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“Geotest, more than a   
drilling provider…”

Εφαρμογές Φωνονικών Υλικών και Μεταϋλικών στην 

Αντισεισμική Μηχανική  (Κωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ-00185) 
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενιαία Δράση Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ 

Βασικοί στόχοι του έργου ήταν ο σχεδιασμός δισδιάστατων 
φωνονικών υλικών με προοπτική χρησιμοποίησής τους σε 
εφαρμογές αντισεισμικής θωράκισης κατασκευών.  

Στα πλαίσια της εφαρμογής εξετάστηκαν πώς οι δομές 
επηρεάζουν τη φέρουσα ικανότητα του εδάφους να 
παραλαμβάνει τα στατικά φορτία που προέρχονται από το ίδιο 
βάρος της κατασκευής που προορίζονται να προστατεύσουν.  

Μετά από την ολοκλήρωση του καθορισμού των εδαφικών 
συνθηκών έλαβε χώρα δοκιμή της προτεινόμενης διαδικασίας σε 
πραγματικές συνθήκες με το σχεδιασμό και κατασκευή της 
πειραματικής διάταξης, των αντίστοιχων δοκιμών πεδίου και της 
επεξεργασίας τους προς εξαγωγή συμπερασμάτων για τα 
επόμενα στάδια και την ολοκλήρωση του έργου. 

Η έρευνα περιλάμβανε μία σειρά αναλυτικών υπολογισμών και 
διερευνήσεων με τις μεθόδους πεπερασμένων διαφορών 
χρονικού πεδίου, FDTD, και πεπερασμένων στοιχείων. Η εν λόγω 
έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών. 

Παράλληλα, στο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Ε.Μ.Π. 
μελετήθηκε η απόκριση ελαστικού ημιχώρου στον οποίο 
εφαρμόζονται οι δομές που θα προσδιοριστούν ως αποδοτικές, 
σε δυναμικά και σεισμικά φορτία. θεμελίωσης και στεγανότητας 
του έργου. 

http://www.geotest-eng.gr/


Σελίδα 2 

Εφαρμογές Φωνονικών Υλικών και Μεταϋλικών στην 

Αντισεισμική Μηχανική - Ενδιάμεση Φάση

Σε αυτό το στάδιο των αναλύσεων δημιουργήθηκαν προσομοιώματα του εδάφους και των δομών με 
διάφορες γεωμετρίες και σε τρεις διαφορετικούς εδαφικούς σχηματισμούς. Πραγματοποιήθηκαν λοιπόν 
αναλύσεις τόσο για δυναμική διέγερση όσο και για σεισμικές διεγέρσεις.  Βάσει των αποτελεσμάτων των 
αναλύσεων καθορίστηκαν οι αποδοτικότερες δομές οι οποίες δοκιμάστηκαν στην πράξη. 

Στη συνέχεια, σχεδιάστηκε η πειραματική διάταξη καθώς και οι απαιτήσεις σε εξοπλισμό και μέσα για την 
υλοποίησή της. Επιλέχτηκαν δύο θέσεις για τις προκαταρκτικές δοκιμές χωρίς δομές. Τα αποτελέσματα των 
δοκιμών αυτών αξιολογήθηκαν ενώ παράλληλα αποφασίστηκαν κρίσιμες παράμετροι των δοκιμών σε 
σχέση με τις δομές και τα χαρακτηριστικά της διέγερσης. Προκρίθηκε μία θέση ως η πλέον κατάλληλη για 
τη διενέργεια των δοκιμών με δομές στην οποία και πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές με διαφορετικές δομές. 
Βάσει των καταγραφών και της επεξεργασίας των μετρήσεων έγινε αξιολόγηση της συμπεριφοράς τους. 

Η Χ. ΧΙΩΝΗΣ – GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ολοκλήρωσε τις προκαταρκτικές γεωτεχνικές και 
γεωφυσικές έρευνες σε συγκεκριμένες θέσεις ενδιαφέροντος και με διάφορες συνθήκες εδάφους (μαλακό 
και σκληρό) για τον καθορισμό των γεωτεχνικών συνθηκών και της καταλληλότητάς τους για την κατασκευή 
της πειραματικής διάταξης και της συνέχισης του πειράματος.  

Στα πλαίσια της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε γεωτεχνική και γεωφυσική διερεύνηση σε τρία (3) πιλοτικά 
σημεία έρευνας, τα οποία επιλέχθηκαν για να προσομοιώνει συνθήκες τόσο «μαλακού» όσο και «σκληρού» 
εδάφους, πάντα σε σχέση με την αναμενόμενη συμπεριφορά σε δυναμική φόρτιση, τις απαιτήσεις του 
αντισεισμικού σχεδιασμού και του Έργου. Σε κάθε θέση έρευνας προέκυψε συγκεκριμένη εδαφική 
στρωματογραφία έως το απαιτούμενο βάθος, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες υπολογιστικές 
προσομοιώσεις σχετικά με διάφορες προτεινόμενες γεωμετρίες φωνονικών υλικών. 

Παράλληλα στα πλαίσια των εφαρμογών πραγματοποιήθηκε και Προκαταρκτική εκτίμηση των πιθανών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της προτεινόμενης διάταξης φωνονικών υλικών, τόσο κατά τη φάση 
σχεδιασμού/υλοποίησης της πειραματικής διάταξης πεδίου, όσο και σε συνθήκες κατασκευής στα πλαίσια 
τεχνικού έργου. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ο καθορισμός και ο σχεδιασμός της πειραματικής διάταξης πεδίου, ενώ επίσης 
καθορίστηκε ο σχεδιασμός της μεθοδολογίας και της διαδικασίας των πειραματικών δοκιμών πεδίου στις 
θέσεις που επιλέχθηκαν. 

Στη φάση αυτή βρίσκονταν σε εξέλιξη και προς ολοκλήρωση οι τελικές γεωτεχνικές έρευνες στη θέση των 
πειραματικών δοκιμών πεδίου, όπως επίσης και το αντικείμενο της έρευνας που αφορά δοκιμές σε κενό. 
Από τα αποτελέσματα αυτών καθορίστηκαν και οι ακριβείς προδιαγραφές για ολοκλήρωση των 
αντίστοιχων δοκιμών με χαλαρό υλικό πλήρωσης. 

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://www.geotest-eng.gr/


Εφαρμογές Φωνονικών Υλικών και Μεταϋλικών στην Αντισεισμική Μηχανική–Τελική Φάση 

Έπειτα  από  την  ολοκλήρωση  των  απαιτούμενων 
ερευνών  πεδίου  στη  θέση  του  πειράματος, 
πραγματοποιήθηκαν  όλες  οι  πειραματικές  δοκιμές  και 
ακολούθησε βαθμονόμηση και αριθμητική προσομοίωση 
όλων των πειραμάτων σε Η/Υ. 

Οι  πειραματικές  δομές  στο  πεδίο  περιλάμβαναν 
επιμήκεις τάφρους με διάφορα βάθη και σε διάταξη είτε 

μονής  τάφρου  ή  διπλών  (δίδυμων)  τάφρων.  Οι  εδαφικές  διεγέρσεις‐δοκιμές  έγιναν  υλοποιώντας  στο  πεδίο 
διάφορες  διαστάσεις  και  βάθη  δομής,  με  τις  δοκιμές  να  γίνονται  είτε  σε  κενές  τάφρους  είτε  πληρωμένες  με 
αδρομερές χαλαρό υλικό. 

Με  το  πέρας  των  πειραμάτων, 
πραγματοποιήθηκαν  αριθμητικές 
προσομοιώσεις  των  πειραματικών  δοκιμών 
πεδίου με προσομοίωση τόσο του τύπου και 
χαρακτηριστικών  της  εδαφικής  διέγερσης 
όσο  και  όλων  των  δομών  που 
κατασκευάστηκαν στο πεδίο σύμφωνα με τη 
μέθοδο,  χρησιμοποιώντας  εξειδικευμένο 
λογισμικό και αριθμητικές μεθόδους. 

Σκοπός  της  αριθμητικής 
προσομοίωσης  ήταν  να  προκύψει  ένα 
αριθμητικό  προσομοίωμα  εδάφους  και  διέγερσης  ώστε  να  υπολογιστεί  το 
μέγεθος  της    απόσβεσης  του  παραγόμενου  κύματος  από  την  παρουσία  των 
συγκεκριμένων δομών και να διερευνηθεί η δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης 
του πειράματος τροποποιώντας τόσο τα χαρακτηριστικά των δομών όσο και τον 

τύπο/μέγεθος της διέγερσης με τελικό στόχο την εφαρμογή στην προστασία ευαίσθητων κατασκευών και μνημείων 
από παρόμοιες εδαφικές δονήσεις. 

Διερευνήθηκαν δομές από περίβλημα υλικού με μεγάλο μέτρο ελαστικότητας, το οποίο στο εσωτερικό του μπορεί 
να είναι κενό ή να πληρούται από ένα υλικό μικρότερου Ε (μέτρου ελαστικότητας), όπως ένα εδαφικό υλικό. Από 
το σύνολο των δομών που εξετάστηκαν και από τα αποτελέσματα του Συντελεστή Διέλευσης που υπολογίστηκαν 
προκύπτει ότι παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον και μπορούν να αποτελέσουν βάση περαιτέρω έρευνας στο 
συγκεκριμένο πεδίο με πολλά υποσχόμενα τεχνολογικά οφέλη στον τομέα της αντισεισμικής τεχνολογίας.   
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Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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