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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 
Όταν οι μεταλλικοί πυλώνες ανεμογεννητριών βρίσκονται θεμελιωμένοι σε εδαφικούς 
σχηματισμούς και υποβάλλονται σε δυναμικές διεγέρσεις (άνεμος ή σεισμός), η απόκρισή 
τους επηρεάζεται άμεσα από το φαινόμενο της δυναμικής αλληλεπίδρασης ανωδομής–
θεμελίωσης–εδάφους. Καθώς όμως δε μπορεί να θεωρηθεί δεδομένος ο ευεργετικός ρόλος 
της αλληλεπίδρασης στη δυναμική απόκριση των ανεμογεννητριών, στην παρούσα 
εργασία διερευνώνται οι βασικές παράμετροι οι οποίες υπεισέρχονται στη συμπεριφορά 
του συστήματος, και εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες η αλληλεπίδραση καθορίζει 
την απόκριση. Για το λόγο αυτόν εξετάζεται μέσω αριθμητικής προσομοίωσης η δυναμική 
απόκριση ενός τυπικού πυλώνα, εδραζομένου μέσω άκαμπτης επιφανειακής θεμελίωσης, 
είτε σε εδαφική στρώση επί βράχου, είτε σε ελαστικό ημίχωρο. Τα αποτελέσματα 
αποδεικνύουν ότι η απόκριση ενός τέτοιου συστήματος ενδέχεται να είναι ιδιαιτέρως 
ευαίσθητη στα μηχανικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά των υποκείμενων εδαφικών 
σχηματισμών, και ότι η αλληλεπίδραση είναι πιθανόν να επηρεάσει ακόμη και 
επιβαρυντικά την καταπόνηση της ανωδομής. Συνεπώς, το θέμα της δυναμικής 
αλληλεπίδρασης επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό ανεμογεννητριών.  

 
 
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
Οι μεταλλικοί πυλώνες ανεμογεννητριών σχήματος λεπτότοιχου κωλουροκωνικού 
κελύφους, αν και αποτελούν φαινομενικά απλές κατασκευές, διακρίνονται από συγκε-
κριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν το σχεδιασμό τους ιδιαίτερο. Η βασική 
ιδιαιτερότητά τους έγκειται στο ότι υποβάλλονται διαρκώς σε δυναμικές διεγέρσεις, όπως 
ο άνεμος και δευτερευόντως ο σεισμός, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται θεμελίωση 
σε μαλακούς εδαφικούς σχηματισμούς. Υπό αυτές τις συνθήκες η απόκριση ενδέχεται να 
επηρεάζεται από το φαινόμενο της δυναμικής αλληλεπίδρασης ανωδομής–θεμελίωσης–
εδάφους.  
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Η παρουσία ενδόσιμου εδάφους θεμελίωσης επηρεάζει ποικιλοτρόπως τη δυναμική 
απόκριση της ανωδομής. Καταρχάς, συνεπάγεται αύξηση της ιδιοπεριόδου του συστή-
ματος σε σχέση με την αντίστοιχη ιδιοπερίοδο ανωδομής πακτωμένης σε βράχο. 
Επιπροσθέτως, σημαντικό ποσοστό της ενέργειας διαχέεται στο έδαφος μέσω της 
απόσβεσης ακτινοβολίας και της υστερητικής απόσβεσης του εδάφους [1, 2]. Επειδή όμως 
όλοι σχεδόν οι αντισεισμικοί κανονισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν υιοθετήσει εξιδα-
νικευμένα φάσματα σχεδιασμού (τα οποία προτείνουν σταθερή τιμή της επιτάχυνσης μέχρι 
κάποια τιμή της ιδιοπεριόδου, και απότομη πτώση για μεγαλύτερες περιόδους), η αύξηση 
της ιδιοπεριόδου και της ενεργής απόσβεσης του συστήματος συνεπάγεται οπωσδήποτε 
μείωση των φασματικών επιταχύνσεων, και κατά συνέπεια ο ρόλος της αλληλεπίδρασης 
κρίνεται ευεργετικός [3].  
 
Κατόπιν τούτου, η δυναμική αλληλεπίδραση, αποτελώντας έναν «κρυφό συντελεστή 
ασφαλείας», ουσιαστικά παραγκωνίζεται. Παρόλα αυτά, καταγραφές από διάφορους 
σεισμούς αποδεικνύουν ότι τα φάσματα σχεδιασμού, όντας βασισμένα σε στατιστική 
επεξεργασία προγενέστερων καταγραφών, αδυνατούν να καλύψουν όλες τις πιθανές 
σεισμικές διεγέρσεις, και ιδιαίτερα τα επιταχυνσιογραφήματα με μεγάλες φασματικές 
επιταχύνσεις σε υψηλές περιόδους [4]. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αύξηση της ιδιοπεριόδου 
ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των φασματικών επιταχύνσεων. Επιπροσθέτως, καθώς 
επιδιώκεται η αποφυγή συντονισμού μεταξύ ρότορα και πυλώνα, είναι σαφές ότι 
οποιαδήποτε μεταβολή της ιδιοπεριόδου λόγω δυναμικής αλληλεπίδρασης με το έδαφος 
ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύμητα συντονιστικά φαινόμενα.  
 
Καθώς λοιπόν δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένος ο ευεργετικός ρόλος της δυναμικής 
αλληλεπίδρασης στην καταπόνηση των ανεμογεννητριών, στην παρούσα εργασία γίνεται 
προσπάθεια: (α) να διερευνηθούν οι βασικές παράμετροι που υπεισέρχονται στο πρόβλημα 
της δυναμικής αλληλεπίδρασης, και (β) να καθοριστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες η 
αλληλεπίδραση αυτή καθορίζει την απόκριση ενός τέτοιου συστήματος. Για τον λόγο αυτό 
εξετάσθηκε μέσω αριθμητικής προσομοίωσης η δυναμική απόκριση ενός τυπικού πυλώνα 
ανεμογεννήτριας, εδραζομένου μέσω άκαμπτης επιφανειακής θεμελίωσης, είτε σε εδαφική 
στρώση επί βράχου, είτε σε ημίχωρο. Η εξεταζόμενη κατασκευή υποβλήθηκε σε 
ανεμοπίεση και σε σεισμική διέγερση, αφού προηγουμένως προσδιορίστηκαν τα δυναμικά 
χαρακτηριστικά της. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η απόκριση ενός τέτοιου συστήματος 
ενδέχεται να είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητη στα μηχανικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
των υποκείμενων εδαφικών σχηματισμών, και ότι η δυναμική αλληλεπίδραση είναι 
πιθανόν να επηρεάσει ακόμη και επιβαρυντικά την καταπόνηση της ανωδομής.  
 
 
3. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΥΛΩΝΑ 
 
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη δυναμική συμπεριφορά μίας τυπικής ανεμο-
γεννήτριας ισχύος 800 kW, η οποία υποβάλλεται σε ανεμοπίεση και σεισμική διέγερση. 
Εξετάζονται οι εξής περιπτώσεις θεμελίωσης: (α) πάκτωση στη βάση, (β) θεμελίωση σε 
ομοιογενή ημίχωρο, και (γ) θεμελίωση σε εδαφική στρώση πεπερασμένου πάχους. Το 
ύψος του άξονα του ρότορα είναι 52.5 m, ενώ ο ρότορας έχει διάμετρο 50m, και μάζα 
32tn. Ο πυλώνας αποτελείται από χάλυβα S355, είναι κυλινδρικός με μεταβλητή διάμετρο, 
και το βάρος του (εκτός ρότορα) είναι 60tn. Τα τοιχώματα έχουν πάχος tf=20mm στη βάση 
και καταλήγουν σε 12mm στην κορυφή. Χωρίζεται σε 5 τεμάχια των 10m , τα οποία κατά 
την τοποθέτηση ενώνονται με φλάντζες. Στη βάση υπάρχει θύρα με ύψος 1.5m και πλάτος 
0.6m. Τα γεωμετρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά του πυλώνα δίδονται στο Σχήμα 1. 
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Σχήμα  1 

Γεωμετρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά του πυλώνα της υπό-εξέταση ανεμογεννήτριας. 
 

4. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΕ ΑΝΕΝΔΟΤΟ ΒΡΑΧΟ (ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ) 
 
Οι αναλύσεις του πυλώνα πραγματοποιήθηκαν μέσω δύο προσομοιωμάτων πεπερασμένων 
στοιχείων. Το πρώτο προσομοίωμα, ιδιαίτερα λεπτομερές, έλαβε υπόψη την ακριβή γεω-
μετρία και όλες τις λεπτομέρειες του πυλώνα (θύρα, φλάντζες, κ.λπ.). Χρησιμοποιήθηκαν 
πεπερασμένα στοιχεία πλάκας για την προσομοίωση τοιχωμάτων και φλαντζών, στοιχεία 
δοκού για τις ενισχύσεις (της θύρας και των φλαντζών), και στοιχεία επαφής για τις 
ενώσεις στις φλάντζες. Απεναντίας, το δεύτερο προσομοίωμα ήταν αρκετά απλοποιημένο 
καθώς, αγνοώντας την θύρα και τις φλάντζες, καταστρώθηκε μέσω 50 απλών στοιχείων 
δοκού κοίλης κυκλικής διατομής. Οι τρεις πρώτες καμπτικές ιδιομορφές έχουν ιδιοπερίοδο 
1.25, 0.18, 0.06s, και ενεργή μάζα 60, 18 και 8%, αντιστοίχως, τιμές οι οποίες επιβε-
βαιώνουν και την ιδιομορφική ανάλυση του απλοποιημένου προσομοιώματος. Σημειώνε-
ται ότι το λεπτομερές προσομοίωμα αναπτύχθηκε για να ελεγχθούν συγκεκριμένα θέματα, 
όπως ο τοπικός λυγισμός και οι συγκεντρώσεις τάσεων, θέματα τα οποία δεν θίγονται στην 
εργασία αυτή. Συνεπώς, οι παρακάτω αναλύσεις βασίζονται στο απλοποιημένο προσο-
μοίωμα υποβαλλόμενο σε ψευδοστατική ή δυναμική καταπόνηση ανεμοπίεσης ή σεισμού. 
 
4.1 Ανεμοπίεση 
Με βάση την απλοποιητική παραδοχή περί ακάμπτου ρότορα, η συνισταμένη δύναμη F(t) 
που δρά κάθετα στην επιφάνεια του ρότορα είναι αυτή που δίδεται στο Σχήμα 2. Η ανεμο-
πίεση επιβλήθηκε καταρχάς ψευδοστατικά, και κατόπιν δυναμικά ως χρονοϊστορία δύνα-
μης. Στην περίπτωση ψευδοστατικής φόρτισης η ανεμοπίεση επιβλήθηκε ως σταθερή 
δύναμη, ανεξάρτητη του χρόνου. Εξετάσθηκαν δύο σενάρια φόρτισης: α) φορτία 
λειτουργίας, με ταχύτητα Vw=25m/s, και β) ακραία φορτία, με Vw=70m/s (CT = 0.08). 
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Σχήμα  2 

Υπολογισμός της συνισταμένης δύναμης της ανεμοπίεσης F(t). 
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Σχήμα  3 

Η χρονοϊστορία ταχύτητας ανέμου, καθ ντίστοιχο φάσμα δυναμικής ενίσχυσης. 

Στο πρώτο σενάριο φόρτισης, που αφορά και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της ανεμο-

 και το 

4.2 Σεισμική καταπόνηση 
ερίοδος του υπό-εξέταση πυλώνα κυμαίνεται περί τα 1.2s 

ώς και το α
 

γεννήτριας, το επίπεδο τάσεων αποδείχθηκε πολύ χαμηλό (της τάξης των 60kPa), ενώ οι 
μετατοπίσεις της κορυφής κυμάνθηκαν περί τα 0.18m. Στο δεύτερο σενάριο οι τάσεις είναι 
αισθητά αυξημένες, πλησιάζοντας τα 220kPa, και οι μετατοπίσεις τα 0.60m. 
H απλοποιητική θεώρηση περί άκαμπτου ρότορα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό
συχνοτικό περιεχόμενο της χρονοϊστορίας της δύναμης F(t) ως αποτέλεσμα της 
χρονοϊστορίας της ταχύτητας του ανέμου Vw(t). Χρησιμοποιήθηκε ποικιλία χρονοϊστοριών 
ανέμου από δικτυακή βάση [5], όμως διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία τους οδηγεί σε 
μικρές δυναμικές ενισχύσεις Α. Στo Σχήμα 3 παρουσιάζεται μία τυπική χρονοϊστορία 
ταχύτητας ανέμου, καθώς και το αντίστοιχο φάσμα δυναμικής ενίσχυσης. Διαπιστώνεται 
ότι η δυναμική ενίσχυση Α πλησιάζει το 1.5 για το εύρος ιδιοπεριόδων που μας 
ενδιαφέρουν. Αξίζει να σημειωθεί η αύξηση της δυναμικής ενίσχυσης σε πολύ μεγάλες 
ιδιοπεριόδους λόγω του εξαιρετικά χαμηλόσυχνου χαρακτήρα της φόρτισης από άνεμο. 

 

Καθώς η θεμελιώδης ιδιοπ
κρίνεται ότι είναι ευαίσθητος σε χαμηλόσυχνες σεισμικές καταπονήσεις. Καταγραφές και 
αναλύσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας έχουν αποδείξει ότι τέτοιου είδους διεγέρσεις είναι 
αποτέλεσμα, είτε της εδαφικής ή γεωμορφικής ενίσχυσης λόγω τοπικών συνθηκών, είτε 
της κατευθυντικότητας διάρρηξης του ρήγματος στο εγγύς πεδίο [6]. Για το λόγο αυτόν 
επιλέχθησαν ως σεισμικές διεγέρσεις δύο χαρακτηριστικά επιταχυνσιογραφήματα: το 
επιταχυνσιογράφημα Takatori από τον σεισμό του Kobe το 1995 και το επιταχυνσιο-
γράφημα από τον σεισμό του Βουκουρεστίου το 1977. Η πρώτη καταγραφή συνδυάζει την 
επίδραση της εδαφικής ενίσχυσης και την επίδραση της κατευθυντικότητας, και αποτελεί 
ίσως τη δυσμενέστερη υπαρκτή καταγραφή για κατασκευές με ιδιοπεριόδους περί τα 1.2s. 
Η καταγραφή του Βουκουρεστίου αποτελεί μάλλον κλασσικό παράδειγμα εδαφικής 
ενίσχυσης. Στo Σχήμα 4 παρουσιάζονται οι δύο χρονοϊστορίες επιτάχυνσης και τα 
αντίστοιχα φάσματα ελαστικής απόκρισης σε όρους επιτάχυνσης και μετατόπισης. Η 
απόκριση με βάση το απλοποιημένο προσομοίωμα ήταν ελαστική και επαληθεύθηκε από 
τα φάσματα απόκρισης. Σημειώνεται ότι, με βάση το λεπτομερές προσομοίωμα, στην 
περίπτωση του Takatori η απόκριση του υλικού στη βάση ήταν ανελαστική λόγω συγκέ-
ντρωσης τάσεων στην περιοχή της θύρας. Στην περίπτωση του Takatori η μετατόπιση της 
κορυφής έφτασε το 1.1m και η τέμνουσα βάσης τα 1344kN, ενώ στην περίπτωση του 
Βουκουρεστίου η μετατόπιση περιορίστηκε στα 0.31m και η αντίστοιχη τέμνουσα στα 
414kΝ. Σημειώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις η επιρροή της γεωμετρικής μή 
γραμμικότητας αποδείχθηκε αμελητέα λόγω των μικρών κατακορύφων φορτίων. 
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Σχήμα  4 

Οι χρονοϊστορίες επιτάχυνσης των σεισ έρσεων που χρησιμοποιήθηκαν, και τα 
α

. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

εωρήθηκε τυπική θεμελίωση 12m x 12m με βάθος εγκιβωτισμού 2m. Η αλληλεπίδραση 

μικών διεγ
ντίστοιχα φάσματα ελαστικής απόκρισης (σε όρους επιτάχυνσης και μετατόπισης, ξ=2%) 

 
 
5
 
Θ
αντιμετωπίσθηκε καταρχάς ως ταλάντωση ακάμπτου θεμελίου, και συνεπώς ελήφθη 
υπόψη μόνον η αδρανειακή αλληλεπίδραση. Η μάζα της θεμελίωσης, καθώς και η σύζευξη 
μεταξύ λικνισμού και παλινδρόμισης αμελήθηκαν. Εξετάσθηκαν τα ακραία εδαφικά 
προφίλ του ελαστικού ημιχώρου και της εδαφικής στρώσης πάχους Η=20m επί βράχου. 
Θεωρήθηκε σταθερή πυκνότητα εδάφους ρ=2tn/m3 και λόγος Poisson ν=1/3, ενώ η ενεργή 
ταχύτητα VS κυμάνθηκε μεταξύ 50 και 300m/s. Για ημιπλάτος Β≈6m, VS=50m/s, και 
Τ≈1.2s, προκύπτει αο=ωΒ/VS≈0.6. Για ένα τέτοιο χαμηλόσυχνο σύστημα οι δυναμικές 
δυσκαμψίες αποδίδονται από τις στατικές δυσκαμψίες με βάση τις παρακάτω σχέσεις, 
όπου Η το πάχος του στρώματος, D το βάθος εγκιβωτισμού, και R η χαρακτηριστική 
διάσταση του θεμελίου [7].  

v
4GR ⎛ R D D D / HK 1 1.28 1 0.5 1 0.85 0.28
1 H R R 1 D / H

⎛ ⎞⎞ ⎛ ⎞ ⎡ ⎤= + + + −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥− ν −⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦⎝ ⎠
, 

h
8GR R 2 D 5 DK 1 0.5 1 1
2 H 3 R 4 H

⎞
⎟
⎠

, ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛= + + +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜− ν ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝

3

r
8GR 1 R D DK 1 1 2 1 0.

3(1 ) 6 H R H
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛= + + +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜− ν ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝

 7 ⎞
⎟
⎠

(1)

Η δυσκαμψία του συστήματος εξαρτάται κυρίως από τη στροφική δυσκαμψία στη βάση, η 

περίπτωση ελαστικού ημιχώρου.  

οποία εξαρτάται έντονα από το βάθος εγκιβωτισμού ενώ μεταβάλεται ελάχιστα με την 
ύπαρξη ή μη υποκειμένου βράχου. Ο εγκιβωτισμός αυξάνει τη στροφική δυσκαμψία κατά 
50 έως 100% και τη μεταφορική κατά 20 έως 50%. Η ύπαρξη βράχου στα 20m αυξάνει τη 
στροφική δυσκαμψία κατά 10% και τη μεταφορική κατά 20 έως 30% σε σχέση με την 
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ίζει την ενεργή διάσταση θεμελίου, και συνεπώς τη 

ίναι μικρή, ανεξαρτήτως θεμελίου και επιβαλλόμενης επιτά-

 

ς

 τα αποτελέσματα παρατηρούμε μείωση της μέγιστης μετα-

  πάκτωσης VS=50m/s  VS=100m/s & απόσβεση απόσβεση 

Τέλος, σημαντική είναι η επιρροή της εκκεντρότητας φόρτισης στην ιδιοπερίοδο του 
συστήματος, καθώς αυτή καθορ
δυσκαμψία. Με βάση τις αναλύσεις που προηγήθηκαν, θεωρήθηκε ότι το 60% της μάζας 
είναι ενεργό στο 85% του ύψους. Θεωρώντας επίσης τη φασματική ενίσχυση σταθερή και 
ίση με 2.5 προσδιορίσθηκε ψευδοστατικά η εκκεντρότητα φόρτισης για διάφορες τιμές της 
επιβαλλόμενης επιτάχυνσης. Στα διαγράμματα του Σχήματος 5 παραθέτονται τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης. 
Διαπιστώνεται ότι για έδαφος με μεγάλη δυστμησία η επίδραση της αλληλεπίδρασης στην 
ιδιοπερίοδο του συστήματος ε
χυνσης. Καθώς όμως η δυστμησία μειώνεται, η ιδιοπερίοδος αυξάνει σημαντικά, ιδιαίτερα 
μάλιστα όταν η επιτάχυνση είναι υψηλή και η διάσταση του θεμελίου μειώνεται. Στο 
παράδειγμα που εξετάσθηκε η ιδιοπερίοδος υπερδιπλασιάσθηκε στην περίπτωση μεγάλης 
επιτάχυνσης (α = 0.6), μαλακού εδάφους (VS = 50 m/s), και μικρού θεμελίου (Β = 5.5 m). 
Η μεταβολή των αδρανειακών χαρακτηριστικών της κατασκευής (λόγω αλληλεπίδρασης 
με το έδαφος) μπορεί εν γένει να διαφοροποιήσει σημαντικά την απόκριση, ανάλογα με το
συχνοτικό περιεχόμενο της διέγερσης. Στον Πίνακα 1 συγκρίνονται τα αποτελέσματα 
αναλύσεων του απλοποιημένου προσομοιώματος για τις δύο καταγραφές: (α) με παραδοχή 
πάκτωσης στη βάση, και (β) με αλληλεπίδραση εδάφους–κατασκευής σε ημίχωρο, με και 
χωρίς απόσβεση ακτινοβολίας. Και στις δύο διεγέρσεις λόγω της αύξησης της ιδιο-
περιόδου παρατηρείται αύξηση της απόκρισης σε όρους μετατοπίσεων. Σημειώνεται ότι η 
αύξηση των μετατοπίσεων μπορεί να είναι δυσμενής σε περίπτωση ανελαστικής 
απόκρισης. Ωστόσο, για τη διέγερση Takatori παρατηρείται μείωση των εντατικών 
μεγεθών, όπω  αναμενόταν από το φάσμα επιταχύνσεων, όπου η φασματική επιτάχυνση 
μειώνεται με την αύξηση της ιδιοπεριόδου πέραν των 1.25s. Για την περίπτωση του 
Βουκουρεστίου τα εντατικά μεγέθη αυξάνουν ελαφρώς, σε συμφωνία με την αύξηση της 
φασματικής επιτάχυνσης.  
Η απόσβεση ακτινοβολίας ενδέχεται να έχει κάποια σημασία σε περίπτωση απουσίας 
υποκείμενου βράχου. Από
τόπισης κορυφής περί το 5% για Vs=50m/s. Να σημειωθεί ότι η επιρροή της απόσβεσης 
ακτινοβολίας ενδέχεται να είναι σημαντική και για τη διαστασιολόγηση της θεμελίωσης, 
όταν το κρίσιμο μέγεθος σχεδιασμού είναι η εκκεντρότητα της φόρτισης κατά τη δυναμική 
διέγερση, αφού μπορεί να περιορίζει τα εντατικά μεγέθη στη βάση της κατασκευής. 
 

θεώρηση VS=50m/sec V

ακτινοβολίας 

S=100m/sec & 

ακτινοβολίας 
Takatori – Κοbe (1995) 
Ιδιοπερίοδος T (s) 1.94 1.45 1.25 1.94 1.45 
Μετατόπιση d (m) 1.10 1.38 0.95 1.30 0.94 
Τέμνουσα V (KN) 1344 752 915 691 890 
Ροπή Μ (KNm) 6 3 4 3 31454 1993 0000 1993 9906 
Βουκουρέστι (1977) 
Ιδιοπερίοδος T (s) 1.25 1.69 1.37 1.69 1.37 
Μετατόπιση d (m) 0.31 0.53 0.39 0.50 0.38 
Τέμνουσα V (KN) 414 422 451 395 443 
Ροπή Μ (KNm) 1 1 1 1 17546 7277 8662 6424 8497 

 
Π εταβολή τη εριόδ  των ων τιμ  εντατικώ θών. 

 
 

ίνακας 1 : Μ ς ιδιοπ ου και μεγίστ ών των ν μεγε
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Σχήμα  5  

Μεταβολή της ιδιοσυχνότητας του συστήματος f, συναρτήσει της επιβαλλόμενης 
επιτάχυνσης Α = α⋅g, της διάστασης του , και της δυστμησίας του εδάφους VS. 
 

 
ενός τυπικού πυλώνα ανεμογεννήτριας, σε 

ανεμοπίεση και σε σεισμική καταπόνηση, με στόχο να μελετηθεί ο ρόλος της αλληλε-
 

• 
Η 

Με
θεμ λώνων ανεμογεννητριών, είτε 

. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

& Bielak, J. (1973). Dynamics of building-soil interaction, Bulletin 
of Seismological Society of America 63(1), 9-48. 

neering, ASCE 101(1), 109-129. 

 θεμελίου Β

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Εξετάστηκε η δυναμική συμπεριφορά 

πίδρασης εδάφους–θεμελίωσης–ανωδομής στην καταπόνησή του. Διαπιστώθηκαν τα εξής: 

• Όσον αφορά την ανεμοπίεση, διαπιστώνεται ότι, οποιαδήποτε μεταβολή της ιδιο-
περιόδου του συστήματος ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα συντονιστικά 
φαινόμενα, καθώς η αποφυγή του συντονισμού μεταξύ πυλώνα και ρότορα βασίζεται 
(σύμφωνα με την πάγια πρακτική σχεδιασμού) στη θεώρηση πάκτωσης στη βάση.  

Όσον αφορά τις σεισμικές διεγέρσεις, διαπιστώνεται ότι αύξηση της ιδιοπεριόδου του 
συστήματος δεν συνεπάγεται πάντοτε μείωση των φασματικών επιταχύνσεων. 
μεταβολή των φασματικών επιταχύνσεων εξαρτάται από το συχνοτικό περιεχόμενο της 
επιφανειακής διέγερσης, το οποίο καθορίζεται από την εδαφική και γεωμορφική 
ενίσχυση, καθώς και από σεισμολογικούς παράγοντες.  

 βάση τα προαναφερθέντα διαπιστώνεται ότι η δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους–
ελίωσης–ανωδομής επηρεάζει την καταπόνηση των πυ

ελαφρυντικά είτε επιβαρυντικά, ανάλογα με τις τοπικές εδαφικές συνθήκες και την 
εκάστοτε δυναμική διέγερση. Κατόπιν τούτου, γίνεται σαφές ότι επιβάλλεται να 
λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό των ανεμογεννητριών. 
 
 
7
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UMMARY  
 

 wind turbine towers founded on soil formations are subjected to dynamic 
excitations (wind or earthquake), their response is directly affected by the phenomenon of 
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dynamic soil-foundation-structure interaction. However, the role of this interaction cannot 
a-priori be regarded as beneficial for the dynamic response of wind turbine towers. In the 
present work we investigate the basic parameters involved in the problem, and we examine 
the circumstances under which the dynamic interaction may determine the response of 
such a system. For these reasons we obtain by means of numerical simulation the dynamic 
response of a typical wind turbine tower, which is founded (by rigid mat foundation) either 
on the elastic half-space or on a soft soil layer overlying stiff rock. The results of the 
analyses indicate that the response of the tower may be sensitive to the mechanical and 
geometrical properties of the underlying soil layers, and that the dynamic interaction may 
be even detrimental for the distress of the superstructure. Therefore, the dynamic soil-
foundation-structure interaction should be taken into account in the design of wind turbine 
towers.  
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