θεωρείται ότι το μεγαλύτερο 

μέρος της διαστολής της Κορινθιακής τάφρου συντελείται κυρίως με τις μετατοπίσεις 

επί του ρήγματος της Κορίνθου κατά μήκος του οποίου ο ρυθμός ολίσθησης είναι 

αρκετά υψηλός της τάξης 11 ± 3 mm/y για τα τελευταία 350 Kyr, Armijo et al (1996). 

Συγκεκριμένα το υποθαλάσσιο ρήγμα της Κορίνθου έχει διεύθυνση ΔΒΔ-ΑΝΑ, 

παρουσιάζει μήκος της τάξης των 26 Km και κλίση 35-46ο προς τον Βορρά ενώ έχει 

πιστοποιηθεί ανάδρασή του κατά τη διάρκεια του Ολοκαίνου, Stefatos et al (2002). 

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Poly3D, προσομοιώθηκαν τρία διαφορετικά 

μοντέλα διαρρήξεων που περιγράφουν την περίπτωση ενεργοποίησης του κάθε 

ρήγματος ξεχωριστά, Πίσσια, Κεχριές, και υποθαλάσσιο της Κορίνθου. Οι 

προκαλούμενες παραμορφώσεις και τάσεις παρουσιάζονται σε δύο κανάβους που 

εξομοιώνουν ουσιαστικά τα δύο πρανή της διώρυγας (Στερεάς Ελλάδος και 

Πελοποννήσου). 

Στον Πίνακα (5.2), δίνονται συγκεντρωτικά οι χαρακτηριστικές παράμετροι 

περιγραφής για κάθε σεισμική διάρρηξη, που επιλέχθηκαν στην προσομοίωση 

ενεργοποίησης των αναφερόμενων ρηγμάτων. 
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Για την περιγραφή του ελαστικού μοντέλου του φλοιού, επιλέχθηκαν οι τιμές στις 

ελαστικές παραμέτρους, 70.000 MPa για το μέτρο ελαστικότητας και 0.25 για το 

λόγο του Poisson, σαν πιο αντιπροσωπευτικές όσον αφορά την περιοχή του 

ανατολικού Κορινθιακού κόλπου Hubert et al (1996). 

 
Πίνακας 5.1: Χαρακτηριστικές παράμετροι περιγραφής της σεισμικής διάρρηξης, που επιλέχθηκαν στην 

προσομοίωση ενεργοποίησης των ρηγμάτων Κεχριές, Πίσσια και του υποθαλάσσιου της Κορίνθου, στον 

υπολογισμό των προκαλούμενων παραμορφώσεων και αναπτυσσόμενων τάσεων στη στενή περιοχή της  

διώρυγας Κορίνθου. 

A/A 
ΟΝΟΜΑ 

Γραμμικής Πηγής 

ΜΗΚΟΣ 

Διάρρηξης 

(Km) 

ΒΑΘΟΣ 

Διάρρηξης 

(Km) 

ΚΛΙΣΗ 

(ο) 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 

(m) 

1 ΚΕΧΡΙΕΣ 4 4 50 0.5 

 

2 ΠΙΣΣΙΑ 7.5 5 45 1 

 

3 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 13 5 45 1 

 

 

Τέλος, στα Σχήματα (5.2-5.37), παρατίθενται τα αποτελέσματα της παρούσας 

ανάλυσης για κάθε σεισμική πηγή ξεχωριστά. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται σε 

τρισδιάστατη απεικόνιση οι προκύπτουσες (διατμητικές είτε κύριες) τάσεις και 

παραμορφώσεις στην στενή περιοχή του καναλιού. Στους κανάβους που επιλέχθηκαν 

για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, το κέντρο των κυρίων αξόνων του 

συστήματος αναφοράς συμπίπτει με το κέντρο του άξονα της διώρυγας (είναι 

ευδιάκριτο σε κάθε σχήμα). Ενώ ο άξονας Υ (πράσινο) δείχνει τη διεύθυνση του 

άξονα κατά μήκος του καναλιού με φορά ΒΔ (προς τον Κορινθιακό κόλπο). 

 

 

5.5 Συμπεράσματα 

 

Στην παρόν κεφάλαιο εξετάσθηκε η επίδραση που θα έχει στην στενή περιοχή της 

διώρυγας της Κορίνθου, η πιθανή ενεργοποίηση σημαντικών γραμμικών πηγών, που 

εντοπίζονται σε κοντινή απόσταση ως προς τη θέση του καναλιού. 
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Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν τα ρήγματα Πίσσια, Κεχριές και το υποθαλάσσιο 

ρήγμα της Κορίνθου, για τα οποία πραγματοποιήθηκε ελαστοδυναμική προσομοίωση 

της πιθανής ενεργοποίησης τους και υπολογίσθηκαν οι προκαλούμενες 

παραμορφώσεις και μετακινήσεις στα πρανή διώρυγας. 

Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση ακόμη και στην δυσμενέστερη 

περίπτωση ενεργοποίησης των κοντινών ρηγμάτων ως προς την θέση του έργου στο 

σύνολο της ρηξιγενούς τους επιφάνειας, με ολίσθηση ενός μέτρου για τα ρήγματα 

Πίσσια και της Κορίνθου (υποθαλάσσιο) και μισού μέτρου για το ρήγμα στις Κεχριές, 

οι προκαλούμενες παραμορφώσεις είναι σχετικά μικρές. 

Σημαντικότερη είναι η επίδραση των ρηγμάτων Πίσσια και Κεχριές, ενώ το 

υποθαλάσσιο ρήγμα της Κορίνθου παρουσιάζεται να έχει αμελητέα επίδραση στα 

πρανή της διώρυγας.  

Κατά την περίπτωση ενεργοποίησης του ρήγματος Πίσσια, παρατηρούμε ότι οι 

μεγαλύτερες παραμορφώσεις αναπτύσσονται στο ΒΑ τμήμα του καναλιού και κυρίως 

στο πρανές της Στερεάς Ελλάδας (Σχήματα 5.20-5.29).  

Ιδιαίτερα στο τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών Θέσεων X.Θ.: 3.000-3.800 m, 

παρατηρούνται οι πιο έντονες μεταβολές στις κατανομές των μετατοπίσεων όπως 

φαίνεται και από τα Σχήματα 5.26-5.29. Ενώ οι μέγιστες μετατοπίσεις που 

αναμένεται να αναπτυχθούν κατά μήκος του καναλιού (Uy) κυμαίνονται μεταξύ 2.2 

έως 5 cm (Σχήμα 5.27). 

Τέλος όσον αφορά την επίδραση του ρήγματος στις Κεχριές, όπως παρατηρείται 

από τα Σχήματα 5.11-5.19, οι κυριότερες παραμορφώσεις για τα πρανή Στερεάς 

Ελλάδος και Πελοποννήσου αναπτύσσονται στο ΝΔ τμήμα του καναλιού. Στο τμήμα 

μεταξύ των χιλιομετρικών Θέσεων X.Θ.: 3.900-5.000m, παρατηρούνται αν και μικρές, 

οι κυριότερες μεταβολές τόσο στις κατανομές των παραμορφώσεων όσο και στις 

κατανομές των μετατοπίσεων. 

Συνοψίζοντας, όπως παρατηρείται από τα αποτελέσματα της παρούσας ανάλυσης 

η πιο δυνητικά επικίνδυνη γραμμική σεισμική πηγή όσον αφορά τα πρανή της 

διώρυγας της Κορίνθου αποτελεί το ενεργό ρήγμα Πίσσια. 
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Σχήμα 5.2: Κατανομή παραμορφώσεων εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς τη κύρια 

συνιστώσα Exx. Ενεργοποιηθέν ρήγμα υποθαλάσσιο της Κορίνθου. 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 5.3: Κατανομή διατμητικών παραμορφώσεων εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς τη 

συνισταμένη Exy. Ενεργοποιηθέν ρήγμα υποθαλάσσιο της Κορίνθου. 
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Σχήμα 5.4: Κατανομή διατμητικών παραμορφώσεων εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς τη 

συνισταμένη Exz. Ενεργοποιηθέν ρήγμα υποθαλάσσιο της Κορίνθου. 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 5.5:Κατανομή παραμορφώσεων εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς τη κύρια 

συνιστώσα Eyy, η οποία έχει διεύθυνση παράλληλη με τον άξονα του καναλιού. Ενεργοποιηθέν ρήγμα 

υποθαλάσσιο της Κορίνθου. 
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Σχήμα 5.6:Κατανομή διατμητικών παραμορφώσεων εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς τη 

συνιστaμένη Eyz. Ενεργοποιηθέν ρήγμα υποθαλάσσιο της Κορίνθου. 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 5.7: Κατανομή παραμορφώσεων εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς την κύρια 

συνιστώσα Ezz. Ενεργοποιηθέν ρήγμα υποθαλάσσιο της Κορίνθου. 
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Σχήμα 5.8: Κατανομή μετατοπίσεων(Km) εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς την κύρια 

συνιστώσα Ux. Ενεργοποιηθέν ρήγμα υποθαλάσσιο της Κορίνθου. 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 5.9: Κατανομή μετατοπίσεων(Km) εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς τη συνιστώσα 

Uy. Ενεργοποιηθέν ρήγμα υποθαλάσσιο της Κορίνθου. 
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Σχήμα 5.10: Κατανομή μετατοπίσεων(Km) εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς τη 

συνιστώσα Uz. Ενεργοποιηθέν ρήγμα υποθαλάσσιο της Κορίνθου. 
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Σχήμα 5.11: Κατανομή κύριων παραμορφώσεων εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς τη 

συνιστώσα Exx. Ενεργοποιηθέν ρήγμα Κεχριές. 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 5.12: Κατανομή διατμητικών παραμορφώσεων εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς 

τη συνισταμένη Exy. Ενεργοποιηθέν ρήγμα Κεχριές. 
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Σχήμα 5.13: Κατανομή διατμητικών παραμορφώσεων εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς 

τη συνισταμένη Exz. Ενεργοποιηθέν ρήγμα Κεχριές. 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 5.14: Κατανομή παραμορφώσεων εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς τη συνιστώσα 

Eyy, η οποία έχει διεύθυνση παράλληλη με τον άξονα του καναλιού. Ενεργοποιηθέν ρήγμα Κεχριές. 
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Σχήμα 5.15: Κατανομή διατμητικών παραμορφώσεων εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς 

τη συνισταμένη Eyz. Ενεργοποιηθέν ρήγμα Κεχριές. 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 5.16: Κατανομή παραμορφώσεων εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς τη συνιστώσα 

Ezz. Ενεργοποιηθέν ρήγμα Κεχριές. 
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Σχήμα 5.17: Κατανομή μετατοπίσεων(Km)  της διώρυγας της Κορίνθου ως προς τη συνιστώσα Ux,. 

Ενεργοποιηθέν ρήγμα Κεχριές. 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 5.18: Κατανομή μετατοπίσεων(Km) εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς τη 

συνιστώσα Uy. Ενεργοποιηθέν ρήγμα Κεχριές. 
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Σχήμα 5.19: Κατανομή μετατοπίσεων(Km) εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς τη 

συνιστώσα Uz. Ενεργοποιηθέν ρήγμα Κεχριές. 
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Σχήμα 5.20: Κατανομή παραμορφώσεων εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς τη συνιστώσα 

Exx. Ενεργοποιηθέν ρήγμα Πίσσια. 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 5.21: Κατανομή διατμητικών παραμορφώσεων εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς 

τη συνιστaμένη Exy. Ενεργοποιηθέν ρήγμα Πίσσια. 
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Σχήμα 5.22: Κατανομή διατμητικών παραμορφώσεων εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς 

συνισταμένη Exz. Ενεργοποιηθέν ρήγμα Πίσσια. 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 5.23: Κατανομή παραμορφώσεων εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς τη συνιστώσα 

Eyy, η οποία έχει διεύθυνση παράλληλη με τον άξονα του καναλιού. Ενεργοποιηθέν ρήγμα Πίσσια. 
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Σχήμα 5.24: Κατανομή διατμητικών παραμορφώσεων εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς 

τη συνισταμένη Eyz. Ενεργοποιηθέν ρήγμα Πίσσια. 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 5.25: Κατανομή παραμορφώσεων εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς τη συνιστώσα 

Ezz. Ενεργοποιηθέν ρήγμα Πίσσια. 
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Σχήμα 5.26: Κατανομή μετατοπίσεων(Km)  εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς τη 

συνιστώσα Ux. Ενεργοποιηθέν ρήγμα Πίσσια. 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 5.27: Κατανομή μετατοπίσεων(Km) εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς τη 

συνιστώσα Uy. Ενεργοποιηθέν ρήγμα Πίσσια. 
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Σχήμα 5.28: Κατανομή μετατοπίσεων(Km) εκατέρωθεν της διώρυγας της Κορίνθου ως προς τη 

συνιστώσα Uz. Ενεργοποιηθέν ρήγμα Πίσσια. 
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6 Κεφάλαιο 6  
Παρακολούθηση Ευστάθειας Πρανών Με 

Την Τεχνική Της Ακουστικής Εκπομπής 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Εισαγωγή  

 

Η ακουστική εκπομπή αποτελεί μία σημαντική τεχνική που χρησιμοποιείτε τα 

τελευταία χρόνια για συνεχή παρακολούθηση, έγκαιρη προειδοποίηση και γενικότερα 

εκτίμηση και καταγραφή της ευστάθειας ή μη σε μεγάλο εύρος γεωτεχνικών 

εφαρμογών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα ορυχεία ή οι χώροι αποθήκευσης 

φυσικού αερίου και πετρελαίου, χώροι φύλαξης ραδιενεργών αποβλήτων, 

γεωθερμικοί ταμιευτήρες, φράγματα και πρανή με βραχώδεις ή χαλαρούς εδαφικούς 

σχηματισμούς. 

Στο παρόν κεφάλαιο, στηριζόμενοι στα οφέλη της τεχνικής της ακουστικής 

εκπομπής περιγράφεται η κατασκευή μίας ειδικής ράβδου που προτείνεται για την 

συνεχή παρακολούθηση τμημάτων των πρανών της διώρυγας με αυξημένο πρόβλημα 

πιθανών καταπτώσεων. Παράλληλα περιγράφεται το προτεινόμενο σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των καταπτώσεων στη 

διώρυγα της Κορίνθου. 
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6.2 Ακουστική Εκπομπή – Βασικές έννοιες 

 

Όταν τα υλικά ή οι δομές υφίστανται παραμόρφωση, απελευθερώνεται η 

αποθηκευμένη ελαστική ενέργεια κατά την έναρξη μίας αστοχίας ή την επέκταση 

μιας προϋπάρχουσας, δημιουργώντας μεταβατικά τασικά κύματα. Ο όρος Ακουστική 

Εκπομπή ή Acoustic Emission (ΑΕ) χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτά τα 

μεταβατικά τασικά κύματα. Στις γεωτεχνικές εφαρμογές πεδίου, για την περιγραφή 

του φαινομένου, χρησιμοποιείται συνήθως ο όρος ακουστική εκπομπή/ 

μικροσεισμική δραστηριότητα. Παράλληλα έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλες 

ορολογίες όπως, θόρυβος βράχου, σεισμοακουστική δραστηριότητα, διάδοση 

τασικών κυμάτων. 

Η Ακουστική Εκπομπή, αποτελεί ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί 

εργαστηριακά σχεδόν σε όλα τα στερεά, περιλαμβάνοντας τα μέταλλα, τα κεραμικά, 

το γυαλί κ.α. Η έρευνα με την τεχνική ΑΕ, ξεκίνησε ουσιαστικά από την 

πρωτοποριακή εργασία του Kaiser (1953), ο οποίος διαπίστωσε ακουστικές εκπομπές 

σε διάφορα μεταλλικά υλικά, κατά το στάδιο της πλαστικής παραμόρφωσης. Η 

ακουστική δραστηριότητα ήταν «αμετάκλητη», δηλαδή κατά την επαναφόρτιση του 

υλικού δεν παράγονταν ΑΕ, μέχρι η νέα φόρτιση να περάσει τα επίπεδα τιμών της 

προηγούμενης. Αυτό το αμετάκλητο φαινόμενο είναι γνωστό ως «φαινόμενο Kaiser» 

(Kaiser effect) και είναι πολύ σημαντικό γιατί επιτρέπει την εκτίμηση της τάσης, που 

είχε εξασκηθεί παλαιότερα σε ένα υλικό, Hardy (1981). 

 

Οι κυριότερες πηγές προέλευσης των ακουστικών εκπομπών πέρα από τον 

σχηματισμό και την επέκταση ρωγμών, αποτελούν οι μετασχηματισμοί φάσεων, οι 

κινήσεις καταναγκασμών και οι μηχανισμοί τριβής, Pazdera (2001). 

Στα γεωλογικά υλικά η δραστηριότητα ΑΕ, όσον αφορά το μακροσκοπικό πεδίο, 

είναι αποτέλεσμα συστροφών, συνοριακής μετακίνησης κόκκων ή έναρξης και 

διάδοσης ρωγμών μεταξύ των ορυκτών των κόκκων. Ενώ στο μεγασκοπικό πεδίο, η 

ΑΕ δραστηριότητα είναι αποτέλεσμα ρηγματώσεων και αστοχίας σε μεγάλη έκταση ή 

της σχετικής μετακίνησης μεταξύ γεωλογικών δομών Hardy (1981). 

Τα εκπεμπόμενα σήματα ακουστικών εκπομπών, χωρίζονται σε δύο βασικούς 

τύπους, Σχήμα (6.1): 
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1. Εκρηκτικού τύπου εκπομπή (burst type emission), στην οποία είναι σαφής ο 

διαχωρισμός από το θόρυβο υποβάθρου της φάσης ανύψωσης και μείωσης 

του πλάτους του τασικού σήματος, Σχήμα (6.1.α).  

2. Συνεχής ακουστική εκπομπή (continuous type emission), το σήμα καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χαρακτηρίζεται από μικρές μεταβολές στη συχνότητα και το 

πλάτος του. Αποτελούν συνήθως ανεπιθύμητες καταγραφές θορύβου, π.χ. 

λόγω τριβής, Σχήμα (6.1.β). 

 

 
Σχήμα 6.1: Χαρακτηριστικοί τύποι ακουστικών εκπομπών. 

 

Οι κυριότερες παράμετροι που περιγράφουν μία ακουστική εκπομπή (εκρηκτικού 

τύπου), Hardy (1981), παρουσιάζονται στο Σχήμα (6.2) και είναι: 

1. Το μέγιστο πλάτος του σήματος (Amplitude). 

2. Ο χρόνος κρούσης, η απόλυτη χρονική στιγμή όπου το πλάτος του σήματος 

ξεπερνά για πρώτη φορά ένα προκαθορισμένο όριο, την τάση κατωφλίου. 

3. Η διάρκεια, ο συνολικός χρόνος κατά τον οποίο τα πλάτη του σήματος 

ξεπερνούν ένα προκαθορισμένο όριο (Duration). 

4. Ο χρόνος ανόδου, ο χρόνος από τη στιγμή όπου το πλάτος του σήματος 

ξεπερνά για πρώτη φορά το προκαθορισμένο όριο μέχρι τη στιγμή όπου το 

σήμα αποκτά το μέγιστο πλάτος του (Rise Time). 

5. Υπερβάσεις ορίου, η μέτρηση του αριθμού όπου το πλάτος του σήματος 

ξεπερνά την τάση κατωφλίου (Ringdown Counts, CNTS). 

6. Η ενέργεια του ανορθωμένου σήματος (Energy Counts, MARSE). 

7. Η συσωρευτική ενέργεια, το άθροισμα της ενέργειας που εξέπεμψαν όλα τα 

σήματα κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (Accumulated 

Energy). 
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Σχήμα 6.2: Χαρακτηριστικές παράμετροι ακουστικής εκπομπής εκρηκτικού τύπου. 

 

Από τις αναφερόμενες παραμέτρους, που περιγράφουν μία εκπομπή εκρηκτικού 

τύπου, το μέγιστο πλάτος είναι από τις πιο σημαντικές. Οι εκπομπές ΑΕ, λόγω 

σχηματισμού είτε επέκτασης μίας ρωγμής παρουσιάζουν μέτρια ως μεγάλα πλάτη 

ενώ συνήθως χαρακτηρίζονται από διάρκεια αρκετών 10 μs, ανάλογα πάντα με τις 

ιδιότητες του εξεταζόμενου υλικού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εκπομπές με 

λιγότερες από 3 υπερβάσεις της τάσης κατωφλίου και διάρκεια μικρότερη των 3 μs 

θεωρούνται ανεπιθύμητες καταγραφές θορύβου. Οι εκπομπές εκρηκτικού τύπου, οι 

οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλά πλάτη και μεγάλη διάρκεια, προέρχονται 

συνήθως από θορύβους λόγω τριβής. Ενώ σήματα με πολύ μικρή διάρκεια και ίδιο 

χρόνο άφιξης σε όλα τα κανάλια, υποδηλώνουν κυρίως την παρεμβολή ηλεκτρικού 

θορύβου, Vallen (2002). 

Τέλος, εκπομπές με μεγάλο χρόνο ανάδυσης, προέρχονται συνήθως από 

εξωτερικές πηγές θορύβου του υποβάθρου, σε αντίθεση με τις ακουστικές εκπομπές 

που συνδέονται άμεσα με την παραμόρφωση του εδάφους στις οποίες ο χρόνος 

ανάδυσης είναι συγκριτικά μικρότερος, Koerner et al (1981). 
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Οι παράμετροι που περιγράφουν την ακουστική εκπομπή, λαμβάνονται υπ’ όψιν 

στο σχεδιασμό φίλτρων, ώστε να διαχωρίζονται οι ανεπιθύμητες καταγραφές 

θορύβου από τα δεδομένα. Παρόλα αυτά, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην χρήση 

τους για να μην χαθούν σημαντικά δεδομένα, που προέρχονται από την 

παρακολουθούμενη πηγή αστάθειας. 

Στις εφαρμογές γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, οι παράμετροι που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρακολούθηση αστάθειας είναι κυρίως ο αριθμός των 

υπερβάσεων και ο ρυθμός των γεγονότων ΑΕ. Τα τελευταία χρόνια όμως, το 

ενδιαφέρον έχει στραφεί και σε άλλες παραμέτρους, όπως η ενέργεια, η διαφορά 

χρόνου μεταξύ των γεγονότων ΑΕ, η διάρκεια κ.α. Επιπλέον, έχουν εισαχθεί 

καινούργιες παράμετροι (προσαρμοσμένη τιμή b, κλίση), με τις οποίες μελετήθηκε 

αρχικά ο ποσοτικός προσδιορισμός του σταδίου θραύσης διαφόρων υλικών, τόσο 

γεωτεχνικών όσο και από μπετόν, Iwanami et al (1997), Uchida et al (1999), Shiotani 

et al (1999), Shiotani et al (1999), Shiotani et al (2000). Εκτενέστερη περιγραφή τους 

ακολουθεί σε επόμενη παράγραφο. 

 

 

6.3 Διάδοση ακουστικών γεγονότων 

 

Στο έδαφος τα τασικά κύματα διαδίδονται σαν κύματα χώρου, επιμήκη και 

διάτμησης. Ωστόσο επειδή τα κύματα χώρου διαδίδονται σε 3 διαστάσεις, υφίστανται 

ισχυρή εξασθένιση με σχέση αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης. 

Σε ένα πρανές οι ΑΕ χρειάζεται να διανύσουν αρκετές δεκάδες μέτρα από τη θέση 

της πηγής τους, π.χ. μία επιφάνεια ολίσθησης, μέχρι τη θέση του αισθητήρα. Ακόμα 

και στην περίπτωση ενός ενεργού κυματοδηγού τα κύματα χώρου υφίστανται ισχυρή 

εξασθένιση, σε μία τέτοια απόσταση. Τα επιφανειακά κύματα, Love και Raleigh, 

υφίστανται επίσης μεγάλη εξασθένιση κατά τη διάδοση τους, καθώς αυτού του τύπου 

τα κύματα διαδίδονται χαρακτηριστικά σε 2 διαστάσεις. 

Για να ενισχύσουμε την επάρκεια ενός κυματοδηγού για τη διάδοση των ΑΕ 

γεγονότων, πρέπει να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο διαδίδονται μέσα σε αυτόν 

τα ακουστικά γεγονότα. 
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Τα κύματα Lamb, διαδίδονται σε μία διάσταση, επομένως μειώνεται έντονα η 

εξασθένιση που δέχονται κατά τη διάδοση τους. Ωστόσο, για να διαδοθεί ο ήχος με 

τη μορφή κύματος Lamb πρέπει να ικανοποιούνται κάποιες συνθήκες, δηλαδή να 

υπάρχουν 2 παράλληλες επιφάνειες όπως στην χαρακτηριστική περίπτωση μίας 

πλάκας. Χαρακτηρίζονται από μη πεπερασμένο αριθμό ιδιομορφών οι οποίες 

ανήκουν σε μία από τις δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις (ιδιομορφών), τη 

συμμετρική και την αντισυμμετρική. Η συμμετρική ιδιομορφή είναι κύματα επιμήκη, 

συμμετρικά ως προς τον κεντρικό άξονα της πλάκας που διαδίδονται, ενώ η 

αντισυμμετρική είναι κύματα περιστροφής (flexural), Maji et al (1997). Ο τρόπος με 

τον οποίο διαδίδονται τα κύματα Lamb, είναι συνάρτηση του πάχους της πλάκας “t” 

και της συχνότητας “f”, Σχήμα (6.3), Bray & Stanley (1989). 

 

 
Σχήμα 6.3: Εξάρτηση ομαδικής ταχύτητας συναρτήσει της συχνότητας και του στρώματος (πλάκας) 

διάδοσης, Bray & Stanley (1989). 

 

Ισχύουν για την διάδοση τους δύο ακραίες προϋποθέσεις, όταν το μήκος κύματος 

είναι αρκετά μεγαλύτερο από το πάχος της πλάκας “t”, τότε διαδίδονται κύματα 

επιμήκη και διάτμησης. Οι αντίστοιχες ταχύτητες διάδοσης τους δίνονται από τους 

τύπους: 

ρ
EVl =  και 

ρ
μ

=sV        (6.1) 
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όπου E  = το μέτρο του Young, μ  = το μέτρο διάτμησης και ρ  = η πυκνότητα του 

υλικού. 

Όταν το μήκος κύματος είναι αρκετά μικρότερο από το πάχος της πλάκας τότε 

έχουμε διάδοση κυμάτων χώρου στο εσωτερικό της και Raleigh στην επιφάνεια 

αυτής. Μεταξύ αυτών των ακραίων συνθηκών διαδίδονται τα κύματα Lamb, Maji et 

al (1997). 

Για την περίπτωση ενός κυματοδηγού, σύμφωνα με τους Alleyne & Cawley 

(1995), τα κύματα Lamb διαδίδονται κατά μήκος του σωλήνα όπως και στην 

περίπτωση της πλάκας ως προς μία διάσταση και δεν έχουν πλευρική διασκόρπιση. 

Κατά συνέπεια υπόκεινται σε χαμηλή εξασθένιση κατά μήκος του κυματοδηγού, με 

λογικές τιμές στο λόγο σήματος προς θόρυβο. Επομένως διανύουν μεγαλύτερη 

απόσταση μεταξύ πηγής-αισθητήρα. 

Στο Σχήμα (6.4), παρουσιάζονται πάνω από 50 ιδιομορφές για την περίπτωση 

κυλινδρικού σωλήνα, όσον αφορά το εύρος συχνοτήτων 0 - 100 KHz. 

 

 
Σχήμα 6.4: Ιδιομορφές κυμάτων Lamb, περίπτωση κυλινδρικού σωλήνα, Alleyne & Cawley (1995). 

 

Οι ιδιομορφές των κυμάτων Lamb ανάλογα με τον τύπο τους αναγράφονται με L, 

T, F, δηλαδή επιμήκη (longitudinal), συστροφής (torsional) και περιστροφής 

(flexural), αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τους Hardy & Taioli (1988), στην περίπτωση μη περιορισμένου 

κυματοδηγού τα κύματα Rayleigh δημιουργούνται στο αρχικό τμήμα του και 

δέχονται ισχυρή εξασθένιση. Το φαινόμενο αυτό είναι ασήμαντο σε κυματοδηγούς με 
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μήκος μεγαλύτερο από 0.5 m, εφόσον σε αυτή την περίπτωση το μεγαλύτερο μέρος 

της ενέργειας διαδίδεται με τη μορφή κυμάτων χώρου. 

Στην ύπαιθρο σε ελέγχους μεγάλων κατασκευών, όπως σε δοχεία πίεσης, σωλήνες 

κ.α., λαμβάνονται από τους ΑΕ αισθητήρες πρώτα τα κύματα διάτμησης και κυρίως 

τα οριζόντια πολωμένα κύματα διάτμησης SH. Τα κύματα διάτμησης έχουν μικρό 

συχνοτικό περιεχόμενο κάτω των 100 KHz και εντοπίζονται σε όλες τις ΑΕ 

καταγραφές άσχετα με την πηγή προέλευσης τους, δηλαδή είτε λόγω επέκτασης μίας 

ρωγμής είτε λόγω θορύβου (τριβής), Dunegan, (1997). 

 

 

6.4 Ευστάθεια πρανών - Προηγούμενη Έρευνα με τη τεχνική ΑΕ 

 

Η έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες έχει αποδείξει 

ότι η ακουστική εκπομπή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της μηχανικής 

ευστάθειας σε εδαφικούς και βραχώδεις σχηματισμούς. Σημαντικός αριθμός ερευνών, 

επιβεβαιώνει ότι η παρακολούθηση με την τεχνική ΑΕ είναι ικανή να επισημάνει 

παραμορφώσεις προ-αστοχίας, νωρίτερα από άλλα συμβατικά μηχανήματα (π.χ. 

παραμορφωσιόμετρα μετατόπισης, κλισιόμετρα κ.α.). Αποτελεί δε μία σημαντική 

τεχνική που χρησιμοποιείτε πλέον για έγκαιρη προειδοποίηση και γενική μελέτη 

ευστάθειας, προσδιορίζοντας τοπικές αστοχίες σε όλα τα στάδια της κατασκευής, 

λειτουργίας και συντήρησης μεγάλου εύρους γεωτεχνικών εφαρμογών, Dixon et al 

(1996). 

Ενδεικτικά, οι πρώτες εφαρμογές πεδίου με την τεχνική ΑΕ, αναφέρθηκαν στην 

πρόβλεψη εκρήξεων βράχων (rock bursts) σε ορυχεία εξόρυξης γαιάνθρακα για την 

μείωση των ατυχημάτων. Μέχρι σήμερα έχουν επεκταθεί στην εκτίμηση και 

καταγραφή της ευστάθειας ενός πλήθους δομών, όπως σε ορυχεία, σε χώρους 

αποθήκευσης φυσικού αερίου και πετρελαίου, σε χώρους φύλαξης ραδιενεργών 

αποβλήτων, σε γεωθερμικούς ταμιευτήρες, σε φράγματα και σε πρανή με βραχώδεις 

ή χαλαρούς εδαφικούς σχηματισμούς. Παράλληλα χρησιμοποιούνται με αυξανόμενο 

ρυθμό, σε πολλές εργαστηριακές μελέτες σε γεωλογικά υλικά. Εκτεταμένη περιγραφή 

εφαρμογών με την τεχνική ΑΕ σε διάφορα προβλήματα γεωτεχνικού ενδιαφέροντος 
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παρουσιάζονται από τους Hill et al (1998), Dixon et al (1996,a,b), Hardy (1981), 

Hardy (1989), Hardy (1996), Koerner et al (1981). 

Στον τομέα της ευστάθειας πρανών, η παρακολούθηση με την μέθοδο της ΑΕ 

ξεκίνησε ουσιαστικά από τον Beard (1961) & (1962). Παρατηρώντας ότι αρκετά 

πρανή με προβλήματα αστάθειας παρουσίαζαν υψηλούς ρυθμούς ακουστικής 

δραστηριότητας, πρότεινε σαν κριτήριο αστάθειας τον κρίσιμο αριθμό των 30 

γεγονότων ΑΕ/min. 

Γενικότερα στην αξιολόγηση της ευστάθειας πρανών, χρησιμοποιούταν η 

καμπύλη του ρυθμού εμφάνισης των ΑΕ γεγονότων ως προς το χρόνο. Όταν ο ρυθμός 

των γεγονότων ΑΕ ξεπερνούσε κάποια προκαθορισμένη τιμή λαμβάνονταν μέτρα 

προφύλαξης και γίνονταν τεχνικές επεμβάσεις. 

Ωστόσο ο ρυθμός των ακουστικών γεγονότων αποκλειστικά, δεν αποτελεί μία 

σαφή ένδειξη για την εκτίμηση της ευστάθειας, κάτι που σε αντίθεση επιτυγχάνεται 

με την «ιστορία της θέσης» εντοπίζοντας διακυμάνσεις της ΑΕ δραστηριότητας στη 

θέση παρακολούθησης, McCauley (1977). 

Στο Σχήμα (6.5), παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μίας παρακολούθησης ΑΕ 

ενός φυσικού πρανούς Chichibou et al (1989), για το οποίο υπήρχε ανησυχία ότι είχε 

αποσταθεροποιηθεί από μία υπάρχουσα αστοχία. Ένα κλισιόμετρο γεώτρησης και ένα 

επιφανειακό παραμορφωσιόμετρο μετατόπισης, είχαν τοποθετηθεί στη θέση που 

φαίνεται στο Σχήμα (6.5.α). Η παρακολούθηση ΑΕ πραγματοποιήθηκε με έναν 

αισθητήρα στερεωμένο πάνω σε μία ατσάλινη ράβδο (διαμέτρου 25mm), η οποία είχε 

τοποθετηθεί σε γεώτρηση που καλύφθηκε με ρευστοκονίαμα. 

Στο Σχήμα (6.5.β), παρουσιάζονται οι μετατοπίσεις του εδάφους στο βάθος 14.5 

m και ο μέσος όρος των υπερβάσεων των γεγονότων ΑΕ κατά τη διάρκεια της ίδιας 

περιόδου. Στη μέση της περιόδου παρακολούθησης παρατηρήθηκε υψηλή 

δραστηριότητα για διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών, ενώ για το αναφερόμενο 

διάστημα οι μετρήσεις μετατόπισης του εδάφους ήταν πολύ μικρές. Αυτή η 

περίπτωση επιβεβαιώνει ότι η ΑΕ παρακολούθηση είναι πιο ευαίσθητη στην υπόδειξη 

μίας αναπτυσσόμενης αστοχίας σε σύγκριση με τη παρακολούθηση των 

μετατοπίσεων, όπου στο συγκεκριμένο παράδειγμα οι μεγάλες εδαφικές μετατοπίσεις 

κατεγράφησαν μετά το διάστημα υψηλής δραστηριότητας ΑΕ 
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. 

 
Σχήμα 6.5: Α) Διάγραμμα πρανούς, Β) Αποτελέσματα ΑΕ παρακολούθησης, ΑΕ γεγονότα ανά 10 min. Οι 

μετατοπίσεις κάτω από την επιφάνεια του εδάφους δίνονται σε mm, ενώ πάνω στην επιφάνεια σε cm, 

Chichibou et al (1989). 

 

Ένα δεύτερο παράδειγμα παρακολούθησης ΑΕ για την εκτίμηση της ευστάθειας 

πρανών αναφέρεται από τους Koerner et al (1981). Ένα πρανές ύψους 4.6 m σε 

ταμιευτήρα καλά διαβαθμισμένης ιλυώδους άμμου, αποσταθεροποιήθηκε με 

ελεγχόμενο τρόπο στη βάση του πρανούς για διάστημα 21 ημερών, Σχήμα (6.6.α). 

Ένδειξη της μεταβολής της ευστάθειας του πρανούς δόθηκε από την καταγραφή ΑΕ, 

μετά από κάθε εκσκαφή στο πόδα του πρανούς, εφόσον είχε επανέλθει η ισορροπία. 

Το Σχήμα (6.6.β), δείχνει το μέγιστο ρυθμό υπερβάσεων και το μέσο όρο των 

υπερβάσεων κατά την πρώτη ώρα μετά από κάθε εκσκαφή στη βάση του πρανούς. Η 

αύξηση του ρυθμού των υπερβάσεων, μετά το 4ο κόψιμο έδωσε μία καθαρή ένδειξη 

για την μείωση της ευστάθειας του πρανούς κατά την πάροδο του χρόνου και κατ’ 

επέκταση για την επικείμενη αστοχία. Αυτού του είδους τα παραδείγματα 

κατοχυρώνουν την ισχύ της τεχνικής της ΑΕ σαν εφαρμόσιμη μέθοδο στην έρευνα 

πεδίου με αρκετές αναφορές για τον εξοπλισμό και την έρευνα κατολισθήσεων. 
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Σχήμα 6.6: Α) Διάγραμμα πρανούς – εκσκαφής, Β) Αποτελέσματα ρυθμού των υπερβάσεων των ΑΕ 

καταγραφών κατά την πορεία της εκσκαφής, Koerner et al (1981). 

 

Παρόλο το εκτεταμένο ενδιαφέρον στις έρευνες πεδίου με τη μέθοδο της 

Ακουστικής Εκπομπής για την καταγραφή εδαφικών κινήσεων, μέχρι σήμερα 

αναφερόταν μόνο μία ποιοτική μέθοδος αξιολόγησης των δεδομένων ΑΕ, από τους 

Koerner et al (1981), οι οποίοι παραθέτουν τα ακόλουθα κριτήρια: 

1) Εδαφικές μάζες που δεν παράγουν ΑΕ πιθανόν δεν παραμορφώνονται, 

συνεπώς είναι ευσταθείς. 

2) Εδαφικές μάζες που παράγουν ενδιάμεσα επίπεδα ΑΕ, παραμορφώνονται 

ελαφρά και θεωρούνται οριακά ευσταθείς. 

3) Εδαφικές μάζες που παράγουν υψηλά επίπεδα ΑΕ, παραμορφώνονται 

σημαντικά και θεωρούνται ασταθείς. 

4) Εδαφικές μάζες που παράγουν πολύ υψηλά επίπεδα ΑΕ, υφίστανται υψηλές 

παραμορφώσεις και μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν αστοχήσει. 

Με τα προτεινόμενα κριτήρια υπεισέρχεται η υποκειμενικότητα στην αξιολόγηση 

των δεδομένων ΑΕ μίας παρακολούθησης, με συνέπεια κάποιες φορές να οδηγούν σε 

πιθανά εσφαλμένες εκτιμήσεις. Για την χρησιμοποίηση της ΑΕ σαν μέθοδο έγκαιρης 

προειδοποίησης μία ποσοτική μέθοδος μόνο μπορεί να προσδιορίσει τα επίπεδα 

αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης σε μία παρακολούθηση πεδίου. 

 

Οι Jackson (1986) και Garga & Chichibu (1990) πραγματοποιώντας τριαξονικές 

δοκιμές σε κοκκώδη εδάφη (άμμους), παρουσίασαν ένα πιο αυστηρό σύστημα 

αξιολόγησης των ακουστικών δεδομένων : 
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1) Η ακουστική ενέργεια από κάθε γεγονός, επηρεάζεται από τα επίπεδα της 

παραμόρφωσης, είναι ανάλογη με το εμβαδόν του σήματος, και συσχετίζεται με το 

μέγιστο πλάτος του και τη διάρκεια. 

2) Οι κατανομές των μέγιστων πλατών των γεγονότων ΑΕ ποικίλουν ανάλογα με 

το μηχανισμό αστοχίας, κατά συνέπεια με το μέγεθος της παραμόρφωσης. 

3) Ο αριθμός των υπερβάσεων ανά γεγονός δείχνει να είναι εξαρτώμενος της 

παραμόρφωσης και εξαρτάται από την συχνότητα καταγραφής και την διάρκεια του 

γεγονότος. 

 

Σύμφωνα με εργαστηριακές δοκιμές, κατά τη διαδικασία θραύσης των υλικών 

διακρίνονται τρία βασικά στάδια. Στο αρχικό στάδιο έχουμε σχηματισμό επιφανειών 

θραύσης λόγω εφελκυσμού, στο ενδιάμεσο στάδιο έχουμε την παράλληλη εμφάνιση 

διαρρήξεων τόσο λόγω εφελκυσμού όσο και λόγω διάτμησης, ενώ στο τελικό στάδιο 

επικρατεί η δημιουργία επιφανειών θραύσης αποκλειστικά λόγω διάτμησης Yuyama 

et al (1994). Στο Σχήμα (6.7), που ακολουθεί διακρίνονται τα στάδια κατά τη 

διαδικασία θραύσης, στα οποία αναμένεται μεταβολή στις κυματομορφές ΑΕ, 

Shiotani et al (2001).  

 

 
Σχήμα 6.7: Αναμενόμενα στάδια μεταβολής των ΑΕ εκπομπών κατά τη διαδικασία θραύσης, Shiotani et 

al (2001). 

 

Βασιζόμενοι σε πειραματικά αποτελέσματα δοκιμών διάτμησης και κάμψης, οι 

Shiotani et al (2001), παρουσίασαν μία ποσοτική μέθοδο αξιολόγησης των δεδομένων 

ΑΕ με τα κριτήρια θραύσης που συνοψίζονται στον Πίνακα (6.1). Τα προτεινόμενα 

αυτά κριτήρια αποτελούν μία σημαντική αναφορά για τις εφαρμογές 
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παρακολούθησης πεδίου σε βραχώδεις σχηματισμούς με την τεχνική της ΑΕ. Τα 

επίπεδα τιμών των παραμέτρων ΑΕ, παρέχουν δείκτες για την ποσοτική εκτίμηση των 

συνθηκών που επικρατούν στο πεδίο. 

 
Πίνακας 6.1: Κριτήρια θραύσης βάση πειραματικών αποτελεσμάτων, Shiotani et al (2001). 

Κριτήρια θραύσης βάση πειραματικών αποτελεσμάτων 

ΑΕ παράμετροι 

Υπερβάσεις 

Ενέργεια 
Ib 
παράμετρος 

Κλίση 

Εκτιμώμενα 

επίπεδα διάρρηξης 

Εκτιμώμενα στάδια και 

τύποι διάρρηξης 

 

Ι Αρχικό στάδιο κάμψης -50 Αύξηση πάνω 

από 0.06 

10 

ΙΙ Ενδιάμεσο στάδιο 

κάμψης 

 

 

 

-30 

 

 

50-100 Μείωση κάτω 

από 0.04 

5-10 ΙΙΙ Τελικό στάδιο κάμψης 

100-200 Αύξηση πάνω 

από 0.06 

IV 

 

Τελικό στάδιο κάμψης 

και αρχικό στάδιο 

διάτμησης  

200-300 V Ενδιάμεσο στάδιο 

διάτμησης 

 

 

30- 

 

300- 

 

Μείωση κάτω 

από 0.04 

 

 

0-5 

 

VI Τελικό στάδιο διάτμησης 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα (6.1), οι τιμές των παραμέτρων που προσδιορίζουν η 

ενέργεια και ο αριθμός των υπερβάσεων σε μία καταγραφή ΑΕ αν και επηρεάζονται 

από το όριο υπέρβασης που επιλέγεται στην εκάστοτε παρακολούθηση, αποδείχθηκε 

ότι είναι εξαρτώμενες από το τύπο διάρρηξης. 

Η “κλίση” (grade), είναι μία καινούργια παράμετρος που εισάγεται από τους 

Shiotani et al (2001). Ορίζεται από την κλίση του τμήματος της ακουστικής 

καταγραφής, το οποίο αναφέρεται χρονικά στο χρόνο ανόδου του γεγονότος. 

Είναι γνωστό πως η ταχύτητα διάρρηξης λόγω εφελκυσμού κυμαίνεται μεταξύ 

της ταχύτητας των P κυμάτων και το ~60-70% των S - κυμάτων, ενώ η ταχύτητα 

διάρρηξης λόγω διάτμησης είναι μικρότερη και παίρνει τιμές μεταξύ του 60-70% της 

ταχύτητας των S κυμάτων. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα στάδια θραύσης, η 

ταχύτητα διάρρηξης αναμένεται να μειώνεται καθώς η θραύση επεκτείνεται μέχρι την 

τελική αστοχία. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι ΑΕ εκπομπές μας παρέχουν δύο 
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βασικά συμπεράσματα όσον αφορά τη συνάρτηση της πηγής. Η παράμετρος “κλίση” 

μίας εκπομπής ΑΕ μειώνεται με τη πρόοδο της θραύσης και καθώς προχωράει η 

διαδικασία διάρρηξης επικρατούν οι χαμηλής συχνότητας συνιστώσες της 

κυματομορφής. 

Η παράμετρος Ib  (Improved b value), αναφέρεται στην προσαρμοσμένη τιμή της 

γνωστής από τη Σεισμολογία παραμέτρου b. Όπως γνωρίζουμε το πλάτος των 

ακουστικών γεγονότων σχετίζεται με το μέγεθος της διάρρηξης, επιπλέον η 

παράμετρος b που ορίζεται από την κλίση της κατανομής των πλατών, είναι γνωστή 

σαν μία ενεργός παράμετρος που συσχετίζεται με τα στάδια της θραύσης, Mogi 

(1962), Sholz (1968). 

Επειδή η παράμετρος b ορίσθηκε αρχικά στη σεισμολογία, η χρήση της σε 

εφαρμογές ΑΕ έγινε δύσκολη γιατί δεν είναι εύκολο να προσδιορισθεί με ακρίβεια ο 

συνολικός αριθμός των ακουστικών δεδομένων και το εύρος των πλατών τους. Για το 

λόγο αυτό οι Shiotani et al (1999), εισήγαγαν την προσαρμοσμένη  τιμή Ib  την οποία 

προσδιορίζουν από την αθροιστική κατανομή των πλατών ΑΕ χρησιμοποιώντας τους 

στατιστικούς όρους μ μέσης τιμής και σ τυπικής απόκλισης. Πιο συγκεκριμένα, η 

παράμετρος Ib  υπολογίζεται από την σχέση: 

 

( ) ( )
σ)(

loglog

21

210110

aa
ww

Ib
+

Ν−Ν
=      (6.2) 

 

Όπου 

( )1wΝ  , ο αθροιστικός αριθμός των ΑΕ γεγονότων με πλάτος πάνω από σμ 1a−  

( )2wΝ  , ο αθροιστικός αριθμός των γεγονότων με πλάτος πάνω από σμ 2a+ .  

1α και 2α  , εμπειρικές σταθερές με τιμές 1 και 0, αντίστοιχα. 

Από τη σχέση 6.2, ο παράγοντας σ)( 21 aa +  μας προσδιορίζει το εύρος τιμών του 

πλάτους των ΑΕ δεδομένων. Για την βελτίωση του υπολογισμού της Ib , τα ΑΕ 

δεδομένα προσαρμόζονται στη σχέση: 

∫
∞

=
0

)( βdaan          (6.3) 

 όπου 

)(an  ο αριθμός των δεδομένων ΑΕ για da  και 
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β , ο σταθερός αριθμός δεδομένων ΑΕ που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό κάθε 

φορά της παραμέτρου Ib , παίρνει δε τις τιμές 100 ή 50. 

Μετά από μία μακράς διάρκειας παρακολούθηση πεδίου, παρατηρήθηκε πως η 

παράμετρος Ib  αποκτά ιδιαίτερα υψηλές τιμές πριν την διαμόρφωση της τελικής 

αστοχίας, με επίπεδα τιμών αρκετά υψηλότερα σε σχέση με αυτά που ελέγχονται από 

διάφορες εξωτερικές πηγές θορύβου του υποβάθρου, Monma et al (1998), Shiotani et 

al (1999). 

Κατά συνέπεια εντοπίζοντας τις τάσεις που αναπτύσσει η Ib  παράμετρος, ακόμα 

και αν τα δεδομένα περιέχουν θόρυβο υποβάθρου, είναι δυνατή η πρόβλεψη μιας 

επερχόμενης αστοχίας. Χαρακτηριστικά αναφέρουν: 

Α) Όταν οι Ib  τιμές κυμαίνονται μεταξύ 0.05-0.11 , η παράμετρος επηρεάζεται 

από διάφορα φυσικά φαινόμενα (βροχή-ήλιο και διάφορους θορύβους υποβάθρου). 

Β) Όταν η παράμετρος Ib  αποκτά τιμές μεγαλύτερες από 0.11 μας δίνει χρήσιμη 

πληροφορία για την κατάσταση της αστοχίας. 

Γ) Πλεονέκτημα της Ibπαραμέτρου είναι ότι οι τιμές της δεν επηρεάζονται από 

τα συχνοτικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων ΑΕ που  επιλέγονται ανάλογα με την 

εκάστοτε στρατηγική παρακολούθησης σε μία έρευνα πεδίου. 

Από τα πειραματικά αποτελέσματα δοκιμών παρατηρήθηκε πως οι τιμές και 

τάσεις διακύμανσης της Ib δεν εξαρτώνται από το όριο υπέρβασης της 

παρακολούθησης, κατά συνέπεια δεν εξαρτώνται από το εύρος τιμών των πλατών ΑΕ 

δεδομένων. Όταν αυξάνονται τα επίπεδα των τιμών της Ib , έχουμε συγκέντρωση 

τάσεων με κυρίαρχη εμφάνιση μίκρο-διαρρήξεων, ενώ στο στάδιο όπου φθίνουν οι 

τιμές Ib  έχουμε απελευθέρωση των τάσεων και την κυρίαρχη ανάπτυξη μάκρο-

διαρρήξεων κατ’ επέκταση σε αυτό το στάδιο έχουμε ουσιαστικά τη διαμόρφωση της 

τελικής αστοχίας, Shiotani et al (2001). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι όσον αφορά τον προσδιορισμό του 

υπολειπόμενου χρόνου διαμόρφωσης της τελικής αστοχίας έχει διαπιστωθεί 

βιβλιογραφικά ότι πολλά υποσχόμενη τεχνική είναι η προσαρμογή της rate process 

analysis στην παρακολούθηση της ακουστικής δραστηριότητος, Shiotani & Ohtsu 

(1998), Ohtsu (1990). Συγκεκριμένα ο υπολειπόμενος χρόνος μπορεί να 

προσδιορισθεί με τον τύπο:  

)exp(* bVVC α=Ν         (6.4) 
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όπου Ν ο αριθμός των ακουστικών γεγονότων, V ο υπολειπόμενος χρόνος, α και b 

συντελεστές της υπερβολικής προσέγγισης της συνάρτησης πιθανότητας και C 

σταθερά. Η συγκεκριμένη τεχνική αν και πολλά υποσχόμενη πρέπει να διερευνηθεί 

περαιτέρω σε διάφορες εφαρμογές ΑΕ παρακολούθησης πεδίου. 

 

 

6.5 Σύστημα Παρακολούθησης πεδίου 

 

Για την χρησιμοποίηση της τεχνικής της ΑΕ σε εφαρμογές υπαίθρου συγκεκριμένα 

στην παρακολούθηση πρανών απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή 

κατάλληλου συστήματος παρακολούθησης και στο σχεδιασμό της εγκατάστασης του. 

Ο εντοπισμός γεγονότων ΑΕ που προέρχονται από μία ήδη υπάρχουσα ή 

αναπτυσσόμενη επιφάνεια διάτμησης μέσα σε ένα πρανές δεν αποτελεί εύκολη 

υπόθεση. Ακόμα και αν το περιβάλλον έδαφος στην περιοχή εμβέλειας του 

αισθητήρα θεωρηθεί σχετικά «θορυβώδες», το έδαφος δεν αποτελεί καλό μέσο για 

την διάδοση των χαμηλής ενέργειας δεδομένων ΑΕ. Καθώς τα γεγονότα ΑΕ 

διαδίδονται στο έδαφος εξασθενούν. Εξασθένιση είναι η μείωση του πλάτους του 

σήματος με την απόσταση καθώς το σήμα διαδίδεται στο μέσο. Η εξασθένιση για το 

έδαφος εξαρτάται κυρίως από δύο χαρακτηριστικά τη φύση του εδάφους (πυκνότητα, 

διαβάθμιση κ.τ.λ) και την συχνότητα ΑΕ, Κoerner et al (1981). Όσο αυξάνεται η 

συχνότητα τόσο αυξάνεται ο ρυθμός εξασθένισης. Στο Σχήμα (6.8), παρουσιάζονται 

οι σχέσεις εξασθένισης κατά την διάδοση διαφορετικής συχνότητας σημάτων σε 

άμμο, Shiotani et al (1999).  
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Σχήμα 6.8:Εξασθένιση σημάτων διαφορετικών συχνοτήτων σε άμμο, Shiotani et al (1999). 

 

Σύμφωνα με το Σχήμα (6.8) στα 30KHz το σήμα εξασθενεί κατά 100dB, δηλαδή 

100.000 φορές καθώς διαδίδεται σε μία απόσταση μόνο 100mm. 

 

Σε αρκετές παρακολουθήσεις με την μέθοδο της Ακουστικής Εκπομπής, συνήθως 

χρησιμοποιούσαν αισθητήρες απλά τοποθετημένους σε διάφορες θέσεις μέσα ή στην 

επιφάνεια της περιοχής μελέτης. Η κατάλληλη εγκατάσταση των αισθητήρων στην 

θέση ενδιαφέροντος με τη χρήση κυματοδηγού οδηγεί σε σημαντική βελτίωση των 

προβλημάτων εξασθένισης των γεγονότων ΑΕ που προκύπτουν σε μία 

παρακολούθηση πεδίου, Hardy et al (1989). Στο Σχήμα (6.9), παρουσιάζεται η 

επίδραση του τρόπου σχεδιασμού και εγκατάστασης των αισθητήρων σε μία έρευνα 

πεδίου. Διακρίνεται το πλεονέκτημα που προσφέρει ένας κυματοδηγός στην 

καταγραφή ΑΕ για τις δύο περιπτώσεις υγιούς και μερικά υποβαθμισμένου 

βραχώδους σχηματισμού. 
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Σχήμα 6.9: Διάδοση ΑΕ σε βραχώδη σχηματισμό, υγιής - μερικά υποβαθμισμένος, για τις δύο 

περιπτώσεις επιφανειακής εγκατάστασης αισθητήρων ή τη χρήση κυματοδηγού, Hardy et al (1989). 

 

Κατά συνέπεια, η επιτυχής παρακολούθηση πεδίου με τη μέθοδο ΑΕ, προϋποθέτει 

τη χρήση σωστού εξοπλισμού. Ο σχεδιασμός και η τοποθέτηση ενός ενεργού 

συστήματος παρακολούθησης σε εφαρμογές υπαίθρου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και 

πρέπει να πληρεί κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Στις επόμενες παραγράφους 

ακολουθεί η λεπτομερής περιγραφή των επιμέρους τμημάτων που συγκροτούν ένα 

πλήρες σύστημα παρακολούθησης. 

 

 

6.5.1 Αισθητήρες 

 

Τα γεωλογικά υλικά εκπέμπουν σε μεγάλο εύρος ακουστικών συχνοτήτων όταν 

βρίσκονται υπό καθεστώς παραμόρφωσης, τυπικά από 10Hz εώς 500KHz 

(υψηλότερες συχνότητες, λόγω ισχυρής εξασθένισης, εξετάζονται μόνο 

εργαστηριακά). Οι κλασικοί αισθητήρες που χρησιμοποιούνται σε μία 

παρακολούθηση ΑΕ είναι οι πιεζοηλεκτρικοί. Οι αισθητήρες αυτοί περικλείουν έναν 

πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο ο οποίος μετατρέπει το τασικό κύμα σε ηλεκτρικό ρεύμα. 

Διάφοροι αισθητήρες είναι διαθέσιμοι για τον εντοπισμό αυτών των τασικών 

κυμάτων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους πάντως επιλέγονται με βάση τα 
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χαρακτηριστικά του θορύβου, που επικρατεί στη θέση μελέτης, το γεωλογικό 

σχηματισμό και την στρατηγική παρακολούθησης. Επομένως, η συχνότητα 

συντονισμού του αισθητήρα, το χρήσιμο εύρος συχνοτήτων, το μέγεθος, η 

ευαισθησία, η θερμοκρασία λειτουργίας του, αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά 

που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού. 

Συνήθως, είναι επιθυμητό ο λόγος του σήματος προς το θόρυβο να είναι της τάξης 

του τρία ή περισσότερο, κάτι που αποτελεί βασικό περιοριστικό παράγοντα όσον 

αφορά τις εφαρμογές υπαίθρου με τη τεχνική ΑΕ, Hardy (1981). 

Στις έρευνες πεδίου πρέπει να επιτυγχάνεται μία ισορροπία μεταξύ της 

παρακολούθησης σε χαμηλές συχνότητες όπου υπάρχει το πλεονέκτημα της χαμηλής 

εξασθένισης ΑΕ και σε μεγαλύτερες συχνότητες όπου ο θόρυβος υποβάθρου έχει 

μικρότερη επίδραση στις καταγραφές. 

Γενικότερα πάντως, οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται συνήθως κατά την 

παρακολούθηση με την τεχνική της ΑΕ σε μία έρευνα πεδίου είναι οι χαμηλού 

υπερηχητικού εύρους 20-50KHz, Dixon et al (1996). Ιδιαίτερα στους χαλαρούς 

εδαφικούς σχηματισμούς η περιοχή συχνοτικού ενδιαφέροντος κυμαίνεται από 1-8 

KHz, Lord et al (1982). 

Η σταθερή τοποθέτηση των αισθητήρων στο ύπαιθρο συνήθως εξασφαλίζεται με 

τη χρήση κυματοδηγού. 

Παράλληλα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο μέσο σύζευξης που επιλέγεται για 

την τοποθέτηση ενός αισθητήρα, ώστε να μην εισάγεται επιπλέον θόρυβος στα 

δεδομένα. Βασική προϋπόθεση είναι η επιφάνεια πάνω στην οποία τοποθετείται ο 

αισθητήρας να είναι επίπεδη, καθαρή και λεία, ενώ η επιφάνεια του μέσου σύζευξης 

να είναι όσο το δυνατόν πιο λεπτή. Για την τοποθέτηση των αισθητήρων σε μία θέση 

παρακολούθησης χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά όπως σιλικόνη, κόλλα, λάδι, 

μαγνήτες κ.α. Η ποιότητα της σύζευξης συνήθως ελέγχεται είτε παράγοντας ΑΕ με 

την πηγή Hsu-Nielsen είτε με αυτόματο έλεγχο, Pazdera (2001). 
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6.5.2 Κυματοδηγοί 

 

Ο συνδυασμός του μικρού πλάτους και της σχετικά υψηλής εξασθένισης των 

ακουστικών εκπομπών, είτε στο έδαφος είτε σε υποβαθμισμένο βραχώδη σχηματισμό, 

απαιτεί την χρησιμοποίηση κατάλληλου κυματοδηγού ώστε να αυξηθεί η ακτίνα της 

περιοχής ελέγχου σε μία παρακολούθηση πεδίου. Έχει κατοχυρωθεί πλέον η χρήση 

των μεταλλικών κυματοδηγών για την καθοδήγηση των σημάτων ΑΕ από το εδαφικό 

ή το βραχώδη σχηματισμό στον αισθητήρα. Οι μεταλλικοί κυματοδηγοί είναι 

συνήθως κατασκευασμένοι από ατσάλι γιατί αποτελεί μέσο με χαρακτηριστικά 

χαμηλή αντίσταση σε σχέση με άλλα υλικά που έχουν δοκιμασθεί, Koerner et al 

(1981), Lord et al (1982), Chichibu et al (1989), Hardy & Taioli (1988), Nakajima et 

al (1988), Dixon et al (1996 α, β), Hill et al (1996). 

Στο Σχήμα (6.10) παρουσιάζονται οι σχέσεις εξασθένισης διαφόρων γεωλογικών 

σχηματισμών σε σύγκριση με το ατσάλι/ σίδηρο, Lord et al (1982). 

 

 
Σχήμα 6.10: Σχέσεις εξασθένισης χαλαρών εδαφικών σχηματισμών σε σύγκριση με βράχο/ γαιάνθρακα 

και σίδηρο/ ατσάλι, Lord et al (1982) 
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Οι τιμές εξασθένισης στους εδαφικούς σχηματισμούς είναι αρκετά υψηλές, 

κυμαίνονται από 30 dB/m μέχρι 100dB/m και περισσότερο, περιορίζοντας με αυτόν 

τον τρόπο την διάδοση των γεγονότων ΑΕ λίγα μόνο μέτρα γύρω από την πηγή τους, 

Σχήμα (6.10). 

Οι Lord et al (1982), υπολόγισαν τις απώλειες ενός τυπικού συστήματος 

παρακολούθησης ΑΕ, με κυματοδηγό από ατσάλι σε έδαφος με ξηρή άμμο. Η 

περιοχή που γινόταν αντιληπτή γύρω από τον αισθητήρα έδειξαν πως αυξάνει 30 

φορές με τη χρήση ενός μεταλλικού κυματοδηγού, ενώ το βάθος εντοπισμού ΑΕ 

αυξάνει περίπου 60 φορές. Οι αναφερόμενες τιμές, ενώ διαφέρουν για διαφορετικούς 

τύπους εδαφών δείχνουν το πλεονέκτημα που προσφέρουν οι μεταλλικοί κυματοδηγοί, 

αυξάνοντας σημαντικά τον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος γίνεται αντιληπτός γύρω 

από τον αισθητήρα. 

Οι Hardy & Taioli (1988), εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της εξασθένισης μέσα 

σε μη περιορισμένους κυματοδηγούς από ατσάλι διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει μία 

απλή γραμμική σχέση που να περιγράφει την εξασθένιση του σήματος σε σχέση με το 

μήκος του κυματοδηγού. Χαρακτηριστικά, η εξασθένιση ανά μονάδα μήκους είναι 

πιο μεγάλη στους μικρούς κυματοδηγούς (κάτω του 0.5 m) απ’ ότι σε κυματοδηγούς 

μεγαλύτερου μήκους. Βάση εκτεταμένων εργαστηριακών πειραμάτων, συνοψίζοντας 

τα αποτελέσματα, έδειξαν ότι ισχύουν οι ακόλουθες γραμμικές σχέσεις εξασθένισης: 

 

Χ∗= 225.21Att         (6.5) 

κυματοδηγοί με μήκος, Χ<0.5m 

 

( ) 831.8452.3 +Χ∗=Att  

κυματοδηγοί με μήκος, m5.0≥Χ       (6.6) 

 

Οι πρώτες αναφορές κυματοδηγών με αισθητήρες και στα δύο άκρα τους έγιναν 

από τους Hardy et al (1988). Σύμφωνα με αυτό το σύστημα κυματοδηγού από τη 

διαφορά του χρόνου άφιξης των  γεγονότων στους δύο αισθητήρες της ράβδου, 

χρησιμοποιώντας γραμμικές μεθόδους προσδιορισμού της θέσης της πηγής έγινε 

εφικτός ο εντοπισμός περιοχών μέσα σε ένα πρανές όπου σημειωνόταν υψηλή ΑΕ 

δραστηριότητα. 
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Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί διάφοροι τύποι κυματοδηγών πέρα από τους 

κλασσικούς μεταλλικούς κυματοδηγούς. Οι Shiotani et al (1999), προτείνουν 

σωλήνες PVC γεμισμένους με νερό στους οποίους τοποθετούνται εσωτερικά οι 

αισθητήρες. Οι σωλήνες PVC χρησιμοποιήθηκαν γιατί αποτελούν υλικό με πολύ 

μικρή ακουστική αντίσταση, κατά συνέπεια σε αυτούς μειώνονται οι απώλειες κατά 

τη μετάβαση ενός γεγονότος ΑΕ από το έδαφος στο εξωτερικό τμήμα του 

κυματοδηγού. Ενώ το νερό στο εσωτερικό του σωλήνα είναι για την μείωση της 

εξασθένισης κατά τη διάδοση των γεγονότων ΑΕ πλέον μέσα στο κυματοδηγό. Για 

την παρακολούθηση  σε βραχώδεις σχηματισμούς προτάθηκε η χρήση κυματοδηγών 

οι οποίοι αποτελούνται από κατάλληλο υλικό που μοιάζει όσον αφορά τις μηχανικές 

ιδιότητες με το περιβάλλον πέτρωμα (WEAD), Shiotani et al (2001). 

Σε γενικές γραμμές πάντως υπάρχουν δύο συστήματα διαχωρισμού της 

πλειονότητας των κυματοδηγών, όσον αφορά την παρακολούθηση με τη τεχνική της 

ακουστικής εκπομπής, Dixon et al (1996): 

1) Παθητικοί κυματοδηγοί – Είναι σχεδιασμένοι ώστε να εξασφαλίζουν ότι η 

εγκατάσταση δεν εισάγει επιπλέον πηγές γεγονότων ΑΕ στον κυματοδηγό. Ο κενός 

χώρος γύρω από τον κυματοδηγό πληρώνεται με υλικό χαμηλής ΑΕ δραστηριότητας, 

π.χ. μπετονίτη. Κάθε καταγεγραμμένο γεγονός ΑΕ, θεωρείται ότι προέρχεται από τον 

υπό παραμόρφωση περιβάλλοντα χώρο. Επομένως, τα συστήματα αυτά εισαγόμενα 

στο έδαφος θεωρούνται παθητικά κυρίως λόγω της επαφής τους απευθείας με τον υπό 

μελέτη γεωλογικό χώρο. 

2) Ενεργοί κυματοδηγοί – Αρκετές φορές είναι δύσκολο να συλλεχθούν ποιοτικά 

γεγονότα ΑΕ από κάποιον συνεκτικό «ήσυχο» σχηματισμό, προτείνονται λοιπόν τα 

«θορυβώδη» συστήματα ενεργών κυματοδηγών. Στα «θορυβώδη» συστήματα, το 

υλικό που χρησιμοποιείται για την πλήρωση του κενού χώρου γύρω από τον 

κυματοδηγό είναι κάποιος κοκκώδης εδαφικός σχηματισμός, π.χ. άμμος, χαλίκι. 

Επομένως όταν το περιβάλλον υλικό παραμορφώνεται, η στήλη με το υλικό 

πάκτωσης υψηλής ακουστικής απόκρισης παραμορφώνεται παράγοντας δεδομένα ΑΕ. 

Σε αυτά τα συστήματα δε γίνεται απευθείας συσχέτιση με το καθεστώς τάσεων του 

υπό μελέτη γεωλογικού χώρου, παρόλα αυτά το σύστημα παρακολούθησης είναι 

δυνατόν να ρυθμιστεί ώστε τα καταγεγραμμένα ΑΕ δεδομένα να συσχετισθούν με το 

μέγεθος και το ρυθμό των εδαφικών παραμορφώσεων. 
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Οι Nakajima et al (1988), κατασκεύασαν ένα ιδιαίτερο σύστημα ενεργού 

κυματοδηγού που αποτελούταν από μία εξωτερική και μία εσωτερική ράβδο, υλικών 

με γνωστές ακουστικές ιδιότητες. Η εξωτερική ράβδος αποτελούνταν  από 

πολυβινιλχλωρίδιο  (PVC), χρησιμοποιήθηκε δε για την απομόνωση της εσωτερικής 

μεταλλικής ράβδου από το περιβάλλον πέτρωμα. Αποφεύγοντας την απευθείας επαφή 

της εσωτερικής ράβδου με τα τοιχώματα της γεώτρησης, είχε σαν αποτέλεσμα τη 

σημαντική μείωση του παράγοντα απόσβεσης που δέχονταν οι ακουστικές εκπομπές, 

κυρίως λόγω της τριβής που αναπτυσσόταν στην επιφάνεια της. Η εσωτερική ράβδος 

αποτελούνταν  από ατσάλινο σωλήνα με αισθητήρες στα δύο άκρα του ενώ το 

εσωτερικό του είχε πληρωθεί κατάλληλα με ρητίνη και οπτική ίνα.  

Η ράβδος είχε τοποθετηθεί σε γεώτρηση 10m και το υλικό πάκτωσης που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν άμμος με καλή διαβάθμιση. Καθώς το περιβάλλον πέτρωμα 

παραμορφωνόταν η ράβδος δεχόταν καταπόνηση που είχε σαν αποτέλεσμα την 

παραγωγή ακουστικών εκπομπών. Κάθε γεγονός ΑΕ που δημιουργούταν στο τμήμα 

της ράβδου που δεχόταν την παραμόρφωση διαδιδόταν στα δύο άκρα της ατσάλινης 

ράβδου και καταγραφόταν από τους αισθητήρες. Το πλεονέκτημα του συστήματος 

αυτού είναι ότι μπορούσε να ελεγχθεί η απόδοση του εργαστηριακά και να ρυθμιστεί 

κατάλληλα ώστε τα γεγονότα ΑΕ να συσχετισθούν με τις εδαφικές κινήσεις. Με 

μικρό αριθμό καλών καταγραφών μπορούσε να προσδιορισθεί με ακρίβεια η θέση 

των μέγιστων εδαφικών παραμορφώσεων. Η ράβδος δείχνει ιδιαίτερα ευαίσθητη στις 

εδαφικές κινήσεις και ενδείκνυται για την παρακολούθηση στην ευστάθεια πρανών. 

Στο Σχήμα (6.11), παρουσιάζεται από τους Nakajima et al (1991), η ακουστική 

δραστηριότητα που καταγράφηκε κατά την παρακολούθηση της ευστάθειας ενός 

πρανούς με τη συγκεκριμένη ενεργό ράβδο πριν και μετά από έναν ισχυρό σεισμό, 

στις 12 Μαΐου το 1990, μεγέθους 7.2R με επικεντρική απόσταση περίπου 650Km σε 

σχέση με τη θέση παρακολούθησης. 
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Σχήμα 6.11: Ακουστική δραστηριότητα μετά τη σεισμική δόνηση στις 12 Μαΐου 1990, Nakajima et al 

(1991). 

 

Τα υψηλά επίπεδα ακουστικής δραστηριότητας που παρατηρήθηκαν αμέσως μετά 

το σεισμό, περιγράφουν την απόκριση του πρανούς στην συγκεκριμένη σεισμική 

δόνηση. 

Ο ενεργός κυματοδηγός που προτάθηκε από τους Nakajima et al (1988), πέρα από 

το γεγονός ότι δείχνει ιδιαίτερα ευαίσθητος κατά την παρακολούθηση ευστάθειας 

πρανών, παρέχει την δυνατότητα για συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων που 

προκαλούν αστάθεια (σεισμική δραστηριότητα) και τη σχετική ευστάθεια του 

πρανούς. 

Μειονέκτημα της συγκεκριμένης ράβδου αποτελεί το υψηλό κόστος της, κυρίως 

λόγω της μόνιμης εγκατάστασης της στο έδαφος, καθώς η προϋπόθεση εγκατάστασης 

της σε περιοχή που βρίσκεται υπό καθεστώς παραμόρφωσης, γεγονός όμως που 

ισχύει για τους περισσότερους κυματοδηγούς που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα. 

 

Στην εργασία των Springs et al (2003) μελετάται η ανάπτυξη ενός συστήματος 

που αποτελείται από έναν ενεργό κυματοδηγό και έναν αισθητήρα για τον 

προσδιορισμό και την πρόβλεψη ασθενών εδαφικών κινήσεων. Η θεωρία για τον 

εντοπισμό της θέσης της πηγής των ακουστικών γεγονότων βασίζεται στη θεωρία των 

κυμάτων Lamb. 
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Για ένα γεγονός ΑΕ εκρηκτικού τύπου όσο αυξάνει η απόσταση διάδοσης του και 

εφόσον κάθε διαφορετική φάση των κυμάτων Lamb κινείται με διαφορετική 

ταχύτητα, τόσο μεγαλώνει η διαφορά  μεταξύ του χρόνου άφιξης διαφορετικών 

φάσεων. 

Μόνο δύο ξεχωριστές φάσεις του κύματος είναι απαραίτητο να αναγνωρισθούν 

από κάθε γεγονός ΑΕ ώστε να προσδιορισθεί η απόσταση που έχει διανυθεί μεταξύ 

της πηγής και του αισθητήρα. Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα παρακολούθησης σε 

συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων είναι γνωστή η ταχύτητα διάδοσης κάθε φάσης 

βλέπε Σχήμα (6.4). Επομένως η απόσταση (Δs) από την πηγή στον αισθητήρα 

υπολογίζεται βάση του τύπου: 

 

)C1-C1(
ts

21

δ=Δ         (6.7) 

 

όπου C1 και C2 οι ταχύτητες των φάσεων που επιλέγονται και δt η διαφορά του 

χρόνου άφιξης μεταξύ δύο φάσεων. 

Το αναφερόμενο σύστημα βρίσκεται ακόμα υπό ανάπτυξη ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα ανάλυσης και επεξεργασίας των μεγάλου όγκου δεδομένων σε 

πραγματικό χρόνο και κυρίως να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία προσδιορισμού της 

θέσης της πηγής. 

Παρόλα αυτά ένα σύστημα ενεργού κυματοδηγού με έναν αισθητήρα που θα δίνει 

τη δυνατότητα προσδιορισμού του βάθους μίας σχηματιζόμενης ή υπάρχουσας 

επιφάνειας ολίσθησης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εφαρμογές υπαίθρου 

ιδιαίτερα στον τομέα  παρακολούθησης της ευστάθειας πρανών. Είναι αρκετά 

υποσχόμενη εφαρμογή που με την ολοκλήρωση της θα παρέχει σημαντική βελτίωση 

τόσο στον αρχικό σχεδιασμό όσο και στο κόστος εξοπλισμού που απαιτεί μία έρευνα 

πεδίου. 
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6.5.3 Θέση εγκατάστασης αισθητήρων – κυματοδηγού 

 

Ο τρόπος και η θέση εγκατάστασης των αισθητήρων καθώς και η χρήση ή όχι 

κυματοδηγού καθορίζεται από τις απαιτήσεις και τη στρατηγική παρακολούθησης 

που επιλέγεται κάθε φορά στην εκάστοτε έρευνα πεδίου. 

Σε περιπτώσεις όπου η δομή παρακολούθησης βρίσκεται σε βάθος μικρότερο των 

100 m και οι υπερκείμενοι χαλαροί εδαφικοί σχηματισμοί έχουν μικρό πάχος, οι 

αισθητήρες τοποθετούνται επιφανειακά, Hardy & Moorey (1976). Ωστόσο, όταν το 

βάθος της δομής είναι μεγαλύτερο των 200m από την επιφάνεια, ενώ το πάχος των 

χαλαρών σχηματισμών είναι περίπου 15 m, η συγκεκριμένη τεχνική δεν ενδείκνυται. 

Προτείνεται συνήθως η τεχνική εγκατάστασης των αισθητήρων σε μεγαλύτερο βάθος, 

απευθείας στο βραχώδες υπόβαθρο. Βέβαια στην περίπτωση όπου το πάχος των 

χαλαρών σχηματισμών είναι μεγάλο (π.χ. 75 m), δεν είναι πάντα ικανοποιητική η 

τοποθέτηση των αισθητήρων σε βάθος 10-15m, για το λόγο αυτό προτείνεται η 

τοποθέτηση τους σε γεώτρηση, Hardy (1975). 

Η τοποθέτηση των αισθητήρων μέσα σε γεώτρηση παρέχει κυρίως το 

πλεονέκτημα παρακολούθησης σε μεγάλα βάθη. Οι αισθητήρες πρέπει να 

τοποθετούνται με καθετήρα σε ανεπένδυτο τμήμα της γεώτρησης. Σε 

παρακολουθήσεις όπου η δομή βρίσκεται σε πολύ μεγάλο βάθος, της τάξης 200-300m, 

οι αισθητήρες πρέπει να εγκαθίστανται σε γεώτρηση που βρίσκεται υπό πίεση. 

Συνήθως σαν υλικό πλήρωσης στο ανεπένδυτο τμήμα της γεώτρησης χρησιμοποιείται 

άμμος, ενώ στο επενδυμένο τμήμα μπετονίτης ή νερό ανάλογα με το βάθος της 

γεώτρησης, Hardy et al (1981). 

Στην περίπτωση κυματοδηγού είναι επιθυμητό να εγκαθίσταται σε κατάλληλο 

βάθος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι διαπερνά κάποια επιφάνεια διάτμησης που ήδη 

υπάρχει ή που μπορεί να δημιουργηθεί με την έναρξη της αστοχίας. Οι κύριες ζώνες 

διάτμησης αναμένεται να παράγουν υψηλά επίπεδα ΑΕ δραστηριότητας 

συσχετιζόμενα με τις μεγαλύτερες παραμορφώσεις. 

Πληροφορίες σχετικά με τη θέση της επιφάνειας ολίσθησης μπορούν να 

αποκτηθούν είτε τοποθετώντας ένα υδρόφωνο μέσα σε μία υδρογεώτρηση Kotecha 

(1982), είτε χρησιμοποιώντας την ράβδο που προτείνεται από τους Nakajima et al 

(1991). 
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Στις εφαρμογές υπαίθρου επειδή μεγάλος αριθμός αστοχιών είναι μη 

περιστροφικές όπου έχουμε διατμητικές παραμορφώσεις μέσα στην κύρια μάζα της 

αστοχίας ακόμα και οι κυματοδηγοί που δεν διαπερνούν τις κύριες επιφάνειες 

διάτμησης μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες. 

Στην ειδική περίπτωση επίπεδων ολισθήσεων οι αισθητήρες είναι προτιμότερο να 

τοποθετούνται προ του μετώπου και στο πόδα της κατολίσθησης όπου εκεί 

αναμένεται μεγαλύτερη δραστηριότητα Dixon et al (1996), Shiotani et al (1998)….. 

Οι Shiotani et al (1998), εξέτασαν πειραματικά τα χαρακτηριστικά της 

ακουστικής δραστηριότητας όσον αφορά την θέση των αισθητήρων σε διάφορα 

μοντέλα πρανών κατά τη διάρκεια σταδιακής αστοχίας τους. 

Συγκεκριμένα, από την κατανομή και τα χαρακτηριστικά των ΑΕ γεγονότων 

παρατήρησαν ότι ως προς το οριζόντιο επίπεδο η αστοχία διαδιδόταν τοπικά από το 

μέτωπο του πρανούς προς το εσωτερικό του, ενώ ως προς το κατακόρυφο από τη 

βάση του πρανούς προς τα πάνω. Η κατανομή της ακουστικής δραστηριότητας 

ακολουθούσε πάντα την ίδια μορφή άσχετα  με τον τύπο της αστοχίας, είτε δηλαδή 

αναπτυσσόταν επίπεδη επιφάνεια ολίσθησης είτε λόγω ανατροπής. 

Χαρακτηριστικά τόνισαν ότι για την πρόβλεψη μίας αστοχίας η προτεινόμενη 

θέση τοποθέτησης των αισθητήρων παρακολούθησης είναι στο εσωτερικό του 

πρανούς όσο το δυνατόν ποιο κοντά στη βάση του. 

Επιπλέον από τα μεγέθη των πλατών των ακουστικών γεγονότων μπορούσαν 

εύκολα να αναγνωρίσουν τον τύπο της αστοχίας που αναπτυσσόταν. 

Στα χαμηλά πρανή ο μεταλλικός συνήθως κυματοδηγός είναι εύκολο να οδηγηθεί 

στο κατάλληλο βάθος, ωστόσο για τα μεγαλύτερα βάθη κρίνεται συνήθως αναγκαίο 

να τοποθετηθεί η ατσάλινη ράβδος ή σωλήνα σε προϋπάρχουσα γεώτρηση. Η 

τοποθέτηση των κυματοδηγών στις έρευνες πεδίου γίνεται τόσο στο κατακόρυφο όσο 

και στο οριζόντιο επίπεδο. 

 

 

6.5.4 Προενισχυτές– φίλτρα – ενισχυτές 

 

Το ασθενές ηλεκτρικό σήμα κατά την έξοδο του από τον αισθητήρα ενισχύεται με τη 

χρήση κατάλληλων προενισχυτών, συνήθως κατά 40-60 dB. Οι προενισχυτές 
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χρησιμοποιούνται επιπλέον για το φιλτράρισμα κατάλληλης ζώνης συχνοτήτων με 

στόχο την αποκοπή ανεπιθύμητων θορύβων. Η επιλογή του χρήσιμου εύρους 

συχνοτήτων είναι συνάρτηση των χαρακτηριστικών του χρησιμοποιούμενου 

αισθητήρα και του θορύβου υποβάθρου στη θέση παρακολούθησης. Όσο πιο στενό 

είναι το εύρος της ζώνης διέλευσης συχνοτήτων, τόσο βελτιώνεται η τιμή του λόγου 

του σήματος προς το θόρυβο, κατ’ επέκταση βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα των 

δεδομένων που καταγράφονται κατά τη διάρκεια μίας παρακολούθησης ΑΕ. 

Υπάρχουν αισθητήρες στους οποίους περικλείεται ο προενισχυτής, σε αυτήν την 

περίπτωση μειώνεται αισθητά η επίδραση του λευκού θορύβου που εισάγεται 

συνήθως κατά την είσοδο και έξοδο του σήματος από τον προενυσχιτή. 

Το σήμα μετά την έξοδο του από κάθε ζεύγος αισθητήρα-προενισχυτή, οδηγείται 

στη συνέχεια σε ξεχωριστό κανάλι για την επιπλέον ενίσχυση του στα επιθυμητά 

επίπεδα και την τελική επεξεργασία του. 

 

 

6.5.5 Συλλογή - επεξεργασία  

 

Τελικό στάδιο ενός ενεργού συστήματος παρακολούθησης ΑΕ αποτελεί η συλλογή 

και επεξεργασία των ΑΕ δεδομένων για τον υπολογισμό των κυριότερων παραμέτρων 

που χαρακτηρίζουν κάθε γεγονός – σήμα ΑΕ. Η σημερινή αύξηση της υπολογιστικής 

ισχύος έχει συμβάλει σημαντικά στο τομέα αυτό, εφόσον πλέον δίνεται η δυνατότητα 

της ψηφιακής επεξεργασίας των ΑΕ γεγονότων σε πραγματικό χρόνο. 

Οι συμβατικές παράμετροι που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι ο αριθμός των 

υπερβάσεων και το μέγιστο πλάτος ενός γεγονότος. Σε προηγούμενες παραγράφους 

έχει γίνει εκτεταμένη περιγραφή των κυριότερων παραμέτρων που χρησιμοποιούνται 

για την παρακολούθηση πεδίου ΑΕ. 

Στις εφαρμογές υπαίθρου το εύρος συχνοτήτων παρακολούθησης κυμαίνεται 

συνήθως μεταξύ 15-45 KHz, γεγονός που σημαίνει υπερβολικά μεγάλο αριθμό 

δεδομένων. Βασική επομένως προϋπόθεση είναι η κατάλληλη μέριμνα σχετικά με την 

αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων που συλλέγονται. 

Ο ιδανικός στόχος σε κάθε παρακολούθηση πεδίου συγκεκριμένα ευστάθειας 

πρανών αποτελεί η συνεχής σε πραγματικό χρόνο καταγραφή. Λόγω περιορισμών 
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όμως. στο κόστος εξοπλισμού ή ακόμα και προβλημάτων εξωτερικού θορύβου στην 

περιοχή μελέτης κ.α. επιλέγεται σε αρκετές περιπτώσεις η μη συνεχής 

παρακολούθηση. Συνέπεια της μη συνεχούς παρακολούθησης είναι να χάνονται 

πιθανόν οι ενεργές περίοδοι παραμόρφωσης. Ωστόσο είναι διαπιστωμένο από την 

παρακολούθηση ασταθών περιοχών ότι η διαδικασία ανακατανομής των τάσεων κατά 

την εξέλιξη μίας αστοχίας οδηγεί σε εδαφικές παραμορφώσεις για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, Cooper et al (1998), Dixon et al (2005). Είναι γνωστό επίσης ότι η τελική 

ζώνη αστοχίας δεν διαμορφώνεται απότομα αλλά σταδιακά από την συνένωση 

επιμέρους διαρρήξεων κατά μήκος της ζώνης αστοχίας. 

 

 

6.6 Προτεινόμενη Ράβδος  

 

Για την παρακολούθηση της ευστάθειας των πρανών στην ιδιαίτερη περιοχή της 

διώρυγας της Κορίνθου και με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία στο πεδίο της 

Ακουστικής Εκπομπής προτείνετε μία ειδική ράβδος κατάλληλη για την συνεχή 

παρακολούθηση ιδιαίτερα τμημάτων όπου παρουσιάζουν αυξημένο πρόβλημα 

πιθανών καταπτώσεων. 

Στηριζόμενοι στην κύρια ιδέα της εργασίας των Nakajima et al (1988), αλλά με 

διαφορετικά υλικά κατασκευάσθηκε και ελέγχθηκε εργαστηριακά μία ειδική ράβδος 

που αποτελείτε κυρίως από δύο σωλήνες έναν εξωτερικό από ανοξείδωτο χάλυβα και 

έναν εσωτερικό από γυαλί γύρω από τον οποίο τυλίχθηκε ομοιόμορφα (σαν γάντι) 

οπτική ίνα συνολικού μήκους 4 Km. Για το υλικό πλήρωσης της ράβδου επιλέχθηκε ο 

πολυεστέρας ένα υλικό εύχρηστο και σταθερό μετά την στερεοποίηση του. Πριν την 

τελική επιλογή του πολυεστέρα δοκιμάσθηκαν και απορρίφθηκαν διαφορετικά υλικά 

όπως το ρετσίνι (προκαλούνται διαρρήξεις-ακουστικές εκπομπές με την αλλαγή της 

εξωτερικής θερμοκρασίας), η παραφίνη και αναμείξεις ρητινών δύο συστατικών με 

διαφορετική αναλογία καταλύτη. Η τελική προτεινόμενη ράβδος συνολικού μήκους 

2m στα άκρα της οποίας τοποθετούνται οι ΑΕ αισθητήρες για τις εφαρμογές 

υπαίθρου θα περιβάλλεται από ένα σωλήνα PVC (πολυβινιλχλωρίδιο). Ο σωλήνας 

PVC ουσιαστικά απομονώνει την ράβδο από εξωτερικούς θορύβους π.χ. λόγω τριβής 

με τα τοιχώματα της γεώτρησης. Στο Σχήμα 6.12, περιγράφεται σχηματικά η 



Κεφάλαιο 6ο        Παρακολούθηση Ευστάθειας Πρανών Με Την Τεχνική Της Ακουστικής Εκπομπής 

 

163 

προτεινόμενη ράβδος καθώς επίσης παρουσιάζονται τα στάδια κατασκευής του 

πειραματικού δοκιμίου και η διάταξη της εργαστηριακής δοκιμής 3 σημείων κάμψης, 

(περιγράφεται αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο). 

 
Σχήμα 6.12: Σχηματική απεικόνιση προτεινόμενου κυματοδηγού και στάδια κατασκευής της ράβδου. 
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6.6.1 Εργαστηριακός έλεγχος ράβδου 

 

Για τον εργαστηριακό έλεγχο κατασκευάσθηκε μία ράβδος μήκους 75 cm στα δύο 

άκρα της οποίας τοποθετήθηκαν πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες πολύ ευαίσθητοι με 

συχνότητα συντονισμού στα 152 KHz  και χρήσιμο εύρος συχνοτήτων 60-300 KHz, 

Σχήμα (6.13). Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν αισθητήρες τύπου R15I της 

Physical Acoustics με εσωτερικό προενισχυτή 40 dB και συνδέθηκαν με την κάρτα 

PCI-2 (18-bit 40 Megasamples/sec A/D) της ίδιας εταιρείας. Η συχνότητα 

δειγματοληψίας ορίσθηκε στο 1Mhz και η συλλογή και επεξεργασία των ΑΕ 

εκπομπών που συλλέχθηκαν από το πείραμα έγινε σε πραγματικό χρόνο με το 

πρόγραμμα AEWin της Physical Acoustics, Σχήματα 6.13-6.16. 

 

 
Σχήμα 6.13: Αυτόματη επεξεργασία ΑΕ καταγραφών και απευθείας συσχετισμός ακουστικών γενονότων 

με τις αντίστοιχες καταγραφές τους στους αισθητήρες της ράβδου. 
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Σχήμα 6.14: Καταγραφές και αυτόματος υπολογισμός των φασμάτων ισχύος τους. 

 
Σχήμα 6.15: Τρισδιάστατη αναπαράσταση ΑΕ κρούσεων ως προς το χρόνο και το πλάτος κατά την 

διάρκεια της πειραματικής δοκιμής 3 σημείων κάμψης της ράβδου. 
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Σχήμα 6.16: Δυνατότητα παρακολούθησης διαφόρων ΑΕ παραμέτρων κατά τη διάρκεια του πειράματος 

όπως διάρκεια αριθμός υπερβάσεων, την ανορθωμένη ενέργεια κ.α. 

 
Σε αρχικό στάδιο του ελέγχου της ράβδου εξετάσθηκε η ποιότητα σύζευξης των 

αισθητήρων με αυτόματο έλεγχο και προσδιορίσθηκε η ταχύτητα διάδοσης της 

ράβδου παράγοντας ακουστικές εκπομπές με την πηγή Hsu-Nielsen. Παράχθηκαν 

συνολικά 12 γεγονότα ΑΕ και από τις πρώτες αφίξεις στους δύο αισθητήρες γνωστής 

απόστασης προσδιορίσθηκε η ταχύτητα διάδοσης Vp στη ράβδο για τα συγκεκριμένα 

υλικά υπολογίσθηκε στα 2775 m/sec. 

Στη συνέχεια το δοκίμιο της ράβδου υποβλήθηκε σε δοκιμή 3 σημείων κάμψης 

(δύο στηρίξεις στα άκρα της ράβδου και φόρτιση στο κέντρο της), Σχήμα (6.13). Η 

ράβδος κάμφθηκε με σταθερό ρυθμό συνολικά μέχρι τα 24mm. Η συσχέτιση του 

ρυθμού των ακουστικών γεγονότων ως προς την κάμψη της ράβδου παρατηρήθηκε 

πολύ ισχυρή της τάξης των 0.977. Γεγονός που ενισχύει την επιλογή των 

προτεινόμενων υλικών κατασκευής, ενώ επιτρέπει την συσχέτιση των 

προκαλούμενων εκπομπών στη ράβδο με την κάμψη και κατ’ επέκταση την 

παραμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε εφαρμογές πεδίου. Ο συντελεστής 

μετατροπής των ακουστικών γεγονότων της ράβδου προσδιορίζεται ως εξής, 

Nakajima et al (1988): 

 

)(*2 ΑΕΔ=Κ         (6.8) 

 

όπου Δ(ΑΕ) η κάμψη της ράβδου ανά ακουστικό γεγονός. 
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Ο συνολικός αριθμός των ΑΕ γεγονότων που καταγράφηκαν κατά τη δοκιμή ήταν 

της τάξης των 329 γεγονότων, ενώ τα πρώτα γεγονότα που καταγράφηκαν στους 

αισθητήρες σημειώθηκαν με κάμψη της ράβδου αρκετά μικρότερη από 2mm. Στο 

Σχήμα (6.17) παρουσιάζεται το αθροιστικό διάγραμμα ακουστικών γεγονότων ως 

προς το χρόνο, ενώ στο Σχήμα (6.18) διακρίνεται ο αυξανόμενος ρυθμός ΑΕ 

γεγονότων κατά την εξέλιξη του πειράματος. 

Βάση της σχέσης (6.8) ο συντελεστής μετατροπής των ακουστικών γεγονότων 

υπολογίσθηκε ίσος με Κ=0.145 mm/event. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι ο συντελεστής μετατροπής Κ=0.145 mm/event ισχύει μόνο για τα συγκεκριμένα 

υλικά και τους αισθητήρες που χρησιμοποιήθηκαν στη κατασκευή της προτεινόμενης 

ράβδου. 

Υπολογίζοντας τον συντελεστή μετατροπής Κ=0.145 mm/event η συχνότητα 

εμφάνισης των ακουστικών γεγονότων μπορεί να μετατραπεί σε ρυθμό ολίσθησης και 

τη μετατόπιση ολίσθησης (sliding displacement) με τις ακόλουθες εξισώσεις: 

 

)(*0.145 ΑΕ= RU         (6.9) 

 

)(*0.145 ΑΕΣΝ=d         (6.10) 

 

όπου R(AE) ο ρυθμός των ακουστικών γεγονότων και ΣΝ(AE) τα αθροιστικά 

γεγονότα. 

Τέλος από τη διαφορά χρόνου άφιξης των καταγραφών των γεγονότων στους δύο 

αισθητήρες το βάθος της επιφάνειας ολίσθησης μπορεί να προσδιορισθεί 

χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη ράβδο σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

 

)*2775(*2/1 tLh Δ+=        (6.11) 

 

όπου h το βάθος της επιφάνειας ολίσθησης (m), L το μήκος της ράβδου (m) και Δt η 

διαφορά των χρόνων άφιξης (sec). Ο υπολογισμός του βάθους της επιφάνειας 

ολίσθησης μπορεί να υπολογισθεί πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας μικρό αριθμό 

γεγονότων από το ιστόγραμμα των επιλύσεων των πηγών ΑΕ στη ράβδο με απλή 

μονοδιάσταση ανάλυση. 
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Σχήμα 6.17: Αθροιστικό διάγραμμα ακουστικών γεγονότων ως προς το χρόνο, συνολική κάμψη ράβδου 

24mm. 

 
Σχήμα 6.18: Ρυθμός ακουστικών εκπομπών, συνολική κάμψη ράβδου 24mm. 
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6.7 Συμπεράσματα 

 

Για την χρησιμοποίηση της τεχνικής της ΑΕ στην πρόβλεψη της αστοχίας πρανών 

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος 

παρακολούθησης. Ο τρόπος εγκατάστασης των αισθητήρων και η προηγούμενη 

μελέτη της περιοχής ενδιαφέροντος για την σωστή επιλογή των θέσεων 

παρακολούθησης αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες μίας 

επιτυχημένης ΑΕ παρακολούθησης. 

Στο παρόν κεφάλαιο μετά από εκτενή διερεύνηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας 

σε εφαρμογές υπαίθρου με την τεχνική της ακουστικής εκπομπής κατασκευάσθηκε 

και ερευνήθηκε εργαστηριακά μία ειδική ράβδος που προτείνεται ειδικά για την 

παρακολούθηση πρανών με προβλήματα αστάθειας. Όλα τα υλικά που 

χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή της κυκλοφορούν ευρέως στο εμπόριο χωρίς 

ιδιαίτερο κόστος. 

Πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές δοκιμές για το προσδιορισμό της ταχύτητας 

διάδοσης των ακουστικών εκπομπών στη ράβδο και για τον έλεγχο της συμπεριφοράς 

της.  

Τα αποτελέσματα της δοκιμής 3-σημείων κάμψης επιβεβαίωσαν την ορθή επιλογή 

των προτεινόμενων υλικών κατασκευής της ράβδου και επέδειξαν την ιδιαίτερη 

ευαισθησία της σε προκαλούμενη κάμψη. Χαρακτηριστικά τα πρώτα γεγονότα που 

καταγράφηκαν στους αισθητήρες σημειώθηκαν με κάμψη της ράβδου αρκετά 

μικρότερη από 2mm. Παράλληλα η ισχυρή συσχέτιση των ακουστικών γεγονότων με 

την προκαλούμενη κάμψη που διαπιστώθηκε επιτρέπει την συσχέτιση των ΑΕ 

γεγονότων που παράγονται στη ράβδο με την εξωτερική παραμόρφωση του 

περιβάλλοντος πετρώματος όσον αφορά τις εφαρμογές υπαίθρου, υπολογίζοντας 

απλά ένα συντελεστή μετατροπής Κ. Για τα συγκεκριμένα υλικά και τους αισθητήρες 

που χρησιμοποιήθηκαν βάση των αποτελεσμάτων της δοκιμής ο συντελεστής 

μετατροπής έχει την τιμή Κ= 0.145 mm/event. Επομένως δεδομένου του συντελεστή 

μετατροπής Κ=0.145 mm/event σε παρακολουθήσεις πρανών με προβλήματα 

αστάθειας είναι δυνατός πλέον ο υπολογισμός του ρυθμού ολίσθησης και της 

μετατόπισης (sliding displacement). Ενώ τέλος ο προσδιορισμός του βάθους της 

επιφάνειας ολίσθησης μπορεί να προσδιορισθεί εύκολα χρησιμοποιώντας μικρό 
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αριθμό γεγονότων από το ιστόγραμμα των επιλύσεων των πηγών ΑΕ στη ράβδο με 

απλή μονοδιάστατη ανάλυση. 

Τα αναφερόμενα πλεονεκτήματα καθιστούν την συγκεκριμένη ράβδος ιδανική για 

την συνεχή παρακολούθηση τμημάτων των πρανών της διώρυγας που παρουσιάζουν 

αυξημένο πρόβλημα καταπτώσεων. Σε αυτές τις θέσεις η εγκατάσταση της ράβδου θα 

πρέπει να γίνεται σε βάθος τουλάχιστον 10m από την επιφάνεια του εδάφους και όσο 

το δυνατόν επιτρέπεται με ασφάλεια πιο κοντά στο μέτωπο των πρανών ενώ σαν 

υλικό πλήρωσης των γεωτρήσεων προτείνεται το χαλίκι. 
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7 Κεφάλαιο 7 

Συμπεράσματα Και Μελλοντικές 

Κατευθύνσεις 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Ανακεφαλαίωση της Διατριβής και Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε μία εκτεταμένη έρευνα και 

μελέτη όσον αφορά τη Διώρυγα της Κορίνθου για την ανάπτυξη ενός συστήματος 

έγκαιρης προειδοποίησης κατολισθητικών φαινομένων. Σε ένα πρώτο στάδιο η 

μελέτη επικεντρώθηκε στην κατανόηση του προβλήματος της διώρυγας και στην 

αναζήτηση από τη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία στοιχείων σεισμικότητας, 

γεωλογίας, τεκτονικής και γεωτεχνικού ενδιαφέροντος. Πραγματοποιήθηκε μελέτη 

σεισμικής επικινδυνότητας στην περιοχή του ανατολικού Κορινθιακού κόλπου καθώς 

επίσης μελετήθηκαν και οι πιθανές προκαλούμενες παραμορφώσεις στα πρανή της 

διώρυγας για την περίπτωση ανάδρασης τόσο ρηγμάτων μέσα στη διώρυγα όσο και 

για την πιθανή ενεργοποίηση ρηγμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος μελετήθηκε 

διεξοδικά με εργαστηριακούς ελέγχους μία ειδική ράβδος Ακουστικής Εκπομπής η 

οποία προτείνεται για τη συνεχή παρακολούθηση τμημάτων των πρανών της 

διώρυγας. 
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Ανακεφαλαιώνοντας τα αποτελέσματα της παρούσας διδακτορικής διατριβής: 

 

• Η διώρυγα της Κορίνθου χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμική 

επικινδυνότητα. 

Μέγιστη αναμενόμενη επιτάχυνση:  0.4 - 0.5g  

Μέγιστη αναμενόμενη ταχύτητα:  20 -25 cm/sec 

Μέγιστη αναμενόμενη μετάθεση:  2 - 4 cm. 

(90% πιθανότητα για τα επόμενα 50 χρόνια) 

 

Μέγιστη αναμενόμενη ένταση Arias:  0.15 - 0.30m/sec  

(90% πιθανότητα για τα επόμενα 10, 50 και 250 χρόνια) 

 

Οι τιμές της έντασης Arias υποδηλώνουν υψηλή επικινδυνότητα για σεισμικά 

προκαλούμενες κατολισθήσεις. Συγκεκριμένα η περιοχή χαρακτηρίζεται με 

υψηλή επικινδυνότητα για καταπτώσεις - αποκολλήσεις τεμαχών και 

ολισθήσεις περιορισμένης έκτασης (μικρού βάθους) ενώ με μικρότερο βαθμό 

με περιστροφικές ολισθήσεις. Η κατανομή των αναμενόμενων σεισμικά 

προκαλούμενων κατολισθητικών φαινομένων επηρεάζει κυρίως το ΒΔ τμήμα 

της διώρυγας. 

 

• Υπολογίσθηκαν οι προκαλούμενες παραμορφώσεις κατά μήκος των πρανών 

της διώρυγας για πιθανή ενεργοποίηση τριών σημαντικών σεισμικών πηγών 

που εντοπίζονται στην εγγύς περιοχή της διώρυγας. Συγκεκριμένα τα ρήγματα 

που επιλέχθηκαν και προσομοιώθηκε η πιθανή ενεργοποίηση τους ήταν τα 

ρήγματα Πίσσια, Κεχριές και το υποθαλάσσιο της Κορίνθου. Μεταξύ αυτών 

των ενεργών σεισμικών πηγών που εξετάσθηκαν το ρήγμα Πίσσια αποτελεί τη 

πιο δυνητικά επικίνδυνη σεισμική πηγή όσον αφορά τα πρανή της διώρυγας 

της Κορίνθου. Από τις κατανομές των μετατοπίσεων που υπολογίσθηκαν με 

προσομοίωση της ενεργοποίησης του συγκεκριμένου ρήγματος παρατηρήθηκε 

ότι οι αναμενόμενες μέγιστες τιμές κατακόρυφης μετατόπισης κυμαίνονται 

από 2.2 - 5 cm, ενώ οι πιο έντονες μεταβολές παρατηρούνται μεταξύ των 

χιλιομετρικών Θέσεων X.Θ.: 3.000-3.800 m. 
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• Σε αυτή τη ζώνη ανήκουν τα δύο ρήγματα για τα οποία εξετάσθηκαν 

ξεχωριστά για την περίπτωση ενεργοποίησης τους οι προκαλούμενες 

επιπτώσεις στους επιφανειακούς σχηματισμούς της διώρυγας, τόσο για το 

πρανές Πελοποννήσου όσο και της Στερεάς Ελλάδος. Στα μοντέλα 

προσομοίωσης που χρησιμοποιήθηκαν περιλήφθησαν και δευτερεύοντα 

ρήγματα, τα οποία εντοπίζονται στην γειτνιάζουσα περιοχή των κυρίων 

ρηγμάτων που επιλέχθηκαν, ώστε να περιγραφή η πολύπλοκη τεκτονική των 

εδαφικών τομών και να μελετηθεί  η πιθανή επίδραση τους στα εξαγόμενα 

αποτελέσματα.  

 

• Το πρώτο ρήγμα που μελετήθηκε ήταν αυτό που οριοθετεί το βόρειο τμήμα 

του τεκτονικού κέρατος όπως διακρίνεται σε τομή παράλληλα προς τη 

διώρυγα και εντοπίζεται στη Χ.Θ. 3.300m. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

οδήγησαν στον προσδιορισμό μίας ζώνης εύρους 200m, στην οποία 

αναμένεται να αναπτυχθούν οι μεγαλύτερες παραμορφώσεις κατά συνέπεια  

και οι μεγαλύτερες διαφορικές καθιζήσεις, στην περίπτωση ενεργοποίησης 

του κυρίου ρήγματος. Η ζώνη αυτή ευρίσκεται στο πρανές της Πελοποννήσου 

μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων Χ.Θ. 3+350 - 3+150, ενώ στο πρανές της 

Στερεάς Ελλάδας μεταξύ των θέσεων Χ.Θ: 3.200 - 3.400m. Στη βάση του 

ενεργοποιηθέντος ρήγματος και στις δύο πλευρές του καναλιού οι 

παραμορφώσεις αναμένεται να αναπτυχθούν κυρίως στον επιφανειακό 

σχηματισμό και για μία απόσταση 50 m περίπου από την επιφανειακή 

εκδήλωση του ρήγματος. Στο κατερχόμενο τέμαχος καθώς και πλησίον των 

επιπλέον ρηγμάτων που συμπεριλήφθησαν στις προσομοιώσεις σαν 

αποτέλεσμα διάδοσης της σεισμικής διάρρηξης από το υπόβαθρο στην 

επιφάνεια αναμένεται να δημιουργηθούν δευτερεύουσες διαρρήξεις. Στα 

τμήματα αυτά αναμένεται η ανάπτυξη κυρίως σφηνοειδούς τύπου 

κατολισθήσεων όπου στην πλευρά της Πελοποννήσου η εμφάνιση τους 

αναμένεται πιο έντονη. 

 

• Όσον αφορά το δεύτερο ρήγμα που μελετήθηκε ήταν αυτό για το οποίο έχει 

διαπιστωθεί ανάδραση του κατά το σεισμό του 1928 και εντοπίζεται στο νότιο 

τμήμα του κεντρικού τεκτονικού κέρατος της διώρυγας. Σε αντίθεση με το 
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ρήγμα στη Χ.Θ. 3.300m στην περίπτωση ενεργοποίησης αυτού του ρήγματος 

αναμένουμε κατολισθητικά φαινόμενα που θα περιορισθούν αποκλειστικά και 

μόνο στη στενή ζώνη εκατέρωθεν του ρήγματος. Αξιολογώντας το σύνολο 

των αποτελεσμάτων καταλήξαμε αντίστοιχα στον προσδιορισμό μίας ζώνης 

εύρους 150m εγγύς του ρήγματος, στην οποία αναμένεται να αναπτυχθούν οι 

μεγαλύτερες παραμορφώσεις και οι μεγαλύτερες διαφορικές καθιζήσεις. Η 

ζώνη αυτή ευρίσκεται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων Χ.Θ.:3.750 - 3.930 

m στο πρανές της Στερεάς Ελλάδος και μεταξύ των Χ.Θ.:3.800 - 3.950 m στη 

πλευρά της Πελοποννήσου. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι οι τιμές 

των παραμορφώσεων είναι μεγαλύτερες στη πλευρά της Στερεάς Ελλάδος. 

 

• Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της ενεργοποίησης των δύο αναφερόμενων 

ρηγμάτων μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι Βόρεια του 

κεντρικού κέρατος στη διώρυγα τα πρανή ιδιαίτερα στη πλευρά της 

Πελοποννήσου διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης έντονων 

κατολισθητικών φαινομένων σε περίπτωση ενεργοποίησης ενός ρήγματος. 

Στηριζόμενοι στην παρατήρηση αυτή μία πρώτη περιοχή με ιδιαίτερο κίνδυνο 

ανάπτυξης κατολισθητικών φαινομένων που κρίνεται αναγκαία η συνεχής 

παρακολούθηση της με την τεχνική της Ακουστικής Εκπομπής εντοπίζεται 

στην πλευρά της Πελοποννήσου μεταξύ των Χ.Θ. 3+350 - 3+150m. 

 

• Τέλος για την ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης 

κατολισθητικών φαινομένων κατασκευάσθηκε και προτείνεται μία καινούργια 

ράβδος όπου με την τεχνική της Ακουστικής Εκπομπής είναι δυνατή η 

συνεχής παρακολούθηση τμημάτων των πρανών της διώρυγας που 

χαρακτηρίζονται δυνητικά επικίνδυνα για ανάπτυξη κατολισθητικών 

φαινομένων. Η προτεινόμενη ράβδος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε 

προκαλούμενες εξωτερικές φορτίσεις και με την ΑΕ παρακολούθηση με τη 

ράβδο σε θέσεις υψηλού ενδιαφέροντος στην διώρυγα είναι δυνατός ο 

προσδιορισμός του βάθους της επιφάνειας ολίσθησης, του ρυθμού ολίσθησης 

και της μετατόπισης επί αυτής. Τα αναφερόμενα πλεονεκτήματα καθιστούν 

την ράβδο ιδανική για την συνεχή παρακολούθηση τμημάτων των πρανών της 

διώρυγας και την έγκαιρη προειδοποίηση κατολισθητικών φαινομένων. 
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Προτεινόμενο Σύστημα Παρακολούθησης Κατολισθητικών φαινομένων 

 

Το τελικό προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης σε 

εφαρμογές υπαίθρου που προκύπτει σαν απόρροια της παρούσας διατριβής και 

ιδιαίτερα για τη περιοχή της διώρυγας της Κορίνθου περιγράφεται αναλυτικά με το 

διάγραμμα ροής που παρουσιάζεται στο Σχήμα (7.1). 

 

 
Σχήμα 7.1: Προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης στην περιοχή της 

διώρυγας της Κορίνθου. 
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Όπως έχει ήδη παρουσιασθεί στα προηγούμενα κεφάλαια ένα από τα βασικότερα 

στάδια πριν την εγκατάσταση ενός συστήματος παρακολούθησης και έγκαιρης 

προειδοποίησης κατολισθητικών φαινομένων αποτελεί ο προσδιορισμός των θέσεων 

παρακολούθησης. Για να προσδιορισθούν οι θέσεις εγκατάστασης των μηχανημάτων 

στις εφαρμογές πεδίου είναι απαραίτητη η συλλογή στοιχείων σεισμικότητας αν η 

περιοχή μελέτης εντάσσεται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται ως 

σεισμικά ενεργό όπως στην περίπτωση του Κορινθιακού κόλπου. Η συλλογή των 

στοιχείων σεισμικότητας είναι ιδανικό αν συνδυαστεί με σεισμόμετρα εγκατεστημένα 

στην ευρύτερη περιοχή και επιταχυνσιόμετρα εγκατεστημένα σε πιλοτικές θέσεις 

παρακολούθησης επί των πρανών της διώρυγας.  

Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από το αναφερόμενο στάδιο είναι απαραίτητο να 

συνδυαστούν με στοιχεία γεωλογίας, τεκτονικής καθώς και γεωτεχνικού 

ενδιαφέροντος από ερευνητικές γεωτρήσεις στην εγγύς περιοχή μελέτης. Ειδικά για 

την περίπτωση που κατά την αξιολόγηση τους δεν κριθούν επαρκή θα πρέπει να 

εμπλουτισθούν από επιπλέον γεωτεχνικές έρευνες στην περιοχή ενδιαφέροντος. Στο 

στάδιο αυτό κρίνεται απαραίτητη και η εκτέλεση ή σεισμικών μετρήσεων μεταξύ 

γεωτρήσεων (seismic cross-hole measurements) είτε σεισμικής τομογραφίας μεταξύ 

γεωτρήσεων (seismic cross-hole tomography) αν δεν έχουν ήδη εκτελεσθεί για τον 

προσδιορισμό του μοντέλου ταχυτήτων Vp, Vs και των ελαστικών παραμέτρων Ε 

(μέτρο του Young) και ν (λόγος του Poisson).  

Μετά την συλλογή, αξιολόγηση και επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων 

ακολουθεί η κατασκευή του δυναμικού μοντέλου των πρανών όπου στο στάδιο αυτό 

προσδιορίζονται οι τελικές προτεινόμενες θέσεις παρακολούθησης οι οποίες 

χαρακτηρίζονται δυνητικά ως πιο επικίνδυνες για την ανάπτυξη κατολισθητικών 

φαινομένων.  

Σε τελικό στάδιο ακολουθεί η εγκατάσταση του συστήματος ΑΕ (ακουστική 

εκπομπή) για την συνεχή παρακολούθηση των πρανών της διώρυγας και την έγκαιρη 

προειδοποίηση σε περίπτωση κινδύνου ανάπτυξης κατολισθήσεων. Το προτεινόμενο 

σύστημα παρακολούθησης κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος ανάπτυξης κατολισθητικών φαινομένων στην ιδιαίτερη περιοχή της 

διώρυγας της Κορίνθου τόσο για την διασφάλιση της του ανθρώπινου δυναμικού που 

απασχολείται στον συγκεκριμένο χώρο, για την ασφάλεια των διερχόμενων πλοίων 

καθώς και για την διατήρηση της διώρυγας. 
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι λόγω του υψηλού κόστους μέρος 

από τα προτεινόμενα στάδια θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Ωστόσο στις θέσεις 

υψηλού ενδιαφέροντος που έχουν ήδη προσδιορισθεί από τη παρούσα διατριβή η 

συνεχής παρακολούθηση των πρανών της διώρυγας θα πρέπει να γίνεται απαραίτητα 

με την προτεινόμενη ράβδο ΑΕ. Πέραν της ράβδου ανάλογα με το διαθέσιμο 

οικονομικό προϋπολογισμό του έργου το σύστημα ΑΕ παρακολούθησης θα μπορούσε 

να εμπλουτισθεί με αισθητήρες ΑΕ ειδικά εγκατεστημένους σε διαφορετικά 

υψομετρικά σημεία στο μέτωπο των πρανών.  

Η ΑΕ παρακολούθηση είναι ιδανικό αν συνδυαστεί με παρακολούθηση της 

σεισμικότητας της ευρύτερης περιοχής της διώρυγας και παρακολούθηση των 

παραμορφώσεων στις θέσεις εγκατάστασης της ράβδου π.χ. με κλισιόμετρα. 
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7.2 Μελλοντικές Ερευνητικές Κατευθύνσεις 

 

Η παρούσα διατριβή αποτελεί τη βάση για περαιτέρω διερεύνηση: 

 

• Για την κατασκευή χαρτών σεισμικής επικινδυνότητας κατολισθητικών 

φαινομένων (GIS) στην ευρύτερη περιοχή του ανατολικού Κορινθιακού. 

 

• Παρακολούθηση πεδίου με την Τεχνική της Ακουστικής εκπομπής με την 

προτεινόμενη ράβδο σε τμήματα των πρανών της διώρυγας που αναδείχθηκαν 

από την παρούσα διατριβή ως επικίνδυνα για την ανάπτυξη κατολισθητικών 

φαινομένων. 

 

• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η σύγκριση των ληφθέντων μετρήσεων με 

δεδομένα σεισμικότητας της περιοχής από επιταχυνσιογράφους εγκατεστημένους 

στη διώρυγα και δεδομένα από παραμορφωσιόμετρα ή κλισιόμετρα που θα έχουν 

εγκατασταθεί πλησίον των θέσεων εγκατάστασης της ράβδου. 

 

• Παρακολούθηση πεδίου με την Τεχνική της Ακουστικής εκπομπής σε περιοχές με 

προβλήματα αστάθειας που χαρακτηρίζονται από διαφορετικό γεωλογικό – 

σεισμοτεκτονικό καθεστώς από αυτό της διώρυγας της Κορίνθου. 
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Πίνακας ΠΑ.1: Θέσεις ερευνητικών γεωτρήσεων που εκτελέστηκαν στην διώρυγα της Κορίνθου. 

 
 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

 
 

Χ 

 

Ψ 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

H 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

ΒΑΘΟΣ 

ΠΥΘΜΕΝΑ 

(m) 

Γ1 3445,46 18474,53 +3,26 5845,20 Από ξηρά - 

Γ2 3352,48 18584,33 +2,46 5702,51 Από ξηρά - 

Γ3 3097,33 18861,02  5327,60 Από πλωτό 1,50 

Γ4 2674,91 19201,37 +1,75 4186,08 Από ξηρά  

Γ5 2272,37 19601,32 +1,81 4219,21 Από ξηρά  

Γ6 1940,00 19918,80 - 3759,90 Από πλωτό 1,70 

Γ7 Δεν εκτελέστηκε λόγω τοπικής κατολίσθησης  

Γ8 1352,50 20380,60 - 3014,40 Από πλωτό 1,90 

Γ9 838,32 20857,67 +1,74 2312,98 Από ξηρά - 

Γ10 419,05 21277,82 +1,79 1720,22 Από ξηρά - 

Γ11 262,37 21376,43 +2,00 1537,89 Από ξηρά - 

Γ12 100,00 21518,40 +2,50 1322,20 Από ξηρά - 

Γ13 -399,50 21940,13 - 670,00 Από πλωτό 0,90 

Γ14 3492,69 18431,96 - 5908,78 Από πλωτό 2,20 

Γ15 3542,37 18479,54 +2,30 5913,72 Από ξηρά - 

Γ16 3606,54 18430,17 - 5994,46 Από πλωτό 2,80 

Γ17 3538,87 18384,91 +1,42 5914,60 Από προβλήτα 

Ισθμίας 

5,50 

Β1 2094,80 19732,00 - 4000,00 Από πλωτό 8,60 

Β2 126,00 21498,00 - 1355,20 Από πλωτό 5,00 

Β3 569,96 21107,39 - 1946,45 Από πλωτό 8,30 

Β4 -716,60 22286,00 - 201,50 Από πλωτό 8,40 

Β5 -298,58 21945,89 - 739,81 Από πλωτό 2,50 

Β6 401,20 21258,30 - 1720,00 Από πλωτό 8,00 

Β7 1141,40 20592,60 - 2715,50 Από πλωτό 8,00 

Β8 1735,40 20080,00 - 3500,00 Από πλωτό 8,00 

Β9 2458,44 19404,29 - 4489,42 Από πλωτό 8,00 

Β10 2976,66 18931,29 - 5191,03 Από πλωτό 4,00 

Β11 3244,08 18676,84 - 5560,00 Από πλωτό 4,00 

Β12 3642,40 18344,10 - 6078,70 Από πλωτό 9,30 
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Πίνακας ΠΑ.2: Στερεά Ελλάδα, μηχανικές παράμετροι των εδαφικών σχηματισμών της υπό μελέτη 

εδαφικής τομής 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

 

 

Ε(KPa) 

 

ν 

 

γ(KN/m3) 

 

c (KPa) 

 

φ(ο) 

 

Υλικό 2 

 

 

 

150.000 

 

0.25 

 

20.6 

 

182.9 

 

53.5 

 

Υλικό 3 

 

 

 

250.000 

 

0.25 

 

25.6 

 

270 

 

31 

 

 

 

 
Πίνακας ΠΑ.3: Πελοπόννησος, μηχανικές παράμετροι των εδαφικών σχηματισμών της υπό μελέτη 

εδαφικής τομής. 

 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

 

 

Ε(KPa) 

 

ν 

 

γ(KN/m3) 

 

c (KPa) 

 

φ(ο) 

 

Υλικό 1 

 

 

 

80.000 

 

0.3 

 

20.3 (2.07) 

 

Γ5 

 

10 

 

15  

 

Υλικό 2 

 

Γ5 

 

150.000 

 

0.25 

 

21.58 

 

284.72 

 

48.4 

 

Υλικό 3 

 

Γ8 

 

250.000 

 

0.25 

 

26.4 

 

284.15 

 

31.5 
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Σχήμα ΠΑ.1: Κάναβος πεπερασμένων στοιχείων για την ανάλυση της ευστάθειας της εδαφικής τομής Χ.Θ. 3700-4200m, σε τμήμα του πρανούς της Στερεάς Ελλάδος, στην 

περιοχή του Ισθμού. 

 

 
Σχήμα ΠΑ.2: Κάναβος πεπερασμένων στοιχείων για την ανάλυση της ευστάθειας της εδαφικής τομής Χ.Θ. 3700-4200m, σε τμήμα του πρανούς της Πελοποννήσου, στην περιοχή 

του Ισθμού. 
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Σχήμα ΠΑ.3: Πρανές Στερεάς Ελλάδας, αποτελέσματα της ανάλυσης ευστάθειας της εδαφικής τομής για 

μετατόπιση υποβάθρου 0.5m: α) η απεικόνιση του δικτύου πεπερασμένων στοιχείων της εδαφικής τομής, 

β) το παραμορφωμένο δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων, γ) η απεικόνιση των διανυσμάτων μετατόπισης 

στους κόμβους του κανάβου των πεπερασμένων στοιχείων. 
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Σχήμα ΠΑ.4: Πρανές Πελοποννήσου, αποτελέσματα της ανάλυσης ευστάθειας της εδαφικής τομής για 

μετατόπιση υποβάθρου 0.5m: α) η απεικόνιση του δικτύου πεπερασμένων στοιχείων της  εδαφικής τομής, 

β) το παραμορφωμένο δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων, γ) η απεικόνιση των διανυσμάτων μετατόπισης 

στους κόμβους του κανάβου των πεπερασμένων στοιχείων. 
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Πίνακας ΠΑ.4: Πρανές Στερεάς Ελλάδας, τιμές εδαφικής παραμόρφωσης στους επιφανειακούς κόμβους 

του κανάβου, (Σχήμα ΠΑ.5). 

 

 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 

Σημείο Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

1 0.000 -0.044 0.000 -0.075 0.000 -0.094 0.000 -0.096 0.000 -0.089 
2 0.039 -0.044 0.068 -0.074 0.087 -0.094 0.090 -0.095 0.085 -0.088 
3 0.079 -0.043 0.137 -0.074 0.175 -0.093 0.181 -0.094 0.171 -0.087 
4 0.120 -0.043 0.207 -0.072 0.264 -0.090 0.272 -0.091 0.259 -0.084 
5 0.161 -0.042 0.278 -0.070 0.355 -0.087 0.366 -0.087 0.348 -0.080 
6 0.203 -0.041 0.352 -0.067 0.449 -0.083 0.462 -0.082 0.439 -0.074 
7 0.246 -0.040 0.427 -0.064 0.546 -0.077 0.562 -0.076 0.534 -0.067 
8 0.292 -0.038 0.506 -0.060 0.646 -0.071 0.666 -0.068 0.633 -0.059 
9 0.339 -0.036 0.588 -0.056 0.752 -0.064 0.775 -0.060 0.737 -0.050 

10 0.389 -0.035 0.676 -0.051 0.864 -0.056 0.891 -0.050 0.848 -0.040 
11 0.442 -0.033 0.768 -0.046 0.983 -0.047 1.014 -0.040 0.966 -0.028 
12 0.498 -0.032 0.867 -0.041 1.110 -0.039 1.146 -0.029 1.093 -0.016 
13 0.559 -0.031 0.974 -0.037 1.248 -0.030 1.290 -0.019 1.231 -0.004 
14 0.625 -0.030 1.090 -0.033 1.398 -0.022 1.446 -0.009 1.382 0.007 
15 0.696 -0.031 1.216 -0.031 1.561 -0.016 1.617 -0.001 1.547 0.017 
16 0.774 -0.034 1.355 -0.032 1.742 -0.014 1.806 0.003 1.730 0.023 
17 0.859 -0.039 1.507 -0.037 1.941 -0.017 2.015 0.002 1.934 0.024 
18 0.952 -0.047 1.676 -0.048 2.162 -0.027 2.247 -0.007 2.161 0.016 
19 1.056 -0.060 1.863 -0.067 2.407 -0.048 2.506 -0.028 2.414 -0.003 
20 1.170 -0.079 2.071 -0.097 2.681 -0.083 2.795 -0.064 2.698 -0.038 
21 1.296 -0.106 2.302 -0.141 2.986 -0.139 3.116 -0.123 3.014 -0.095 
22 1.435 -0.143 2.559 -0.205 3.323 -0.220 3.471 -0.209 3.365 -0.180 
23 1.588 -0.192 2.844 -0.293 3.694 -0.334 3.858 -0.330 3.748 -0.300 
24 1.758 -0.258 3.161 -0.412 4.096 -0.489 4.272 -0.503 4.158 -0.475 
25 1.943 -0.343 3.509 -0.569 4.535 -0.713 4.773 -0.769 4.659 -0.746 
26 2.144 -0.453 3.888 -0.774 5.077 -1.039 5.357 -1.104 5.244 -1.083 
27 2.361 -0.591 4.296 -1.034 5.694 -1.424 6.057 -1.564 5.954 -1.561 
28 2.592 -0.763 4.725 -1.366 6.407 -1.943 7.036 -2.356 6.979 -2.405 
29 2.834 -0.973 5.209 -1.791 7.253 -2.657 8.336 -3.527 8.356 -3.662 
30 3.083 -1.227 5.732 -2.305 8.181 -3.521 9.818 -4.947 9.958 -5.213 
31 3.334 -1.529 6.266 -2.900 9.115 -4.476 11.347 -6.506 11.663 -6.952 
32 3.578 -1.880 6.772 -3.580 10.063 -5.523 12.778 -8.056 13.317 -8.750 
33 3.806 -2.282 7.190 -4.382 10.964 -6.635 14.208 -9.559 14.972 -10.548 
34 4.006 -2.729 7.552 -5.281 11.540 -7.989 15.603 -10.946 16.683 -12.266 
35 4.167 -3.217 7.818 -6.247 11.863 -9.564 16.268 -13.013 18.096 -14.297 
36 4.266 -3.730 7.936 -7.195 12.012 -11.137 16.522 -15.460 18.489 -17.319 
37 4.623 -4.545 8.585 -9.610 12.580 -14.899 16.858 -20.694 20.660 -25.298 
38 4.641 -5.152 8.615 -10.639 12.604 -16.486 16.829 -23.161 20.305 -30.268 
39 4.600 -5.834 8.615 -11.832 12.547 -18.281 16.506 -25.831 19.226 -34.688 
40 4.499 -6.475 8.462 -13.074 12.272 -20.119 15.903 -28.291 17.973 -37.796 
41 4.347 -7.069 8.178 -14.247 11.812 -21.840 15.143 -30.455 16.848 -40.179 
42 4.155 -7.604 7.802 -15.310 11.226 -23.390 14.293 -32.339 15.774 -42.184 
43 3.935 -8.077 7.365 -16.250 10.557 -24.751 13.389 -33.966 14.709 -43.889 
44 3.697 -8.486 6.891 -17.063 9.843 -25.921 12.459 -35.352 13.651 -45.330 
45 3.451 -8.833 6.401 -17.753 9.113 -26.909 11.527 -36.514 12.614 -46.528 
46 3.206 -9.122 5.912 -18.328 8.390 -27.727 10.616 -37.470 11.613 -47.509 
47 2.967 -9.359 5.437 -18.798 7.691 -28.392 9.743 -38.243 10.664 -48.297 
48 2.739 -9.549 4.984 -19.177 7.030 -28.924 8.923 -38.855 9.776 -48.917 
49 2.525 -9.700 4.560 -19.474 6.413 -29.340 8.161 -39.330 8.957 -49.394 
50 2.326 -9.815 4.167 -19.702 5.844 -29.656 7.461 -39.685 8.206 -49.747 
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 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 

Σημείο Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

51 2.140 -9.873 3.801 -19.815 5.316 -29.806 6.814 -39.839 7.513 -49.887 
52 1.978 -9.931 3.481 -19.929 4.858 -29.958 6.253 -40.000 6.916 -50.039 
53 1.832 -9.976 3.197 -20.015 4.452 -30.073 5.758 -40.120 6.388 -50.151 
54 1.702 -10.00 2.943 -20.075 4.089 -30.151 5.317 -40.199 5.919 -50.222 
55 1.584 -10.02 2.716 -20.113 3.767 -30.199 4.924 -40.242 5.502 -50.257 
56 1.479 -10.03 2.514 -20.131 3.480 -30.220 4.576 -40.256 5.131 -50.263 
57 1.383 -10.02 2.330 -20.108 3.220 -30.182 4.258 -40.201 4.793 -50.198 
58 1.303 -10.02 2.180 -20.095 3.008 -30.159 4.000 -40.165 4.518 -50.154 
59 1.232 -10.01 2.047 -20.084 2.822 -30.140 3.772 -40.136 4.273 -50.119 
60 1.168 -10.00 1.928 -20.070 2.655 -30.117 3.567 -40.104 4.054 -50.082 
61 1.111 -10.00 1.821 -20.054 2.506 -30.092 3.384 -40.070 3.857 -50.043 
62 1.058 -9.993 1.726 -20.036 2.373 -30.065 3.219 -40.035 3.679 -50.004 
63 1.011 -9.984 1.640 -20.018 2.254 -30.038 3.070 -40.000 3.518 -49.965 
64 0.968 -9.975 1.563 -19.999 2.147 -30.011 2.936 -39.966 3.371 -49.928 
65 0.928 -9.967 1.493 -19.982 2.051 -29.985 2.813 -39.934 3.236 -49.893 
66 0.891 -9.959 1.429 -19.965 1.962 -29.960 2.700 -39.903 3.111 -49.861 
67 0.857 -9.951 1.371 -19.949 1.881 -29.937 2.595 -39.875 2.995 -49.831 
68 0.825 -9.944 1.316 -19.935 1.806 -29.916 2.497 -39.850 2.886 -49.804 
69 0.795 -9.937 1.265 -19.921 1.736 -29.897 2.405 -39.827 2.782 -49.779 
70 0.766 -9.932 1.217 -19.910 1.669 -29.880 2.317 -39.806 2.683 -49.758 
71 0.738 -9.926 1.171 -19.899 1.607 -29.864 2.233 -39.788 2.589 -49.739 
72 0.712 -9.922 1.128 -19.889 1.547 -29.851 2.153 -39.772 2.497 -49.722 
73 0.686 -9.918 1.086 -19.881 1.490 -29.839 2.075 -39.757 2.408 -49.707 
74 0.661 -9.914 1.045 -19.874 1.434 -29.828 1.999 -39.745 2.321 -49.694 
75 0.636 -9.911 1.006 -19.867 1.380 -29.819 1.925 -39.734 2.236 -49.682 
76 0.612 -9.908 0.967 -19.861 1.327 -29.811 1.853 -39.725 2.153 -49.673 
77 0.589 -9.906 0.929 -19.857 1.275 -29.804 1.781 -39.717 2.070 -49.664 
78 0.565 -9.903 0.892 -19.852 1.224 -29.798 1.710 -39.710 1.988 -49.657 
79 0.542 -9.902 0.855 -19.849 1.173 -29.793 1.640 -39.704 1.907 -49.651 
80 0.519 -9.900 0.819 -19.846 1.123 -29.789 1.571 -39.699 1.827 -49.646 
81 0.496 -9.899 0.783 -19.843 1.074 -29.785 1.502 -39.694 1.747 -49.641 
82 0.473 -9.898 0.747 -19.841 1.024 -29.782 1.433 -39.691 1.667 -49.638 
83 0.451 -9.897 0.711 -19.839 0.975 -29.779 1.364 -39.687 1.587 -49.634 
84 0.428 -9.896 0.675 -19.837 0.926 -29.777 1.296 -39.685 1.507 -49.632 
85 0.405 -9.895 0.639 -19.836 0.877 -29.775 1.228 -39.683 1.428 -49.630 
86 0.383 -9.895 0.604 -19.835 0.828 -29.773 1.159 -39.681 1.349 -49.628 
87 0.360 -9.894 0.568 -19.834 0.780 -29.772 1.091 -39.679 1.270 -49.626 
88 0.338 -9.894 0.533 -19.833 0.731 -29.771 1.023 -39.678 1.190 -49.625 
89 0.315 -9.894 0.497 -19.832 0.682 -29.770 0.955 -39.677 1.111 -49.624 
90 0.293 -9.893 0.462 -19.832 0.634 -29.769 0.887 -39.676 1.032 -49.623 
91 0.270 -9.893 0.426 -19.831 0.585 -29.769 0.819 -39.676 0.953 -49.622 
92 0.248 -9.893 0.391 -19.831 0.536 -29.768 0.751 -39.675 0.873 -49.622 
93 0.225 -9.893 0.355 -19.831 0.488 -29.768 0.682 -39.675 0.794 -49.621 
94 0.203 -9.893 0.320 -19.831 0.439 -29.767 0.614 -39.674 0.715 -49.621 
95 0.180 -9.892 0.284 -19.830 0.390 -29.767 0.546 -39.674 0.635 -49.621 
96 0.158 -9.892 0.249 -19.830 0.342 -29.767 0.478 -39.674 0.556 -49.620 
97 0.135 -9.892 0.213 -19.830 0.293 -29.767 0.410 -39.674 0.477 -49.620 
98 0.113 -9.892 0.178 -19.830 0.244 -29.767 0.341 -39.673 0.397 -49.620 
99 0.090 -9.892 0.142 -19.830 0.195 -29.767 0.273 -39.673 0.318 -49.620 

100 0.068 -9.892 0.107 -19.830 0.146 -29.766 0.205 -39.673 0.238 -49.620 
101 0.045 -9.892 0.071 -19.830 0.098 -29.766 0.137 -39.673 0.159 -49.620 
102 0.023 -9.892 0.036 -19.830 0.049 -29.766 0.068 -39.673 0.079 -49.620 
103 0.000 -9.892 0.000 -19.830 0.000 -29.766 0.000 -39.673 0.000 -49.620 
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Πίνακας ΠΑ.5: Πρανές Πελοποννήσου, τιμές εδαφικής παραμόρφωσης στους επιφανειακούς κόμβους 

του κανάβου, (Σχήμα ΠΑ.6). 

 

 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 

Σημείο Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

1 0.000 -9.903 0.000 -19.825 0.000 -29.748 0.000 -39.649 0.000 -49.694 
2 -0.010 -9.903 -0.019 -19.825 -0.027 -29.747 -0.037 -39.649 -0.033 -49.693 
3 -0.030 -9.900 -0.055 -19.821 -0.079 -29.741 -0.110 -39.640 -0.096 -49.686 
4 -0.049 -9.899 -0.088 -19.819 -0.127 -29.738 -0.177 -39.635 -0.154 -49.682 
5 -0.068 -9.900 -0.123 -19.820 -0.178 -29.740 -0.247 -39.638 -0.216 -49.684 
6 -0.089 -9.900 -0.160 -19.820 -0.231 -29.740 -0.322 -39.638 -0.281 -49.684 
7 -0.109 -9.899 -0.197 -19.818 -0.284 -29.737 -0.395 -39.634 -0.345 -49.680 
8 -0.129 -9.898 -0.233 -19.816 -0.336 -29.733 -0.468 -39.629 -0.409 -49.676 
9 -0.149 -9.897 -0.269 -19.815 -0.388 -29.732 -0.540 -39.628 -0.471 -49.675 

10 -0.169 -9.897 -0.305 -19.815 -0.441 -29.733 -0.613 -39.628 -0.535 -49.676 
11 -0.190 -9.898 -0.342 -19.816 -0.494 -29.734 -0.687 -39.630 -0.599 -49.677 
12 -0.210 -9.898 -0.378 -19.816 -0.547 -29.734 -0.761 -39.630 -0.664 -49.677 
13 -0.230 -9.898 -0.415 -19.816 -0.600 -29.735 -0.834 -39.631 -0.728 -49.678 
14 -0.251 -9.898 -0.452 -19.817 -0.652 -29.735 -0.908 -39.631 -0.792 -49.678 
15 -0.271 -9.898 -0.488 -19.817 -0.706 -29.735 -0.982 -39.631 -0.857 -49.678 
16 -0.292 -9.898 -0.526 -19.816 -0.759 -29.734 -1.056 -39.630 -0.922 -49.677 
17 -0.313 -9.897 -0.563 -19.814 -0.813 -29.732 -1.131 -39.627 -0.987 -49.674 
18 -0.333 -9.896 -0.600 -19.812 -0.866 -29.729 -1.206 -39.622 -1.052 -49.670 
19 -0.353 -9.895 -0.636 -19.810 -0.919 -29.726 -1.279 -39.618 -1.116 -49.667 
20 -0.374 -9.894 -0.673 -19.809 -0.972 -29.724 -1.352 -39.616 -1.180 -49.665 
21 -0.394 -9.894 -0.710 -19.809 -1.025 -29.724 -1.426 -39.616 -1.245 -49.665 
22 -0.415 -9.894 -0.747 -19.810 -1.079 -29.725 -1.502 -39.616 -1.311 -49.665 
23 -0.436 -9.894 -0.785 -19.810 -1.134 -29.725 -1.578 -39.617 -1.378 -49.666 
24 -0.457 -9.894 -0.824 -19.810 -1.190 -29.725 -1.656 -39.616 -1.445 -49.665 
25 -0.479 -9.894 -0.863 -19.809 -1.246 -29.724 -1.733 -39.615 -1.513 -49.664 
26 -0.500 -9.893 -0.901 -19.808 -1.302 -29.722 -1.811 -39.612 -1.581 -49.661 
27 -0.522 -9.892 -0.940 -19.806 -1.357 -29.720 -1.888 -39.609 -1.648 -49.658 
28 -0.543 -9.892 -0.978 -19.806 -1.412 -29.719 -1.965 -39.606 -1.715 -49.657 
29 -0.564 -9.892 -1.016 -19.806 -1.468 -29.719 -2.041 -39.606 -1.781 -49.656 
30 -0.586 -9.892 -1.055 -19.807 -1.523 -29.720 -2.118 -39.607 -1.849 -49.657 
31 -0.607 -9.893 -1.094 -19.808 -1.579 -29.723 -2.196 -39.610 -1.916 -49.660 
32 -0.625 -9.897 -1.127 -19.816 -1.627 -29.734 -2.261 -39.624 -1.973 -49.672 
33 -0.643 -9.898 -1.158 -19.818 -1.672 -29.737 -2.324 -39.628 -2.028 -49.675 
34 -0.660 -9.900 -1.190 -19.821 -1.718 -29.741 -2.387 -39.632 -2.083 -49.680 
35 -0.678 -9.902 -1.222 -19.825 -1.764 -29.746 -2.450 -39.638 -2.138 -49.685 
36 -0.696 -9.904 -1.255 -19.829 -1.811 -29.752 -2.514 -39.645 -2.194 -49.691 
37 -0.714 -9.907 -1.288 -19.835 -1.858 -29.760 -2.578 -39.654 -2.250 -49.699 
38 -0.733 -9.910 -1.321 -19.841 -1.907 -29.769 -2.644 -39.665 -2.308 -49.709 
39 -0.752 -9.914 -1.357 -19.848 -1.957 -29.780 -2.712 -39.678 -2.367 -49.720 
40 -0.778 -9.920 -1.404 -19.861 -2.026 -29.797 -2.803 -39.699 -2.447 -49.739 
41 -0.805 -9.925 -1.453 -19.870 -2.096 -29.810 -2.897 -39.715 -2.529 -49.753 
42 -0.833 -9.930 -1.505 -19.879 -2.170 -29.823 -2.994 -39.730 -2.614 -49.766 
43 -0.862 -9.934 -1.560 -19.888 -2.248 -29.836 -3.096 -39.745 -2.704 -49.780 
44 -0.894 -9.939 -1.618 -19.898 -2.331 -29.850 -3.204 -39.761 -2.798 -49.794 
45 -0.927 -9.945 -1.681 -19.908 -2.421 -29.865 -3.319 -39.778 -2.899 -49.810 
46 -0.964 -9.950 -1.750 -19.919 -2.519 -29.881 -3.443 -39.797 -3.008 -49.826 
47 -1.004 -9.956 -1.826 -19.931 -2.627 -29.898 -3.578 -39.816 -3.126 -49.844 
48 -1.049 -9.962 -1.910 -19.943 -2.747 -29.915 -3.727 -39.836 -3.257 -49.862 
49 -1.099 -9.968 -2.005 -19.954 -2.881 -29.932 -3.891 -39.855 -3.402 -49.879 
50 -1.155 -9.973 -2.111 -19.964 -3.032 -29.947 -4.074 -39.872 -3.564 -49.896 
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 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 

Σημείο Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

Δx 

(cm) 

Δy 

(cm) 

51 -1.218 -9.977 -2.232 -19.972 -3.203 -29.959 -4.279 -39.886 -3.745 -49.909 
52 -1.289 -9.979 -2.368 -19.976 -3.396 -29.966 -4.509 -39.894 -3.949 -49.918 
53 -1.369 -9.979 -2.522 -19.975 -3.614 -29.966 -4.767 -39.894 -4.178 -49.920 
54 -1.460 -9.974 -2.697 -19.967 -3.861 -29.955 -5.055 -39.881 -4.435 -49.911 
55 -1.562 -9.965 -2.895 -19.948 -4.139 -29.930 -5.374 -39.854 -4.722 -49.890 
56 -1.676 -9.950 -3.117 -19.918 -4.448 -29.888 -5.728 -39.805 -5.039 -49.852 
57 -1.805 -9.928 -3.365 -19.874 -4.800 -29.825 -6.154 -39.725 -5.405 -49.794 
58 -1.949 -9.897 -3.645 -19.813 -5.203 -29.739 -6.637 -39.624 -5.822 -49.714 
59 -2.113 -9.858 -3.961 -19.735 -5.653 -29.629 -7.172 -39.496 -6.286 -49.615 
60 -2.304 -9.805 -4.331 -19.628 -6.167 -29.474 -7.787 -39.309 -6.817 -49.471 
61 -2.510 -9.704 -4.729 -19.429 -6.725 -29.178 -8.452 -38.960 -7.393 -49.183 
62 -2.732 -9.568 -5.153 -19.161 -7.347 -28.767 -9.183 -38.480 -8.036 -48.783 
63 -2.966 -9.394 -5.596 -18.819 -8.047 -28.257 -9.996 -37.882 -8.761 -48.283 
64 -3.211 -9.178 -6.073 -18.391 -8.798 -27.630 -10.856 -37.153 -9.539 -47.666 
65 -3.461 -8.913 -6.561 -17.874 -9.556 -26.878 -11.703 -36.287 -10.325 -46.922 
66 -3.708 -8.595 -7.017 -17.260 -10.25 -25.996 -12.449 -35.292 -11.046 -46.057 
67 -3.939 -8.220 -7.427 -16.540 -10.82 -24.987 -12.986 -34.186 -11.598 -45.095 
68 -4.134 -7.792 -7.755 -15.734 -11.20 -23.861 -13.254 -33.018 -11.902 -44.084 
69 -4.268 -7.326 -7.954 -14.893 -11.41 -22.717 -13.274 -31.983 -11.947 -43.228 
70 -4.315 -6.875 -7.997 -14.112 -11.43 -21.672 -13.167 -31.180 -11.894 -42.625 
71 -4.269 -6.524 -7.887 -13.545 -11.24 -20.957 -12.829 -30.871 -11.635 -42.627 
72 -4.211 -6.386 -7.816 -13.281 -11.18 -20.591 -12.856 -30.930 -12.116 -42.580 
73 -4.296 -4.200 -8.072 -7.831 -12.12 -11.290 -15.878 -13.065 -17.565 -12.868 
74 -4.118 -3.686 -7.619 -6.986 -10.74 -10.157 -12.204 -11.891 -11.756 -11.900 
75 -4.040 -3.233 -7.511 -6.165 -10.62 -8.976 -12.082 -10.498 -11.634 -10.370 
76 -3.915 -2.786 -7.312 -5.326 -10.37 -7.731 -11.809 -9.028 -11.333 -8.790 
77 -3.748 -2.363 -7.020 -4.508 -9.963 -6.494 -11.355 -7.558 -10.833 -7.258 
78 -3.545 -1.973 -6.648 -3.746 -9.417 -5.332 -10.743 -6.170 -10.181 -5.856 
79 -3.318 -1.627 -6.220 -3.065 -8.778 -4.297 -10.025 -4.939 -9.442 -4.643 
80 -3.076 -1.326 -5.757 -2.471 -8.084 -3.406 -9.184 -3.883 -8.586 -3.629 
81 -2.829 -1.070 -5.281 -1.968 -7.373 -2.664 -8.294 -3.012 -7.736 -2.785 
82 -2.583 -0.856 -4.806 -1.551 -6.670 -2.058 -7.456 -2.292 -6.961 -2.111 
83 -2.343 -0.679 -4.345 -1.211 -5.995 -1.574 -6.696 -1.733 -6.225 -1.584 
84 -2.114 -0.537 -3.904 -0.939 -5.357 -1.192 -5.972 -1.298 -5.534 -1.173 
85 -1.897 -0.423 -3.491 -0.724 -4.765 -0.896 -5.300 -0.963 -4.898 -0.858 
86 -1.693 -0.332 -3.105 -0.557 -4.218 -0.670 -4.681 -0.709 -4.315 -0.620 
87 -1.504 -0.262 -2.747 -0.429 -3.716 -0.500 -4.116 -0.520 -3.785 -0.443 
88 -1.328 -0.208 -2.419 -0.332 -3.259 -0.374 -3.603 -0.381 -3.305 -0.314 
89 -1.166 -0.167 -2.116 -0.260 -2.840 -0.282 -3.135 -0.280 -2.870 -0.222 
90 -1.015 -0.136 -1.838 -0.207 -2.459 -0.216 -2.710 -0.210 -2.476 -0.158 
91 -0.876 -0.114 -1.581 -0.169 -2.109 -0.171 -2.321 -0.162 -2.116 -0.115 
92 -0.746 -0.097 -1.343 -0.142 -1.788 -0.140 -1.965 -0.130 -1.788 -0.087 
93 -0.624 -0.085 -1.122 -0.123 -1.489 -0.120 -1.635 -0.109 -1.486 -0.070 
94 -0.509 -0.077 -0.914 -0.111 -1.212 -0.107 -1.329 -0.097 -1.207 -0.061 
95 -0.401 -0.071 -0.718 -0.103 -0.950 -0.100 -1.042 -0.091 -0.944 -0.056 
96 -0.297 -0.067 -0.531 -0.098 -0.702 -0.096 -0.769 -0.087 -0.697 -0.054 
97 -0.196 -0.065 -0.350 -0.095 -0.463 -0.094 -0.507 -0.086 -0.459 -0.054 
98 -0.097 -0.063 -0.174 -0.093 -0.230 -0.093 -0.252 -0.085 -0.228 -0.054 
99 0.000 -0.063 0.000 -0.093 0.000 -0.093 0.000 -0.085 0.000 -0.054 
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Σχήμα ΠΑ.5: Πρανές Στερεάς Ελλάδας, σημεία στην επιφάνεια του κανάβου όπου αντιστοιχούν οι τιμές του Πίνακα (ΠΑ.4). 

 
Σχήμα ΠΑ.6: Πρανές Πελοποννήσου, σημεία στην επιφάνεια του κανάβου όπου αντιστοιχούν οι τιμές του Πίνακα (ΠΑ.5). 
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Σχήμα ΠΑ.7: Πρανές Στερεάς Ελλάδας, κατανομή των διαφορικών καθιζήσεων στους επιφανειακούς 

κόμβους του κανάβου. 

 

 

 

 
Σχήμα ΠΑ.8: Πρανές Πελοποννήσου, κατανομή των διαφορικών καθιζήσεων στους επιφανειακούς 

κόμβους του κανάβου. 
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Σχήμα ΠΑ.9: Πρανές Στερεάς Ελλάδας, κατανομή των συνολικών μετατοπίσεων σε κάθε κόμβο του κανά
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Σχήμα ΠΑ.10: Πρανές Στερεάς Ελλάδα, κατανομή των μετατοπίσεων σε κάθε κόμβο του κανάβου, ως προς την συνιστώσα -x.
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Σχήμα ΠΑ.11: Πρανές Πελοποννήσου, η κατανομή των συνολικών μετατοπίσεων σε κάθε κόμβο του κανάβου.
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Σχήμα ΠΑ.12: Πρανές Πελοποννήσου, κατανομή των μετατοπίσεων σε κάθε κόμβο του κανάβου, ως προς την συνιστώσα –x. 
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