
Η ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ



Τα θέματα της προσομοίωσης των κατασκευών από τοιχοποιία είναι

ακόμη ανοιχτά. Εύλογες αντιρρήσεις διατυπώνονται (από τους

ασχολούμενους με το αντικείμενο) για όλες τις μεθόδους οι οποίες

εφαρμόζονται (είτε σε ερευνητικό επίπεδο, είτε στο πλαίσιο μελετών

αποκατάστασης). Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα σήμερα.

Το βέβαιο είναι ότι πολλές από τις ιδιαιτερότητες των κατασκευών τις

οποίες εξετάζουμε ΔΕΝ έχουν ακόμη βρει κατάλληλο τρόπο

προσομοίωσης (Πδ. προσομοίωση τρίστρωτων τοιχοποιιών, περιοχών

σύνδεσης των τοίχων μεταξύ τους, κ.λπ.), ενώ και οι νόμοι

συμπεριφοράς οι οποίοι εισάγονται σε διαφόρων τύπων λογισμικάσυμπεριφοράς οι οποίοι εισάγονται σε διαφόρων τύπων λογισμικά

εμπεριέχουν μεγάλες αβεβαιότητες.

Το πρόβλημα είναι ιδιαιτέρως έντονο κατά την φάση της αποτίμησης

(ασυνέχειες, απουσία διαφραγμάτων/εφαρμογή ανελαστικής στατικής

ανάλυσης[;], παραμένουσες παραμορφώσεις, κ.λπ.).

Θα ασχοληθούμε εδώ με την χρησιμότητα των υπολογιστικών εργαλείων

κατά την φάση της αποτίμησης, καθώς μας δίνουν την δυνατότητα

ελέγχου των υποθέσεών μας για τα αίτια των βλαβών ή/και εντοπίζουν

κρίσιμες περιοχές οι οποίες έχουν ανάγκη επέμβασης.



ΚΑΘΟΛΙΚΟ Ι.Μ.ΔΑΦΝΙΟΥ

Οι προκαταρκτικές (ελαστικές) αναλύσεις επαλήθευσαν τις θέσεις των βλαβών 

που προκλήθηκαν από τον σεισμό του 1999.
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Έδειξαν, επίσης, την ευαισθησία του 

φορέα στις περιοχές έδρασης της 

θολοδομίας. 

Επιβεβαίωσαν τις αυξημένες 

παραμορφώσεις κατά την διεύθυνση 

Β-Ν (υπό τα κατακόρυφα φορτία 

μόνον!). Αυτή η παρατήρηση 

ερμηνεύει την παραμορφωμένη 

μορφή του κεντρικού τρούλου (μετά 

από την ανακατασκευή του στις 

αρχές του 20ού αιώνα).



ανακατασκευασμένο αρχικό

Ερμήνευσαν, επίσης, τον λόγο 

κατασκευής των εξωτερικών 

αντηρίδων (από τον Troump) και 

επαλήθευσαν την ιστορική 

παθολογία του μνημείου



Όλα αυτά τα στοιχεία ήταν πολύτιμα, καθώς

• Επέτρεψαν να γίνει κατανοητή η συμπεριφορά του φέροντος συστήματος,

• Έδωσαν την δυνατότητα να επαληθευθεί η ιστορική παθολογία (μέρος της

οποίας είναι αποτυπωμένο στο μνημείο και μέρος περιγράφεται σε κείμενα) και

να ερμηνευθούν τα μέτρα προστασίας τα οποία ελήφθησαν στο παρελθόν.

• Επέτρεψαν να συναχθεί το βασικό συμπέρασμα στο οποίο βασίσθηκαν οι

αποφάσεις για τις επεμβάσεις στο μνημείο: Όλες οι προηγούμενες επεμβάσεις

στο μνημείο στόχευαν στην (εν μέρει, τουλάχιστον) αντιμετώπιση των εγγενώνστο μνημείο στόχευαν στην (εν μέρει, τουλάχιστον) αντιμετώπιση των εγγενών

αδυναμιών του φέροντος οργανισμού. Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η

σημασία αυτών των επεμβάσεων (ενδεχομένως, χάρη σε αυτές το μνημείο

έφθασε στα χέρια μας), αποδεικνύεται η επανάληψη των ίδιων βλαβών, στις

ίδιες περιοχές (με αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών τμημάτων των

ψηφιδωτών, τα οποία τοποθετούνται στο ανώτερο τμήμα του ναού).

Επομένως, τεκμηριώθηκε η ανάγκη να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την

προστασία του μνημείου.







ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΚΑΣ (ποταμός Άραχθος)
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Πλημμύρα 2015

Τα στοιχεία δεν επαληθεύουν την αρχική υπόθεση ότι η 

πλημμύρα που οδήγησε στην κατάρρευση ήταν ακραίο γεγονός. 



Ήδη το 1995…

Ρωγμές ανοίγματος από 0,5 έως 8,0mm

ΤΟΞΟ

Θέση ανατίναξης-εσωράχιο

Βλάβη στο εσωράχιο

11,5cm κατάντη, 5,0cm

ανάντη. Τοπικές 

αποκολλήσεις θολιτών

Ρωγμές ανοίγματος από 0,5 έως 8,0mm

γύρω από το σκυρόδεμα επισκευής

(διαστάσεων ~0,90x1,60m).

Ρωγμές μεγαλύτερες στα ανάντη!

Απόπειρα ανατίναξης από τον 

υποχωρούντα γερμανικό 

στρατό (1944). Επισκευή με 

σκυρόδεμα.

Διπλ. Εργασία Δ.Μπακάλη



ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΑ ΤΟΞΑ

Ρωγμή στην κλείδα Ρωγμή στην 

κλείδα

Ρωγμές διαφόρων ανοιγμάτων: Στο Δ τόξο, το 

άνοιγμα είναι μεγαλύτερο στα ανάντη. Στο Α τόξο, 

μεγαλύτερο στα κατάντη. Άραγε, στροφή της 

γέφυρας ως προς το ανατολικό της βάθρο; Για 

ποιον λόγο;



ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

ανάντη 

μέτωπο

Επίσης, το βάθρο κατέρρευσε ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΑΝΤΗ!

Σχέδιο της μελέτης του 2005 και φωτογραφία (από το αρχείο ΕΜΠ) του ανατολικού βάθρου. 

Η στροφή του θεμελίου 

μπορεί να ερμηνεύσει τις 

βλάβες των τόξων



Παραμόρφωση στηθαίων

Συμβατή με την κίνηση της καταρρέουσας γέφυρας προς

τα ανάντη.



Υποσκαφή ανατολικού βάθρου

1995 2015?
Χ. Γιαννέλος/ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ































ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (ποταμός Αώος)

Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας 

Απόπειρα ανατίναξης από τον υποχωρούντα 

τουρκικό στρατό. Επισκευή (1913) από τον γαλλικό 

στρατό.

Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας 

Ηπείρου, Δήμου Κόνιτσας, Υπουργείου 

Πολιτισμού και ΕΜΠ



Καλή ποιότητα 

άοπλου 

σκυροδέματος

Εκτεταμένη 

διάβρωση 

οπλισμού, 

αποδιοργάνωση 

σκυροδέματος

Κατασκευάσθηκαν 

ταυτοχρόνως; Και 

αν ναι, γιατί;



Η ποιότητα του χάλυβα υποδεικνύει παραγωγή των αρχών του 20ού 

αιώνα. Χρήση ίδιων ράβδων στο στηθαίο, το οποίο κατασκευάσθηκε 

κατά την επισκευή.



Εικάζεται ότι η κατασκευή του τοπικού μανδύα 

στο εσωράχιο στόχευε στην εξασφάλιση της 

εκτός επιπέδου συμπεριφοράς της γέφυρας.



Και ένα… παραπροϊόν της διερεύνησης…

Επομένως, η προσομοίωση 

και οι αριθμητικές 

αναλύσεις (ακόμη και 

χωρίς να είναι «ακριβείς») 

συμβάλλουν στην 

κατανόηση του φ.ο. και της 

συμπεριφοράς του. 

Θερμώς συνιστώνται!!!

Άλλωστε, προβλέπονται 

Λόγω της ασυμμετρίας της γέφυρας, κρίσιμη δεν 

είναι (όπως θα αναμενόταν) η περιοχή της κλείδας, 

αλλά η θέση συναρμογής του τόξου με το νότιο 

βάθρο.

Ίσως έτσι ερμηνεύεται και το γεγονός ότι η γέφυρα 

απέφυγε την κατάρρευση εξ αιτίας των εκρηκτικών 

τα οποία τοποθετήθηκαν στην περιοχή της κλείδας.

Άλλωστε, προβλέπονται 

και από τον ΕΚ8-3 και από 

τον ΚΑΔΕΤ (καθώς 

αναγνωρίζεται η αξία 

τους).


