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Κεφάλαιο 4
Αντισεισμικός σχεδιασμός με στάθμες
επιτελεστικότητας
4.1. Εισαγωγή
Ο αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών με στάθμες επιτελεστικότητας (PerformanceBased Design) βασίζεται στην αρχή του καθορισμού αποδεκτού επιπέδου ζημιών (στάθμης
επιτελεστικότητας) ανάλογα με την πιθανότητα εμφάνισης της σεισμικής δόνησης σχεδιασμού,
δηλαδή στον καθορισμό του επιδιοκώμενου στόχου σεισμικής ικανότητας. Με άλλα λόγια, η
μέθοδος εξετάζει τον πραγματικό τρόπο που θα συμπεριφερθεί η κατασκευή σε διάφορα
επίπεδα ισχύος της σεισμικής δόνησης σχεδιασμού και το αντίστοιχο αναμενόμενο επίπεδο
ζημιών. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ένας βέλτιστος συνδυασμός ασφάλειας και
οικονομίας.
Αντίθετα, η κλασική μεθοδολογία σχεδιασμού των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών
(μέθοδος των δυνάμεων) εξετάζει μόνον τη συμπεριφορά της κατασκευής μέχρι να αρχίσουν οι
ζημιές (ελαστική απόκριση) και δεν ασχολείται με το τι συμβαίνει μετά. Το ελάχιστο
απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και ο περιορισμός των βλαβών επιτυγχάνεται
χρησιμοποιώντας κατάλληλη τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς. Οι προτεινόμενες στους
κανονισμούς τιμές των συντελεστών συμπεριφοράς έχουν καθοριστεί από τη γνώση που
έχουμε αποκτείσει από προηγούμενους σεισμούς και την πειραματική και αναλυτική έρευνα
που έχει διεξαχθεί, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η
αποφυγή κατάρρευσης. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να είναι
επισφαλής, όπως π.χ. σε έντονα μη κανονικά κτίρια.
Η μεθοδολογία των σταθμών επιτελεστικότητας εφαρμόζεται κυρίως για τον έλεγχο και
την ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών και αποτελεί τον βασικό κορμό των κανονισμών
επεμβάσεων (π.χ. Ευρωκώδικας 8 – Μέρος 3, Ελληνικός Κανονισμός Επεμβάσεων – ΚΑΝ.ΕΠΕ.,
FEMA 356, ATC-40 κλπ). Σε νέες κατασκευές, η μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί για τον
έλεγχο μιας ήδη διαστασιολογημένης κατασκευής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της μεθόδου είναι η γνώση του τρόπου
συμπεριφοράς της κατασκευής και πέραν της ελαστικής περιοχής, δηλαδή μετά την εμφάνιση
των ζημιών έως την οιονεί κατάρρευση. Για το λόγο αυτό, η μέθοδος εφαρμόζεται σε
συνδυασμό με μη-γραμμικές (ανελαστικές) αναλύσεις, είτε στατικές (ανάλυση pushover) είτε
δυναμικές (αναλύσεις χρονοϊστορίας).
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4.2. Στόχοι σεισμικής ικανότητας
4.2.1

Γενικά

Οι στόχοι της σεισμικής ικανότητας μιας κατασκευής αποτελούν συνδυασμό μιας στάθμης
επιτελεστικότητας (δηλαδή του αποδεκτού επιπέδου βλαβών) και ενός επιπέδου της σεισμικής
δράσης, που συνήθως καθορίζεται από την ανεκτή πιθανότητα υπέρβασης στη διάρκεια ζωής
της κατασκευής ή την ισοδύναμη περίοδο επανάληψης. Δηλαδή, κάθε στόχος σεισμικής
ικανότητας καθορίζει μία ανεκτή οριακή κατάσταση βλαβών για συγκεκριμένη ισχύ της
σεισμικής δόνησης, η οποία καθορίζεται από την αντίστοιχη πιθανότητα υπέρβασης. Αφού
καθοριστεί ο επιθυμητός στόχος σεισμικής ικανότητας, μπορεί στη συνέχεια να γίνει η
αποτίμηση μιας υφιστάμενης κατασκευής ή ο ανασχεδιασμός της (ενίσχυσή της) ή ο σχεδιασμός
μιας νέας κατασκευής. Οι στόχοι σεισμικής ικανότητας αναφέρονται τόσο στο φέροντα
οργανισμό όσο και στο μη-φέροντα οργανισμό, δηλαδή στο σύστημα που δεν συμμετέχει στην
ανάληψη των κατακορύφων φορτίων. Ο συνολικός στόχος για όλη την κατασκευή προκύπτει
από συνδυασμό των στόχων για το φέροντα και το μη-φέροντα οργανισμό.
Στον Πίνακα 4.1 φαίνονται οι στόχοι σχεδιασμού σύμφωνα με τις στάθμες
επιτελεστικότητας και τις περιόδους επανάληψης του Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3 (ΕΚ8-3).
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο συνήθης σχεδιασμός νέων κατασκευών με τους σύγχρονους
αντισεισμικούς κανονισμούς, όπως ο Ευρωκώδικας 8 – Μέρος 1 (ΕΚ8-1), αντιστοιχεί σε στόχο
σχεδιασμού Β2.
Πίνακας 4.1. Στόχοι σεισμικής ικανότητας κατά ΕΚ8-3.

Πιθανότητα υπέρβασης σεισμικής
δράσης σε 50 χρόνια

Στάθμη επιτελεστικότητας
Περιορισμός
βλαβών

Σημαντικές
βλάβες

Οιονεί
κατάρρευση

20%
(Περίοδος
επανάληψης
225 χρόνια)

Α1

Β1

Γ1

10%
(Περίοδος
επανάληψης
475 χρόνια)

Α2

Β2

Γ2

2%
(Περίοδος
επανάληψης
2475 χρόνια)

Α3

Β3

Γ3

Ο καθορισμός του στόχου για τον οποίο θα γίνει ο σχεδιασμός εξαρτάται από τον
επιθυμητό συνδυασμό ασφάλειας και κόστους, λαμβάνοντας υπόψη και τη σπουδαιότητα της
κατασκευής. Σχηματικά, η φιλοσοφία σχεδιασμού φαίνεται στο Σχ. 4.1, όπου κάθε τετράγωνο
αντιπροσωπεύει ένα στόχο σχεδιασμού, ενώ οι διαγώνιες γραμμές αντιστοιχούν σε
συγκεκριμένα κριτήρια σχεδιασμού. Έτσι, η γραμμή 1-3 καθορίζει το βασικό σχεδιασμό
συνήθων κατασκευών, η γραμμή 2-3 αντιστοιχεί σε ένα σχεδιασμό με μικρότερο σεισμικό
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κίνδυνο και θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε κατασκευές μεγάλης σπουδαιότητας (π.χ. σε
σπουδαιότητα ΙΙΙ κατά ΕΚ8) και η γραμμή 3-3 σε ένα πολύ ασφαλή (αλλά και πολύ
αντιοικονομικό) σχεδιασμό που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μία κατασκευή πολύ μεγάλης
σπουδαιότητας (π.χ. σε σπουδαιότητα ΙV κατά ΕΚ8). Οι στόχοι που αντιστοιχούν στα
τετράγωνα δεξιά της γραμμής 1-3 δεν είναι αποδεκτοί.
Στάθμη επιτελεστικότητας

Συχνότητα εμφάνισης
σεισμικής δράσης

Άμεση
χρήση
Μεγάλη
(συχνοί σεισμοί)
Μικρή
(σπάνιοι σεισμοί)
Πολύ μικρή
(πολύ σπάνιοι σεισμοί)

Προστασία
ζωής

1

Οιονεί
κατάρρευση
Μηαποδεκτοί
στόχοι

2

3
3

3

3

Σχ. 4.1. Καθορισμός στόχων σχεδιασμού.

4.2.2

Στάθμες επιτελεστικότητας φέροντος και μη-φέροντος οργανισμού

Όλοι οι κανονισμοί ορίζουν, με μικροδιαφορές, τρεις βασικές στάθμες επιτελεστικότητας για το
φέροντα οργανισμό και τα μη-φέροντα στοιχεία, ανάλογα με το επίπεδο βλαβών. Σε ορισμένους
κανονισμούς υπάρχουν και ενδιάμεσες στάθμες επιτελεστικότητας (π.χ. ATC-40).
Άμεση χρήση μετά το σεισμό (Immediate occupancy)
Όσον αφορά στο φέροντα οργανισμό, στη στάθμη αυτή (η οποία αντιστοιχεί στη στάθμη Α σε
έναν πίνακα σεισμικής ικανότητας όπως ο Πίνακας 4.1) το επίπεδο βλαβών είναι τέτοιο ώστε
καμμία λειτουργία να μη διακόπτεται κατά τη διάρκεια του σεισμού ή μετά από αυτόν, εκτός
ενδεχομένως από δευτερεύουσας σημασίας λειτουργίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι
επιτρέπονται μόνο μερικές αραιές τριχοειδείς ρωγμές καμπτικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν
επηρεάζουν την ικανότητα της κατασκευής να φέρει τα κατακόρυφα και τα οριζόντια φορτία,
στον ίδιο βαθμό όπως και πριν το σεισμό. Επίσης, ο κίνδυνος τραυματισμού ατόμων από τις
βλάβες είναι πρακτικά αμελητέος.
Όσον αφορά στα μη-φέροντα στοιχεία, στη στάθμη αυτή (η οποία συμβολίζεται με α)
επιτρέπονται μικρές μόνο βλάβες, οι οποίες δεν επηρεάζουν τις βασικές λειτουργίες. Οι
προσβάσεις και τα συστήματα ασφαλείας (π.χ. κλιμακοστάσια, πόρτες, ανελκυστήρες,
συστήματα πυρασφάλειας, γεννήτριες κλπ) πρέπει να παραμείνουν σε λειτουργία, εκτός εάν
υπάρχει γενική διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή, η οποία τα επηρεάζει.
Σημειώνεται ότι στον ΕΚ8-3, ως πρώτη στάθμη επιτελεστικότητας ορίζεται η Οριακή
κατάσταση περιορισμού βλαβών (Limit state of damage limitation), η οποία δεν είναι ίδια με τη
στάθμη Άμεση χρήση, αλλά αναφέρεται σε λίγο μεγαλύτερες βλάβες. Για το σχεδιασμό συνήθων
κατασκευών, η στάθμη Άμεση χρήση συνδυάζεται με σεισμική διέγερση με περίοδο επανάληψης
72 χρόνια (50% πιθανότητα υπέρβασης σε 50 χρόνια) ενώ η στάθμη Περιορισμού βλαβών με
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σεισμική διέγερση με περίοδο επανάληψης 225 χρόνια (20% πιθανότητα υπέρβασης σε 50
χρόνια).
Στον Πίνακα 4.2 δίνεται μία ενδεικτική περιγραφή των αναμενόμενων βλαβών στα βασικά
στοιχεία ενός κτιρίου από Ω.Σ. για τις στάθμες επιτελεστικότητας Άμεση χρήση και Περιορισμός
βλαβών.
Προστασία ζωής (Life safety)
Όσον αφορά στο φέροντα οργανισμό, στη στάθμη αυτή (η οποία αντιστοιχεί στη στάθμη Β σε
έναν πίνακα σεισμικής ικανότητας όπως ο Πίνακας 4.1) αναμένεται να εμφανιστούν βλάβες οι
οποίες είναι επισκευάσιμες και δεν αποτελούν αιτία απώλειας της στατικής ευστάθειας της
κατασκευής ή σοβαρού τραυματισμού ατόμων (μικροί τραυματισμοί, οι οποίοι όμως δεν
αποτελούν κίνδυνο απώλειας ζωής, μπορούν να συμβούν) ή σημαντικών ζημιών σε αντικείμενα
που βρίσκονται στην κατασκευή. Για την επαναχρησιμοποίηση της κατασκευής μετά το σεισμό
απαιτείται να επισκευαστούν οι βλάβες.
Όσον αφορά στα μη-φέροντα στοιχεία, στη στάθμη αυτή (η οποία συμβολίζεται με β)
αναμένονται βλάβες, οι οποίες όμως δεν αποτελούν κίνδυνο για άτομα εντός ή εκτός της
κατασκευής, είτε λόγω πτώσης αντικειμένων είτε λόγω δευτερογενών αιτιών, όπως διαφυγή
τοξικών ουσιών, αστοχία συστημάτων υψηλής πίεσης, κίνδυνος πρόκλησης πυρκαϊάς, κλπ.
Η στάθμη αυτή στον ΕΚ8-3 αναφέρεται ως Οριακή κατάσταση σημαντικών βλαβών (Limit
state of significant damage).
Στον Πίνακα 4.2 δίνεται μία ενδεικτική περιγραφή των αναμενόμενων βλαβών στα βασικά
στοιχεία ενός κτιρίου από Ω.Σ. για τη στάθμη επιτελεστικότητας Προστασία ζωής.
Οιονεί κατάρρευση (Structural stability)
Όσον αφορά στο φέροντα οργανισμό, στη στάθμη αυτή (η οποία αντιστοιχεί στη στάθμη Γ σε
έναν πίνακα σεισμικής ικανότητας όπως ο Πίνακας 4.1) αναμένεται να εμφανιστούν
εκτεταμένες, μη-επισκευάσιμες κατά πλειονότητα βλάβες. Ο φέρων οργανισμός έχει ακόμη την
ικανότητα να φέρει τα κατακόρυφα φορτία, αλλά η οριζόντια δυσκαμψία και η ικανότητα
αντίστασης σε οριζόντια φορτία έχουν μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα η κατασκευή να μη
διαθέτει άλλα περιθώρια ασφάλειας έναντι ολικής ή μερικής κατάρρευσης. Γι’ αυτό υπάρχει
κίνδυνος κατάρρευσης σε μετασεισμούς. Ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ατόμων από
πτώσεις στοιχείων της κατασκευής είναι μεγάλος, εντός και εκτός αυτής. Για τη
επαναχρησιμοποίηση της κατασκευής μετά το σεισμό απαιτούνται εκτεταμένες επιδιορθώσεις,
ενώ είναι πιθανόν να μην είναι τεχνικά ή οικονομικά δυνατή η επισκευή της.
Όσον αφορά στα μη-φέροντα στοιχεία, στη στάθμη αυτή (η οποία συμβολίζεται με γ)
αναμένονται σημαντικές βλάβες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και την πτώση
τους. Εξαίρεση αποτελούν τα υψηλού κινδύνου μη-φέροντα στοιχεία και προσαρτήματα, τα
οποία πρέπει να είναι καλά στερεωμένα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους σε χώρους
συνάθροισης κοινού.
Η στάθμη αυτή στον Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3 αναφέρεται με το ίδιο όνομα, δηλαδή ως
Οριακή κατάσταση οιονεί κατάρρευσης (Limit state of near collapse).
Στον Πίνακα 4.2 δίνεται μία ενδεικτική περιγραφή των αναμενόμενων βλαβών στα βασικά
στοιχεία ενός κτιρίου από Ω.Σ. γι’ αυτή τη στάθμη επιτελεστικότητας.
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Πίνακας 4.2. Ενδεικτική περιγραφή αναμενόμενων βλαβών σε κτίρια από Ω.Σ. για διάφορες
στάθμες επιτελεστικότητας (πηγή: ATC-40)
Στοιχείο
Υποστυλώματα

Άμεση χρήση
Πολύ περιορισμένες
καμπτικές και διατμητικές
ρηγματώσεις χωρίς
αποκόλληση του
σκυροδέματος επικάλυψης.
Καμμία μόνιμη οριζόντια
παραμόρφωση.
Διατηρείται η ικανότητα
παραλαβής των
κατακορύφων φορτίων.

Περιορισμός βλαβών
Περιορισμένες καμπτικές
και διατμητικές ρηγματώσεις χωρίς ή πολύ μικρή
αποκόλληση του σκυροδέματος επικάλυψης.
Καμμία μόνιμη οριζόντια
παραμόρφωση.
Διατηρείται η ικανότητα
παραλαβής των
κατακορύφων φορτίων.

Προστασία ζωής

Οιονεί κατάρρευση

Πλαστικές αρθρώσεις
σχηματίζονται στο
κατώτερο τμήμα του
κτιρίου που προκαλούν
αποκόλληση του
σκυροδέματος επικάλυψης
πάνω και κάτω από τους
κόμβους.

Πλαστικές αρθρώσεις
σχηματίζονται στο
κατώτερο τμήμα του
κτιρίου που προκαλούν
σημαντική αποκόλληση του
σκυροδέματος επικάλυψης
πάνω και κάτω από τους
κόμβους και
αποδιοργάνωση του
σκυροδέματος στο
εσωτερικό των κόμβων.

Δημιουργούνται μόνιμες
οριζόντιες παραμορφώσεις
που αντιστοιχούν σε
οριζόντια παραμόρφωση
ορόφου (interstory drift)
2.0%, που μπορεί να είναι
και οριακά μεγαλύτερες σε
ορισμένες περιοχές.
Διατηρείται η ικανότητα
παραλαβής των
κατακορύφων φορτίων.

Τοιχώματα

Ασήμαντες διατμητικές
ρηγματώσεις στο επίπεδο
του τοιχώματος. Καθόλου ή
πολύ μικρές ρηγματώσεις
στη βάση του τοιχώματος.

Ελάχιστες διατμητικές
ρηγματώσεις στο επίπεδο
του τοιχώματος. Καθόλου ή
πολύ μικρές ρηγματώσεις
στη βάση του τοιχώματος.

Καμμία μόνιμη παραμόρφωση.

Καμμία μόνιμη παραμόρφωση.

Διατηρείται η ικανότητα
παραλαβής των
κατακορύφων φορτίων.

Διατηρείται η ικανότητα
παραλαβής των
κατακορύφων φορτίων.

Εκτεταμένες αποκολλήσεις
του σκυροδέματος επικάλυψης και διατμητικές και
καμπτικές ρηγματώσεις στη
βάση του τοιχώματος.
Ενδείξεις αστοχιών λόγω
διατμητικής ολίσθησης.
Δημιουργούνται μόνιμες
οριζόντιες παραμορφώσεις
που αντιστοιχούν σε
οριζόντια παραμόρφωση
ορόφου (interstory drift)
2.0%, που μπορεί να είναι
και οριακά μεγαλύτερες σε
ορισμένες περιοχές.
Διατηρείται η ικανότητα
παραλαβής των
κατακορύφων φορτίων.

Δημιουργούνται μόνιμες
οριζόντιες παραμορφώσεις
που αντιστοιχούν σε
οριζόν-τια παραμόρφωση
ορόφου (interstory drift)
3.5%, που μπορεί να είναι
και οριακά μεγαλύτερες σε
ορισμένες περιοχές.
Η ικανότητα παραλαβής
των κατακορύφων
φορτίων διατηρείται
σχεδόν σε όλα τα
υποστυλώματα της κατασκευής.
Εκτεταμένες αποκολλήσεις
του σκυροδέματος επικάλυψης και διατμητικές και
καμπτικές ρηγματώσεις σε
όλο το ύψος του τοιχώματος και ειδικά στις περιοχές
με τη μεγαλύτερη μόνιμη
παραμόρφωση. Ενδείξεις
λυγισμού διαμήκων ράβδων
οπλισμού. Ενδείξεις
αστοχιών λόγω διατμητικής
ολίσθησης στις θέσεις των
αρμών σκυροδέτησης και
στη βάση του τοιχώματος.
Δημιουργούνται μόνιμες
οριζόντιες παραμορφώσεις
που αντιστοιχούν σε
οριζόντια παραμόρφωση
ορόφου (interstory drift)
3.5%, που μπορεί να είναι
και οριακά μεγαλύτερες σε
ορισμένες περιοχές.
Η ικανότητα παραλαβής
των κατακορύφων
φορτίων διατηρείται
σχεδόν σε όλα τα
τοιχώματα της κατασκευής.
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Πίνακας 4.2. (Συνέχεια)
Στοιχείο
Δοκοί

Άμεση χρήση

Περιορισμός βλαβών

Προστασία ζωής

Οιονεί κατάρρευση

Πολύ περιορισμένες αποκολλήσεις του
σκυροδέματος επικάλυψης
γύρω από τους κόμβους.
Πολύ περιορισμένες
καμπτικές ρηγμα-τώσεις
στις περιοχές των
πλαστικών αρθρώσεων.

Περιορισμένες αποκολλήσεις του σκυροδέματος
επικάλυψης γύρω από τους
κόμβους. Περιορισμένες
καμπτικές ρηγματώσεις
στις περιοχές των
πλαστικών αρθρώσεων.

Αποκολλήσεις του σκυροδέματος επικάλυψης στους
κόμβους και τις περιοχές
πλαστικών αρθρώσεων.
Καμπτικές και διατμητικές
ρηγματώσεις στις περιοχές
των πλαστικών
αρθρώσεων, που
επεκτείνονται και μέσα
στους κόμβους. Επιμήκυνση
των συνδετήρων κοντά
στους κόμβους.

Εκτεταμένες αποκολλήσεις
του σκυροδέματος επικάλυψης στους κόμβους και τις
περιοχές πλαστικών
αρθρώσεων. Εκτεταμένες
καμπτικές και διατμητικές
ρηγματώσεις στις περιοχές
των πλαστικών
αρθρώσεων, που
επεκτείνονται και μέσα
στους κόμβους. Θραύση
των συνδετήρων κοντά
στους κόμβους.

Καμμία μόνιμη παραμόρφωση.
Διατηρείται η ικανότητα
παραλαβής των
κατακορύφων φορτίων.

Καμμία μόνιμη παραμόρφωση.
Διατηρείται η ικανότητα
παραλαβής των
κατακορύφων φορτίων.

Μόνιμες κατακόρυφες παραμορφώσεις της τάξης του
L/175.
Διατηρείται η ικανότητα
παραλαβής των
κατακορύφων φορτίων.

Πλάκες

Πολύ περιορισμένες
ρηγματώσεις κοντά στις
στηρίξεις.
Διατηρείται η ικανότητα
παραλαβής των
κατακορύφων φορτίων.

Περιορισμένες ρηγματώσεις
κοντά στις στηρίξεις.

Ρηγματώσεις κοντά στις
στηρίξεις.

Διατηρείται η ικανότητα
παραλαβής των
κατακορύφων φορτίων.

Διατηρείται η ικανότητα
παραλαβής των
κατακορύφων φορτίων.

Μόνιμες κατακόρυφες παραμορφώσεις της τάξης του
L/75.
Διατηρείται η ικανότητα
παραλαβής των
κατακορύφων φορτίων.
Εκτεταμένες ρηγματώσεις
κοντά στις στηρίξεις.
Αποκολλήσεις τμημάτων
σκυροδέματος μεταξύ των
οπλισμών.
Κατακόρυφες
παραμορφώσεις κοντά στις
στηρίξεις της τάξης του d/4
(d=πάχος πλάκας).
Όχι κατάρρευση της
πλάκας.

Θεμελιώσεις

Καμμία ένδειξη διαφορικής
καθίζησης μεταξύ
γειτονικών
υποστυλωμάτων

Καμμία ένδειξη διαφορικής
καθίζησης μεταξύ
γειτονικών
υποστυλωμάτων

Διαφορικές καθιζήσεις της
τάξης του L/150 μεταξύ
γειτονικών
υποστυλωμάτων

Διαφορικές καθιζήσεις της
τάξης του L/60 μεταξύ
γειτονικών
υποστυλωμάτων

Μηφέροντα
στοιχεία

Δεν υπάρχουν θραύσεις
εξωτερικών υαλοπινάκων.

Πολύ περιορισμένες θραύσεις εξωτερικών
υαλοπινάκων.

Μερικές θραύσεις υαλοπινάκων.

Οι περισσότεροι
υαλοπίνακες θραύονται.

Οι περισσότερες εξωτερικές
πόρτες παραμένουν σε
λειτουργία, αλλά μερικές
εσωτερικές πόρτες
μπλοκάρουν.

Οι εξωτερικές και εσωτερικές πόρτες μπλοκάρουν.

Μερικές ψευδοροφές
καταρρέουν και φωτιστικά
σώματα καταστρέφονται.

Ανατροπές επίπλων.

Όλες οι πόρτες (εσωτερικές
και εξωτερικές)
παραμένουν σε λειτουργία.
Πολύ περιορισμένες ζημιές
σε ψευδοροφές και
φωτιστικά σώματα χωρίς
καταπτώσεις.
Ελάχιστα έπιπλα
ανατρέπονται.
Πολύ περιορισμένες
ρηγματώσεις σε εσωτερικά
χωρίσματα και επικαλύψεις
κλιμάκων.

Όλες οι πόρτες (εσωτερικές
και εξωτερικές)
παραμένουν σε λειτουργία.
Πολύ περιορισμένες ζημιές
σε ψευδοροφές και
φωτιστικά σώματα χωρίς
καταπτώσεις.
Μεμονωμένες ανατροπές
επίπλων.
Περιορισμένες ρηγματώσεις
σε εσωτερικά χωρίσματα
και επικαλύψεις κλιμάκων.

Οι ανελκυστήρες και ο
υπόλοιπος μηχανολογικός
εξοπλισμός παραμένουν σε
λειτουργία.

Οι ανελκυστήρες και ο
υπόλοιπος μηχανολογικός
εξοπλισμός παραμένουν σε
λειτουργία.

Πολύ περιορισμένες βλάβες
σε σοφίτες.

Περιορισμένες βλάβες σε
σοφίτες.

Ανατροπές επίπλων.
Εκτεταμένες ρηγματώσεις
σε εσωτερικά χωρίσματα
και ορισμένες ανατροπές.
Εκτεταμένες ρηγματώσεις
των τοίχων που
περικλείουν το
κλιμακοστάσιο.
Οι ανελκυστήρες και ο
υπόλοιπος μηχανολογικός
εξοπλισμός τίθενται εκτός
λειτουργίας.
Εκτεταμένες βλάβες σε
σοφίτες.

Οι περισσότερες ψευδοροφές και φωτιστικά σώματα
καταρρέουν.
Εκτεταμένες ρηγματώσεις
σε εσωτερικά χωρίσματα
που ανατρέπονται μερικώς.
Εκτεταμένες ρηγματώσεις
των τοίχων που
περικλείουν το
κλιμακοστάσιο.
Οι ανελκυστήρες και ο
υπόλοιπος μηχανολογικός
εξοπλισμός τίθενται εκτός
λειτουργίας.
Μερική κατάρρευση σε
σοφίτες.
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Συνδυασμένες στάθμες επιτελεστικότητας κατασκευής

Η στάθμη επιτελεστικότητας της κατασκευής ορίζεται από το συνδυασμό μιας στάθμης
επιτελεστικότητας του φέροντος οργανισμού και μιας στάθμης επιτελεστικότητας των μηφερόντων στοιχείων.
Ένα παράδειγμα αποδεκτών σταθμών επιτελεστικότητας μιας κατασκευής σύμφωνα με
την ορολογία του ΕΚ8-3 φαίνονται στον Πίνακα 4.3. Ο δείκτης “i” αντιστοιχεί στη συχνότητα
εμφάνισης του σεισμού σχεδιασμού. Για παράδειγμα, εάν οι στόχοι σχεδιασμού είναι όπως
περιγράφονται στον πίνακα 4.1, τότε ο δέικτης i παίρνει τιμές: i = 1, 2, 3, όπου: i = 1 δηλώνει
σεισμό με περίοδο επανάληψης 225 χρόνια, i = 2 δηλώνει σεισμό με περίοδο επανάληψης 475
χρόνια και i = 3 δηλώνει σεισμό με περίοδο επανάληψης 2475 χρόνια. Με αυτό τον τρόπο
προκύπτει ο συνδυασμένος στόχος επιτελεστικότητας της κατασκευής. Για κατασκευές υψηλής
σπουδαιότητας, μπορεί ο έλεγχος να γίνεται για δύο στόχους, π.χ. (Β3-β3) και (Α2-α2).
Πίνακας 4.3. Συνδυασμένοι στόχοι σεισμικής ικανότητας

Στάθμη επιτελεστικότητας
μη-φερόντων στοιχείων

Στάθμη επιτελεστικότητας φέροντος οργανισμού
Περιορισμός
βλαβών
(Α)

Σημαντικές
βλάβες
(Β)

Οιονεί
κατάρρευση
(Γ)

Αi – αi
Συνιστάται για
κατασκευές
μεγάλης
σπουδαιότητας σε
συνδυασμό με Βi-βi

Βi - α i

Δεν συνιστάται

Σημαντικές
βλάβες
(β)

Αi - βi

Βi – βi
Συνιστάται για
κατασκευές
συνήθους
σπουδαιότητας

Γi - βi

Οιονεί
κατάρρευση
(γ)

Δεν συνιστάται

Βi - γi

Γi - γi

Περιορισμός
βλαβών
(α)

4.3. Καθορισμός σταθμών επιτελεστικότητας
4.3.1

Καμπύλη ικανότητας (capacity curve)

Ο καθορισμός των διάφορων σταθμών επιτελεστικότητας γίνεται πάνω στην καμπύλη
ικανότητας της κατασκευής, η οποία εκφράζει τη μη-γραμμική σχέση μεταξύ του
επιβαλλόμενου οριζόντιου φορτίου και της μετατόπισης της κορυφής. Η κατασκευή της
καμπύλης ικανότητας γίνεται με υπολογισμό της ανελαστικής μετακίνησης dr ενός σημείου
αναφοράς (σε κτίρια συνήθως χρησιμοποιείται η μετακίνηση Δ του ΚΜ του ανώτερου ορόφου)
για διάφορες τιμές του συνολικού οριζόντιου φορτίου Fb (δηλαδή της τέμνουσας βάσης) και για

4-8

Ι. Ψυχάρης

δεδομένη κατανομή φορτίων στους ορόφους (Σχ. 4.2). Ως κατανομή των φορτίων καθ’ ύψος
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τριγωνική κατανομή, ομοιόμορφη κατανομή, η πρώτη ιδιομορφή, ή
ακόμη και περισσότερο πολύπλοκες κατανομές που βασίζονται στις μετακινήσεις των ορόφων
λαμβάνοντας υπόψη και τη συμμετοχή των ανώτερων ιδιομορφών. Για την κατασκευή αυτής
της καμπύλης γίνονται πολλές στατικές επιλύσεις με σταδιακή αύξηση της τέμνουσας βάσης και
υπολογισμό της μετακίνησης της κορυφής σε κάθε βήμα (μεθοδολογία pushover), λαμβάνοντας
υπόψη τη μειωμένη δυσκαμψία των στοιχείων που έχουν διαρρεύσει σε κάθε βήμα.
Δ

F4

Καμπύλη ικανότητας
κατασκευής

Fb

F3
F2
F1
F b=ΣF i
0

Δ

Σχ. 4.2. Κατασκευή της καμπύλης ικανότητας πολυωρόφου κτιρίου.

4.3.2

Καμπύλη F – δ δομικού στοιχείου ή διατομής

Το πρώτο βήμα της παραπάνω διαδικασίας είναι ο καθορισμός των νόμων που διέπουν την
ανελαστική συμπεριφορά των μελών της κατασκευής, οι οποίοι περιγράφονται μέσω
διαγραμμάτων που σχετίζουν εντατικά μεγέθη, που συμβολίζονται με “F”, με παραμορφώσεις ή
σχετικές μετακινήσεις, που συμβολίζονται με “δ”. Τα μεγέθη F μπορούν να είναι δυνάμεις ή
ροπές και οι σχετικές μετακινήσεις δ μπορούν να είναι μετατοπίσεις, παραμορφώσεις,
καμπυλότητες ή στροφές.
Εάν καθοριστική της ανελαστικής συμπεριφοράς είναι η κάμψη, τότε κατάλληλα μεγέθη F
και δ είναι η ροπή κάμψης Μ και η καμπυλότητα C (ή 1/r) αντίστοιχα. Εάν καθοριστική της
ανελαστικής συμπεριφοράς είναι η διάτμηση, τότε κατάλληλα μεγέθη F και δ είναι η διατμητική
δύναμη V και η διατμητική παραμόρφωση γ αντίστοιχα.
Επειδή στα στοιχεία από Ω.Σ. οι καμπτικές και οι διατμητικές παραμορφώσεις
συνυπάρχουν, ενώ οι στροφές των ακραίων διατομών των στοιχείων επηρεάζονται και από την
εξόλκευση των οπλισμών στις αγκυρώσεις, η καταλληλότερη επιλογή F και δ είναι η ροπή
κάμψης Μ και η γωνία στροφής χορδής θ στα άκρα του στοιχείου. Η γωνία θ ορίζεται ως η
γωνία μεταξύ της εφαπτομένης στον άξονα του στοιχείου στο άκρον υπό διαρροή και της
χορδής που συνδέει το άκρο αυτό με το άκρον του ανοίγματος διάτμησης, δηλ. το σημείο
μηδενισμού των ροπών (βλ. Σχ. 4.3). Με άλλα λόγια, η γωνία θ ορίζεται ως η γωνία στροφής της
χορδής που ενώνει τη βάση με την κορυφή ενός θεωρητικού προβόλου με μήκος ίσο με το
διατμητικό μήκος LV, δηλαδή, θ = δV/LV, όπου LV = M/V (Μ = ροπή στο άκρον υπό διαρροή, V =
τέμνουσα) και δV είναι η μετατόπιση στην κορυφή του θεωρητικού προβόλου.
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B
ΜΒ
ΜΑ ΡΟΠ

ΩΝ

Στροφή κόμβου Β

ΑΡΧΙΚΗ

V,B

δ

L

ΘΕΣΗ

ΔΙΑΓΡΑΜ

B'

V,Α

θΒ

V,A

δ

L

V,Β

θΑ

A

ΜΑ
Στροφή κόμβου Α

A'

Σχ. 4.3. Ορισμός γωνίας στροφής χορδής θ.

Η κατασκευή των διαγραμμάτων F – δ των στοιχείων έχει συνήθως ιδεατή πολύγωνική
μορφή, η οποία βασίζεται στη σπονδυλωτή καμπύλη (backbone curve) της συμπεριφοράς σε
ανακυκλική φόρτιση (Σχ. 4.4). Στο Σχ. 4.4(α) φαίνεται η ανελαστική συμπεριφορά και η
αντίστοιχη σπονδυλωτή καμπύλη ενός στοιχείου σε καμπτική καταπόνηση και στο Σχ. 4.4(β) η
συμπεριφορά σε διατμητική καταπόνηση και η αντίστοιχη σπονδυλωτή καμπύλη. Προσέξτε ότι
στη δεύτερη περίπτωση η συμπεριφορά είναι ψαθυρή, αφού μετά τη διαρροή έχουμε απότομη
πτώση αντοχής και καθόλου πλαστιμότητα.
Η γενική μορφή του διαγράμματος F – δ λαμβάνεται συνήθως με την ιδεατή μορφή που
φαίνεται στο Σχ. 4.5. Στους κανονισμούς δίνονται οδηγίες υπολογισμού των χαρακτηριστικών
σημείων αυτού του διαγράμματος. Γενικώς, οι κλάδοι του ορίζονται ως εξής:

Μείωση αντίστασης
ΑΝΑΚΥΚΛΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

F

ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΚΕΛΕΤΟΣ

F

ΙΔΕΑΤΗ ΚΑΜΠΥΛΗ

δ

(α)
Σχ. 4.4.

δ

(β)

Ενδεικτικές καμπύλες F – δ δομικών στοιχείων: (α) καμπτική συμπεριφορά, (β) διατμητική
συμπεριφορά.
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F
Fu
Fy

B
A

E

C

D

δp
Πλαστική παραμόρφωση
O

δy

δd

Παραμόρφωση για
"προστασία ζωής"

Παραμόρφωση διαρροής

δu

δ

Οριακή παραμόρφωση

Σχ. 4.5. Ιδεατή καμπύλη F-δ δομικών στοιχείων.

Τμήμα ΟΑ
Αντιπροσωπεύει την ελαστική συμπεριφορά μέχρι το θεωρητικό σημείο διαρροής. Η κλίση της
ευθείας ΟΑ ορίζει την τέμνουσα δυσκαμψία που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ελαστική
ανάλυση.
Σημειώνεται ότι εάν η παραμόρφωση δίνεται σε όρους στροφής χορδής (δηλαδή δ = θ), η
τιμή της στροφής διαρροής θy πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνον την
καμπυλότητα διαρροής Cy ή (1/r)y αλλά και τη συμμετοχή των διατμητικών παραμορφώσεων
και της πιθανής ολίσθησης οπλισμού στις αγκυρώσεις. Στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον ΕΚ8-3 δίνονται
σχέσεις για τον υπολογισμό της θy για συνήθεις διατομές από Ω.Σ., λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα
φαινόμενα.
Τμήμα ΑΒ
Αντιπροσωπεύει τη μετελαστική συμπεριφορά του στοιχείου μέχρι τη θεωρητική αστοχία
(σημείο Β). Το σημείο Β καθορίζεται από την οριακή παραμόρφωση αστοχίας δu που ορίζεται
ως η παραμόρφωση για την οποία έχει συμβεί ουσιαστική μείωση της ικανότητας παραλαβής
φορτίων. Συνήθως, στη σπονδυλωτή καμπύλη το σημείο αυτό αντιστοιχεί σε μείωση της
αντοχής (δηλαδή του μεγέθους F) κατά 20% σε σύγκριση με τη μέγιστη τιμή της [βλ. Σχ. 4.4(α)].
Στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον ΕΚ8-3 δίνονται σχέσεις για τον υπολογισμό της οριακής γωνίας στροφής
χορδής θu για συνήθεις διατομές από Ω.Σ.
Πολλές φορές, η κλίση του κλάδου ΑΒ λαμβάνεται οριζόντια. Σε αυτή την περίπτωση, η
αντίσταση διαρροής Fy μπορεί να ληφθεί ίση με την οριακή αντίσταση Fu για τον κρίσιμο τρόπο
αστοχίας.
Η παραμόρφωση δp = δu – δy, η οποία ορίζεται από το μετελαστικό τμήμα της
παραμόρφωσης μέχρι την αστοχία, καθορίζει την ικανότητα πλαστικής παραμόρφωσης της
διατομής.
Τμήμα CD
Αντιπροσωπεύει την απομένουσα ικανότητα του στοιχείου. Συνήθως, μετά την παραμόρφωση
αστοχίας δu, η ικανότητα ενός μέλους να παραλάβει σεισμικά φορτία μειώνεται σημαντικά αλλά
δεν μηδενίζεται και έτσι το στοιχείο μπορεί να εξακολουθήσει να παραλαμβάνει κατακόρυφα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

4-11

φορτία. Στο σημείο D, θεωρούμε ότι το στοιχείο χάνει την ικανότητα να παραλαμβάνει και
κατακόρυφα φορτία.
Η τιμή της απομένουσας αντοχής είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Συνήθως λαμβάνεται ίση με
το 20% της οριακής αντοχής.
Πλάστιμα και ψαθυρά στοιχεία
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε περιπτώσεις πλάστιμων στοιχείων, δηλαδή όταν η αστοχία
σε κάμψη προηγείται της αστοχίας σε διάτμηση, κρίσιμες είναι οι παραμορφώσεις, γι’ αυτό ο
ορισμός των σταθμών επιτελεστικότητας γίνεται σε όρους παραμορφώσεων. Αντίθετα, σε
περιπτώσεις ψαθυρών στοιχείων, δηλαδή όταν η αστοχία σε διάτμηση προηγείται αυτής σε
κάμψη, ο ορισμός γίνεται σε όρους δυνάμεων.
Για τον καθορισμό του τελικού διαγράμματος F – δ που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή
της καμπύλης ικανότητας, πρέπει να ελεγχθεί εάν η αστοχία σε τέμνουσα συμβαίνει πριν την
αστοχία σε κάμψη και, εάν ναι, να τροποποιηθεί κατάλληλα το διάγραμμα F – δ που αντιστοιχεί
στην κάμψη (δηλαδή το διάγραμμα Μ – θ). Για το σκοπό αυτό καθορίζεται η αρχική διατμητική
αντοχή VR,0 και ο τρόπος με τον οποίο αυτή μειώνεται μετά τη διαρροή της διατομής σε κάμψη.
Η μείωση της διατμητικής αντοχής μετά τη διαρροή σε κάμψη είναι ανάλογη της
πλαστιμότητας στροφών μθ. Επομένως, ο έλεγχος πρέπει να γίνεται για την τέμνουσα αντοχής
που αντιστοιχεί στην εκάστοτε μθ, δηλαδή στην εκάστοτε στροφή χορδής θ. Στον ΚΑΝ.ΕΠΕ., η
μείωση της αντοχής σε τέμνουσα εφαρμόζεται για γωνίες στροφής θy < θ < 6·θy, όπως φαίνεται
στο Σχ. 4.6. Για στροφές μεγαλύτερες από 6·θy η αντοχή σε τέμνουσα θεωρούμε ότι παραμένει
σταθερή, ίση με VR,6.
Για τον καθορισμό του τελικού διαγράμματος Μ – θ μετατρέπουμε το διάγραμμα VR – θ του
Σχ. 4.6(α) σε διάγραμμα MR – θ, όπως φαίνεται στο Σχ. 4.6(β), όπου MR είναι η ροπή της
διατομής που αντιστοιχεί στη VR, δηλαδή: MR = VR∙LV, όπου LV = M/V είναι το διατμητικό μήκος.
Στη συνέχεια, τοποθετούμε το διάγραμμα ΜR – θ πάνω στο διάγραμμα Μ – θ της διατομής που
περιγράφει τη συμπεριφορά σε κάμψη. Διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις (βλ. Σχήματα 4.7 και
4.8):
VR

F
Fu
Fy

V R,0
V R,6

B
A

E

C

0

θp=5θy
Πλαστική παραμόρφωση
θy

6θy

θ

δp
Πλαστική παραμόρφωση
O

δy

δd

Παραμόρφωση για
"προστασία ζωής"

Παραμόρφωση διαρροής

(α)

D

δu

δ

Οριακή παραμόρφωση

(β)

Σχ. 4.6. (α) Μεταβολή της αντοχής σε τέμνουσα, VR, με τη γωνία στροφής χορδής, θ, (β) Μετατροπή του
διαγράμματος σε διάγραμμα ροπής – στροφής χορδής, ΜR – θ.
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M

M

My

My
MR,0
MR,6

0

MR,0

Διάγραμμα αντοχής σε διάτμηση

Αστοχία σε
διάτμηση

Αστοχία σε
διάτμηση

θ V θy

6θy θu

θ

0

θ V θy

θu

(α)

(α)
M

M
Διάγραμμα αντοχής σε διάτμηση

MR,0
My
MR,6

0

Αστοχία σε
διάτμηση

My
Αστοχία σε
διάτμηση

θy

θV

6θy θu

θ

0

θy

(β)
MR,0 M

θV

θu

θ

(β)
M

Διάγραμμα αντοχής σε διάτμηση

MR,6
My

0

θ

My

θy

6θy θu

θ

0

θy

θu

θ

(γ)

(γ)

Σχ. 4.7. (α) Αστοχία σε διάτμηση πριν τη
διαρροή σε κάμψη, (β) Αστοχία σε
διάτμηση μετά τη διαρροή σε κάμψη,
αλλά πριν την αστοχία σε κάμψη, (γ)
Αστοχία μόνο σε κάμψη.

Σχ. 4.8. Διαγράμματα Μ – θ για τις αντίστοιχες
περιπτώσεις του Σχ. 4.7.

1. Η αστοχία σε διάτμηση συμβαίνει πριν τη διαρροή της διατομής σε κάμψη (Σχ. 4.7(α)).
Σε αυτή την περίπτωση η διατομή αστοχεί σε διάτμηση για γωνία στροφής χορδής θ =
θV. Για μεγαλύτερες γωνίες στροφής, η αντοχή πέφτει απότομα, επειδή η αστοχία σε
διάτμηση είναι ψαθυρή. Επομένως το τελικό διάγραμμα Μ – θ προκύπτει όπως φαίνεται
στο Σχ. 4.8(α).
2. Η αστοχία σε διάτμηση συμβαίνει μετά τη διαρροή της διατομής σε κάμψη αλλά πριν
την αστοχία σε κάμψη (Σχ. 4.7(β)). Σε αυτή την περίπτωση η διατομή αστοχεί σε
διάτμηση για γωνία στροφής χορδής θ = θV όπου θy < θV < θu. Για γωνίες στροφής
μεγαλύτερες της θV, η αντοχή πάλι πέφτει απότομα. Επομένως το διάγραμμα Μ – θ
προκύπτει όπως φαίνεται στο Σχ. 4.8(β).
3. Το διάγραμμα που περιγράφει την αστοχία σε διάτμηση βρίσκεται πάνω από το
αντίστοιχο διάγραμμα που περιγράφει την αστοχία σε κάμψη (Σχ. 4.7(γ)). Σε αυτή την
περίπτωση η διατομή δεν αστοχεί σε διάτμηση και το τελικό διάγραμμα Μ – θ
προκύπτει ίδιο με αυτό της αντοχής σε κάμψη, όπως φαίνεται στο Σχ. 4.8(γ).
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Στάθμες επιτελεστικότητας διατομής

Πάνω στην καμπύλη F – δ του δομικού στοιχείου ορίζονται οι στάθμες επιτελεστικότητας με
βάση τις αντίστοιχες ανεκτές παραμορφώσεις δd. Στο Σχ. 4.5, το σημείο Ε αντιστοιχεί στη
στάθμη επιτελεστικότητας προστασία ζωής. Ο ορισμός των σημείων επιτελεστικότητας Ε
δίνεται στους διάφορους κανονισμούς ανάλογα με το είδος του στοιχείου (υποστυλώματα,
δοκοί, κλπ), τον τρόπο αστοχίας (δηλαδή εάν η συμπεριφορά είναι πλάστιμη ή ψαθυρή) και την
κατηγοριοποίηση του στοιχείου σε πρωτεύον ή δευτερεύον. Ο διαχωρισμός των στοιχείων σε
πρωτεύοντα και δευτερεύοντα εξηγείται παρακάτω και γίνεται με κριτήριο το κατά πόσον η
συμμετοχή του στην παραλαβή των σεισμικών φορτίων είναι περισσότερο ή λιγότερο
σημαντική.
Για παράδειγμα, ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. ορίζει ως εξής τις παραμορφώσεις δd που αντιστοιχούν στη
στάθμη επιτελεστικότητας προστασία ζωής σε πλάστιμα στοιχεία:
 Πρωτεύοντα στοιχεία:
 Δευτερεύοντα στοιχεία:

δd = 0.5·(δy + δu)/γRd
δd = δu/γRd

όπου γRd είναι συντελεστής ασφαλείας που συνήθως λαμβάνεται ίσος με 1.50.
4.3.4

Στάθμες επιτελεστικότητας κατασκευής

Αφού καθοριστούν οι καμπύλες F – δ που περιγράφουν τη συμπεριφορά των στοιχείων της
κατασκευής και οι στάθμες επιτελεστικότητας κάθε στοιχείου πάνω στην αντίστοιχη καμπύλη,
στη συνέχεια μπορεί να κατασκευαστεί η καμπύλη ικανότητας όλης της κατασκευής και να
τοποθετηθούν πάνω σε αυτή τα σημεία που αντιστοιχούν στις διάφορες στάθμες
επιτελεστικότητας συνολικά για την κατασκευή, όπως φαίνεται στο Σχ. 4.9.
Οιονεί κατάρρευση
Προστασία ζωής
Όριο ελαστικής απόκρισης

Τέμνουσα βάσης, F b

Άμεση χρήση

Yπόμνημα
Στάθμη επιτελεστικότητας

Μετακίνηση κορυφής, Δ
Σχ. 4.9. Ορισμός σταθμών επιτελεστικότητας πάνω στην καμπύλη ικανότητας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο καθορισμός των σημείων επιτελεστικότητας πάνω στην
καμπύλη ικανότητας, δηλαδή των μετακινήσεων κορυφής Δ που αντιστοιχούν στα αντίστοιχα
επίπεδα βλαβών, δεν είναι προφανής και συνήθως απαιτεί καλή κρίση μηχανικού. Αυτό
συμβαίνει γιατί μία στάθμη επιτελεστικότητας της κατασκευής ως σύνολο δεν προκύπτει
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αναγκαστικά από τη μετακίνηση κορυφής που αντιστοιχεί στη στιγμή που το πρώτο στοιχείο
της κατασκευής φτάνει στην αντίστοιχη στάθμη επιτελεστικότητας. Επειδή η κατασκευή
αποτελείται από πολλά στοιχεία, είναι πιθανόν ένα μικρό ποσοστό των στοιχείων να έχει
περάσει κάποια στάθμη επιτελεστικότητας, αλλά η κατασκευή ως σύνολο να βρίσκεται ακόμη
κάτω από την αντίστοιχη στάθμη. Επομένως, ο μηχανικός θα πρέπει να αξιολογήσει τη σημασία
που έχει στη συνολική συμπεριφορά της κατασκευής η εμφάνιση βλαβών σε κάθε μέλος.
Σε αυτό το πνεύμα γίνεται ο διαχωρισμός των στοιχείων σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα,
ώστε να βοηθηθεί ο μηχανικός σε τέτοιου είδους κρίσεις και αποφάσεις. Γενικώς, ως
πρωτεύοντα ορίζονται τα στοιχεία που συμβάλλουν στην αντοχή και την ευστάθεια της
κατασκευής υπό σεισμικά φορτία, ενώ όλα τα υπόλοιπα χαρακτηρίζονται ως δευτερεύοντα.
Σημειώνεται ότι ο διαχωρισμός των στοιχείων της κατασκευής σε πρωτεύοντα και
δευτερεύοντα προβλέπεται και στον ΕΚ8-1 και εφαρμόζεται και στον αντισεισμικό σχεδιασμό
νέων κατασκευών με τη μέθοδο των δυνάμεων.
Για κάθε επίπεδο επιτελεστικότητας, οι επιτρεπόμενες παραμορφώσεις και οι
αναμενόμενες βλάβες που αντιστοιχούν στα δευτερεύοντα στοιχεία είναι μεγαλύτερες από
αυτές των πρωτευόντων. Έτσι, ο μηχανικός έχει τη δυνατότητα να ορίσει κάποια μέλη της
κατασκευής στα οποία έχει υπερβληθεί η επιθυμητή στάθμη επιτελεστικότητας ως
δευτερεύοντα, μετατοπίζοντας έτσι το αντίστοιχο σημείο επιτελεστικότητας της κατασκευής
προς τα δεξιά, στη μετακίνησης Δ που αντιστοιχεί στο σημείο που το πρώτο πρωτεύον στοιχείο
φθάνει στην αντίστοιχη στάθμη επιτελεστικότητας.
Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι οι δοκοί που συνδέουν συζευγμένα τοιχώματα
υφίστανται σημαντικές βλάβες ακόμη και για σχετικά μικρές παραμορφώσεις της κατασκευής,
χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει την ικανότητα της κατασκευής να παραλάβει σεισμικά φορτία.
Επομένως, οι δοκοί σύζευξης μπορούν να οριστούν ως δευτερεύοντα στοιχεία. Παρακάτω
δίνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα δευτερεύοντα σεισμικά μέλη
και ο τρόπος διαστασιολόγησής τους.
4.3.5

Δευτερεύοντα σεισμικά μέλη

Ορισμός
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σύμφωνα με τον EΚ8, ένας αριθμός φερόντων στοιχείων (δοκοί
και/ή υποστυλώματα) μπορούν να ορισθούν ως δευτερεύοντα σεισμικά μέλη. Τα δευτερεύοντα
σεισμικά μέλη παραλαμβάνουν κατακόρυφα φορτία αλλά δεν συμμετέχουν στην παραλαβή των
οριζόντιων σεισμικών φορτίων, γι’ αυτό η δυσκαμψία τους δεν λαμβάνεται υπόψη στις
σεισμικές επιλύσεις. Τα υπόλοιπα μέλη, που παραλαμβάνουν σεισμικά φορτία, ονομάζονται
πρωτεύοντα.
Τα δευτερεύοντα μέλη δεν πρέπει να συγχέονται με τα μή-φέροντα στοιχεία (π.χ. τοίχοι
πλήρωσης), τα οποία δεν παραλαμβάνουν ούτε σεισμικά ούτε κατακόρυφα φορτία και δεν
διαστασιολογούνται με τις διατάξεις των δευτερευόντων μελών.
Η απόφαση για το ποιά μέλη του στατικού συστήματος θα οριστούν ως πρωτεύοντα και
ποιά ως δευτερεύοντα επαφείεται στο μελετητή. Γενικώς, τα δευτερεύοντα σεισμικά μέλη
πρέπει να αποφεύγονται, αφού: (α) δεν σχεδιάζονται έτσι ώστε να διαθέτουν πλάστιμη
συμπεριφορά και επομένως είναι πιθανόν να πάθουν σημαντικές ζημιές σε ένα ισχυρό σεισμό
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και (β) δεν γίνεται πλήρης εκμετάλλευση όλων των στοιχείων της κατασκευής, αφού τα
δευτερεύοντα μέλη δεν συμμετέχουν στην παραλαβή των σεισμικών φορτίων.
Για τα δευτερεύοντα σεισμικά μέλη πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω δύο
απαιτήσεις:
1.

2.

Η συνολική συμμετοχή των δευτερευόντων μελών στην οριζόντια δυσκαμψία δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 15% της αντίστοιχης συμμετοχής των πρωτευόντων μελών. Η απαίτηση
αυτή πρέπει να ικανοποιείται σε κάθε διεύθυνση της σεισμικής φόρτισης.
Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της κανονικότητας της κατασκευής, δηλαδή η μετατροπή της από
μη κανονική σε κανονική, με τον καθορισμό κάποιων μελών του φέροντα οργανισμού ως
δευτερεόντων. Για παράδειγμα, εάν ένα κτίριο είναι μη-κανονικό επειδή δεν ικανοποιεί τα
κριτήρια της εκκεντρότητας, αλλά απαλείφοντας τη δυσκαμψία ορισμένων μελών,
ορίζοντάς τα ως δευτερεύοντα, γίνεται κανονικό, στην αντισεισμική μελέτη πρέπει να
εξακολουθήσει να θεωρείται ως μη-κανονικό. Είναι αυτονόητο ότι εάν συμβαίνει το
αντίθετο, δηλαδή εάν ο ορισμός κάποιων μελών ως δευτερευόντων οδηγεί στη μετατροπή
ενός κανονικού κτιρίου σε μη-κανονικό, τότε αυτό θα πρέπει να διαστασιολογηθεί ως μηκανονικό.

Διαστασιολόγηση
Στα δευτερεύοντα μέλη δεν εφαρμόζονται οι έλεγχοι του ΕΚ8-1 που αφορούν πρωτεύοντα μέλη.
Πρέπει όμως τα δευτερεύοντα στοιχεία πρέπει να έχουν ικανοποιητική αντοχή (τόσο τα ίδια όσο
και οι συνδέσεις τους), ώστε να μπορούν να παραλάβουν τα κατακόρυφα φορτία όταν η
κατασκευή μετακινείται σύμφωνα με το δυσμενέστερο σεισμικό συνδυασμό. Σε αυτούς τους
ελέγχους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και φαινόμενα δεύτερης τάξης (Ρ-Δ effects).
Για τη διαστασιολόγηση των δευτερευόντων μελών γίνονται δύο επιλύσεις:
Επίλυση Α
 Μόρφωση του μητρώου δυσκαμψίας μόνο για τα πρωτεύοντα μέλη (θεωρώντας
ρηγματωμένες διατομές) και αμελώντας τη συμμετοχή των δευτερευόντων μελών.
 Επίλυση για τα φορτία του σεισμικού συνδυασμού. Προκύπτουν: μετακινήσεις dΑ,
αντίστοιχες ανηγμένες σχετικές μετατοπίσεις (drift) ορόφων driftA και εντατικά μεγέθη
FΑ.
Επίλυση Β
 Μόρφωση του πλήρους μητρώου δυσκαμψίας (πρωτεύοντα και δευτερεύοντα μέλη)
θεωρώντας ρηγματωμένες διατομές σε όλα τα μέλη.
 Επίλυση για τα φορτία σύμφωνα με το σεισμικό συνδυασμό. Προκύπτουν:
μετακινήσεις dΒ, αντίστοιχα drift ορόφων driftB και εντατικά μεγέθη FΒ.
Τα πρωτεύοντα μέλη διαστασιολογούνται σύμφωνα με τους ΕΚ2 και ΕΚ8 για τα εντατικά
μεγέθη FA (επίλυση Α).
Τα δευτερεύοντα μέλη διαστασιολογούνται σύμφωνα με τον ΕΚ2 για εντατικά μεγέθη:
FΒ(qdriftΑ)/driftΒ. Δηλαδή, τα δευτερεύοντα μέλη διαστασιολογούνται προσαυξάνοντας τα
εντατικά μεγέθη της επίλυσης Β ώστε να αντιστοιχούν στα drift των ορόφων της επίλυσης Α.
Εάν απαιτείται λαμβάνονται υπόψη και φαινόμενα δεύτερης τάξης (ανάλογα με την τιμή της
στροφής θ).
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Σημειώνεται ότι η παραπάνω διαδικασία υπολογισμού των εντατικών μεγεθών, με τα
οποία γίνεται η διαστασιολόγηση των δευτερευόντων στοιχείων, οδηγεί σε πολύ μεγάλες
δυνάμεις και ροπές, μεγαλύτερες από αυτές που θα προέκυπταν από την επίλυση του πλήρους
συστήματος (πρωτεύοντα και δευτερεύοντα στοιχεία) για ελαστική ανάλυση (q = 1). Αυτό
συμβαίνει γιατί οι επιβαλλόμενες μετακινήσεις είναι μεγαλύτερες από αυτές που αντιστοιχούν
σε q = 1, επειδή έχουν υπολογιστεί για μηδενική δυσκαμψία των δευτερευόντων στοιχείων,
δηλαδή για περισσότερο εύκαμπτη κατασκευή. Με αυτό τον τρόπο, τα δευτερεύοντα σεισμικά
μέλη «τιμωρούνται» και είναι πολύ πιθανόν να είναι αδύνατη η διαστασιολόγησή τους σε
πολλές περιπτώσεις, παρότι δεν εφαρμόζονται οι έλεγχοι του ΕΚ8. Γι’ αυτό, δευτερεύοντα
σεισμικά μέλη συνιστάται να χρησιμοποιούνται μόνον όταν:
 Η δυσκαμψία της κατασκευής είναι μεγάλη και επομένως και οι μετακινήσεις που θα
κληθούν να παραλάβουν τα δευτερεύοντα σεισμικά μέλη είναι μικρές.
 Η δυσκαμψία των δευτερευόντων μελών είναι μικρή και επομένως μπορούν να
παραλάβουν μεγάλες παραμορφώσεις χωρίς την ανάπτυξη μεγάλων εντατικών
μεγεθών.

4.4. Έλεγχος στοχευόμενης ικανότητας
Για να ελεγχθεί εάν μία κατασκευή ικανοποιεί κάποια στάθμη επιτελεστικότητας πρέπει να
ελεγχθεί εάν, για το σεισμό σχεδιασμού με την αντίστοιχη περίοδο επανάληψης, η αναμενόμενη
μετακίνηση της κατασκευής (στοχευόμενη μετακίνηση – target displacement) αντιστοιχεί σε
σημείο επιτελεστικότητας (performance point) πάνω στην καμπύλη ικανότητας που βρίσκεται
πριν την αντίστοιχη στάθμη επιτελεστικότητας, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω (παρ. 4.3.4).
Για παράδειγμα, εάν ο έλεγχος γίνεται για τη στάθμη Προστασία Ζωής, πρέπει η μετακίνηση Δ
που προκύπτει για το σεισμό σχεδιασμού με περίοδο επανάληψης 475 χρόνια να αντιστοιχεί σε
σημείο πάνω στην καμπύλη ικανότητας που βρίσκεται πριν τη στάθμη προστασίας ζωής, όπως
φαίνεται στο Σχ. 4.10. Διαπιστώνεται έτσι εάν έχει υπερβληθεί ή όχι κάποιος στόχος σεισμικής
ικανότητας (βλ. πίνακα 4.1).
Σημείο επιτελεστικότητας για
σεισμική διέγερση με περίοδο
επανάληψης 225 χρόνια

Οιονεί κατάρρευση

Τέμνουσα βάσης, F b

Προστασία ζωής

Άμεση χρήση

Σημείο επιτελεστικότητας για
σεισμική διέγερση με περίοδο
επανάληψης 2475 χρόνια

Σημείο επιτελεστικότητας για
σεισμική διέγερση με περίοδο
επανάληψης 475 χρόνια

Yπόμνημα
Στάθμη επιτελεστικότητας
Σημείο επιτελεστικότητας για δεδομένο επίπεδο σεισμικής
διέγερσης

Μετακίνηση κορυφής, Δ

Σχ. 4.10. Σύγκριση σημείου επιτελεστικότητας για το σεισμό σχεδιασμού και αντίστοιχης στάθμης
επιτελεστικότητας.
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Για τη στοχευόμενη μετακίνηση που αντιστοιχεί σε κάποια στάθμη σεισμικής δόνησης,
μπορεί να ελεγχθεί σε ποιό σημείο της δικής του καμπύλης F – δ βρίσκεται κάθε στοιχείο.
Στοιχεία, στα οποία υπάρχει υπέρβαση της επιθυμητής στάθμης επιτελεστικότητας, πρέπει να
ενισχυθούν και η όλη διαδικασία να επαναληφθεί.

4.5. Υπολογισμός στοχευόμενης μετακίνησης
4.5.1

Εισαγωγή

Για τον υπολογισμό της στοχευόμενης μετακίνησης, ο ακριβέστερος τρόπος είναι με μηγραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας. Η μέθοδος αυτή, όμως, απαιτεί εξειδικευμένα προγράμματα
και σημαντικό υπολογιστκό χρόνο, ενώ τα αποτελέσματα δεν είναι κατ’ανάγκην αξιόπιστα,
επειδή εξαρτώνται από την επιλογή των σεισμικών διεγέρσεων που θα χρησιμοποιηθούν στις
αναλύσεις. Γι’ αυτό και απαιτούνται πολλές τέτοιες επιλύσεις με σεισμικές διεγέρσεις
διαφορετικών χαρακτηριστικών.
Ως μία απλοποίηση του προβλήματος, η μετακίνηση μπορεί να υπολογιστεί με
προσεγγιστικές μεθόδους (π.χ. μέθοδος των συντελεστών) ή με στατική μη-γραμμική ανάλυση
(μέθοδος pushover), οι οποίες όμως οδηγούν σε αμφισβητήσιμη ακρίβεια αποτελεσμάτων.
Συνήθως χρησιμοποιείται η στατική μη-γραμμική ανάλυση, γνωστή και ως Μέθοδος pushover.
Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφορες εναλλακτικές μεθοδολογίες εφαρμογής της
στατικής μη-γραμμικής ανάλυσης, όπως η μέθοδος ATC-40, η μέθοδος Ν2, η ιδιομορφική
στατική μη-γραμμική ανάλυση (modal pushover), η προσαρμοζώμενη στατική μη-γραμμική
ανάλυση (adaptive pushover) κ.α.
Η γενική φιλοσοφία υπολογισμού που ακολουθείται είναι ότι για τη στοχευόμενη
μετακίνηση η ικανότητα της κατασκευής να παραλαμβάνει σεισμικά φορτία (capacity) πρέπει
να είναι ίδια με την αντίστοιχη απαίτηση σύμφωνα με το φάσμα σχεδιασμού (demand). Δηλαδή,
το σημείο επιτελεστικότητας προκύπτει ως το σημείο τομής του φάσματος ικανότητας της
κατασκευής (το φάσμα ικανότητας προκύπτει από μετατροπή της καμπύλης ικανότητας σε
μορφή ADRS –η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω–) και του ανελαστικού φάσματος (επίσης
σε μορφή ADRS) για την αντίστοιχη πλαστιμότητα ή του ελαστικού φάσματος για την ενεργό
απόσβεση (Σχ. 4.11).
Sa

Καμπύλη ικανότητας
Σημείο
επιτελεστικότητας
Ελαστικό φάσμα σχεδιασμού για ενεργό απόσβεση
ή ανελαστικό φάσμα σχεδιασμού

Στοχευόμενη μετακίνηση

Sd

Σχ. 4.11. Προσδιορισμός της στοχευόμενης μετακίνησης του ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος.

4-18

Ι. Ψυχάρης

Η ακρίβεια που επιτυγχάνεται με αυτές τις “στατικές” μεθόδους δεν είναι γενικά
ικανοποιητική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι βασίζονται στην απόκριση ενός ισοδύναμου
μονοβάθμιου συστήματος και ο υπολογισμός της απόκρισης της κατασκευής σε κάθε όροφο
γίνεται με βάση την παραμόρφωσή της για συγκεκριμένη κατανομή φορτίων καθ’ ύψος.
Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού του σημείου επιτελεστικότητας
σύμφωνα με τη μεθοδολογία ATC-40, τη μέθοδο Ν2 και τη μέθοδο των συντελεστών. Σε όλες τις
μεθόδους, η μετακίνηση της κατασκευής υπολογίζεται από τη μετακίνηση του ισοδύναμου
μονοβάθμιου συστήματος.
4.5.2

Ισοδύναμο μονοβάθμιο σύστημα

Το ισοδύναμο μονοβάθμιο σύστημα εξαρτάται από την κατανομή των φορτίων καθ’ ύψος που
λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της καμπύλης ικανότητας. Για την κατανομή των
φορτίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί τριγωνική κατανομή, ομοιόμορφη κατανομή, κατανομή
σύμφωνα με την πρώτη ιδιομορφή ή περισσότερο πολύπλοκες κατανομές που προκύπτουν από
τις μετακινήσεις των ορόφων που υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη και τη συμμετοχή των
ανώτερων ιδιομορφών.
Η μέθοδος pushover εφαρμόζεται κυρίως για επίπεδη κίνηση της κατασκευής στη
διεύθυνση της σεισμικής διέγερσης, οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η κατανομή των
φορτίων στους ορόφους γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση:
Fi  Fb

mi φi
 m jφ j

(4.1)

j

όπου, Fb=

 Fi

είναι η τέμνουσα βάσης και οι συντελεστές φi δηλώνουν την κατανομή των

μετακινήσεων στους ορόφους. Συνήθως λαμβάνονται ίσοι με τις αντίστοιχες τιμές της
θεμελιώδους ιδιομορφής στη διεύθυνση της σεισμικής δράσης. Σημειώνεται, όμως, ότι αντί της
θεμελιώδους ιδιομορφής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και οποιαδήποτε άλλη κατανομή
μετακινήσεων, αντιπροσωπευτική της αναμενόμενης παραμόρφωσης της κατασκευής.
Συνήθως, οι τιμές των φi κανονικοποιούνται έτσι ώστε η τιμή στην κορυφή να ισούται με
μονάδα, δηλαδή τίθεται φtop=1.
Εάν η κατανομή των φορτίων γίνεται σύμφωνα με την εξίσωση (4.1) και φtop=1, η
αντιστοιχία μεταξύ του πολυβάθμιου συστήματος και του ισοδύναμου μονοβαθμίου για όλα τα
μεγέθη (δυνάμεις, μετακινήσεις, ενέργεια, κλπ) γίνεται με τη σχέση:
Q  Γ  Q̂

(4.2)

όπου
Q̂ = μέγεθος στο ισοδύναμο μονοβάθμιο σύστημα (π.χ. δύναμη F̂ , μετακίνηση d̂ )
Q = αντίστοιχο μέγεθος στο πολυβάθμιο σύστημα (π.χ. τέμνουσα βάσης Fb, μετακίνηση
κορυφής Δ)
Γ = συντελεστής συμμετοχής που (για επίπεδη κίνηση της κατασκευής) δίνεται από τη
σχέση:
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Γ

 mi φi
 mi φi2

(4.3)

Ο αριθμητής της σχέσης (4.3) ισούται με τη μάζα του ισοδύναμου μονοβάθμιου
συστήματος, δηλαδή,
(4.4)
m̂   mi φi
Σημειώνεται ότι, εφόσον τόσο οι δυνάμεις όσο και οι μετακινήσεις ακολουθούν τον ίδιο
κανόνα μετασηματισμού [σχέση (4.2)], η δυσκαμψία του ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος
ισούται με αυτή του πολυβαθμίου. Η ιδιοπερίοδος όμως του ισοδύναμου μονοβαθμίου δεν
ισούται με τη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο του πολυβαθμίου, ακόμη και εάν οι συντελεστές φi
ισούνται με τις αντίστοιχες τιμές της θεμελιώδους ιδιομορφής.
Η σχέση (4.2) χρησιμοποιείται για τη μετατροπή της καμπύλης ικανότητας του κτιρίου (βλ.
παρ. 2.2 Κεφ. 2) σε φάσμα ικανότητας (capacity spectrum) του ισοδύναμου μονοβαθμίου σε
μορφή ADRS. Η μετατροπή αυτή γίνεται χρησιμοποιώντας τις παρακάτω σχέσεις:

Sa 

Sd 
ή Sd 

Fb
α  mολ

Δ
Γ

(4.5)

εάν φtop = 1

(4.6α)

Δ
εάν φtop ≠ 1
Γ  φtop

(4.6β)

όπου, Fb είναι η τέμνουσα βάσης του πολυβαθμίου, mολ είναι η συνολική μάζα του πολυβαθμίου,
Δ είναι η μετακίνηση κορυφής του κτιρίου και ο συντελεστής α δηλώνει το ποσοστό της
συνολικής μάζας που συμμετέχει στη δυναμική απόκριση της κατασκευής για την αναμενόμενη
μορφή παραμόρφωσης και δίνεται από τη σχέση:
α

 miφi 2

mολ  

mi φi2



Γ   mi φi
m̂
Γ
mολ
mολ

(4.7)

Ενδεικτικές τιμές των συντελεστών α για διάφορους τρόπους συμπεριφοράς κτιρίων
παρουσιάζονται στο Σχ. 4.12. Επίσης, σημειώνεται ότι εάν οι τιμές φi αντιστοιχούν στη
θεμελιώση ιδιομορφή, ο παρωνομαστής του κλάσματος στη σχέση (4.5) ισούται με την
αντίστοιχη ιδιομορφική μάζα m* (βλ. Εξ. (3.41) Κεφ. 3).
δ

δ

δ

δ

Sd
Sd
Sd
Sd

Kαμπτική συμπεριφορά
Γφtop  1.6 α  0.7

Μικτή συμπεριφορά
Γφtop  1.4 α  0.8

Διατμητική συμπεριφορά
Γφtop  1.2 α  0.9

Pilotis
Γφtop  1.0 α  1.0

Σχ. 4.12. Τιμές συντελεστή α για χαρακτηριστικούς τύπους συμπεριφοράς.
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Μεθοδολογία ATC-40

Στη μεθοδολογία που προτείνεται στο ATC-40 (Applied Technology Council) για τον υπολογισμό
της στοχευόμενης μετακίνησης χρησιμοποιείται η μεθοδολογία του ισοδύναμου ελαστικού
συστήματος το οποίο ορίζεται παρακάτω.
Στην παρακάτω παρουσίαση της μεθοδολογίας, για λόγους απλοποίησης, τα μεγέθη που
αφορούν στο ισοδύναμο μονοβάθμιο σύστημα (μετακίνηση, επιτάχυνση) παρουσιάζονται χωρίς
το σύμβολο ‘^’.
Ισοδύναμο ελαστικό σύστημα
Σύμφωνα με τη θεώρηση του ισοδύναμου ελαστικού συστήματος, η μέγιστη δύναμη Fm και η
μέγιστη μετακίνηση dm που θα συμβούν σε ένα ανελαστικό σύστημα κατά τη διάρκεια ενός
σεισμού μπορεί να υπολογιστεί από τη μετακίνηση ενός ισοδύναμου ελαστικού συστήματος με
ενεργό δυσκαμψία Κeff και ενεργό απόσβεση ζeff. Η ενεργός δυσκαμψία υπολογίζεται από τη
σχέση (βλ. Σχ. 4.13):

Fm mam

dm
dm

K eff 

(4.8)

Η ενεργός απόσβεση υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη και την απόσβεση λόγω υστερητικής
συμπεριφοράς ζhyst, που αντιστοιχεί στον κύκλο απόκρισης για τη μέγιστη μετακίνηση. Για τον
υπολογισμό της ζhyst συνήθως χρησιμοποιείται η σχέση Chopra (1995), η οποία βασίζεται στην
ισοδυναμία των ενεργειών του ελαστοπλαστικού και του ισοδύναμου ελαστικού συστήματος:
ζ hyst 

1 E D 0.637  (a y  dm  d y  am )


4π E S 0
am  dm

(4.9)

Σημειώνεται ότι τόσο για τον υπολολογισμό της ενεργούς δυσκαμψίας Keff όσο και για τον
υπολογισμό της ενεργούς απόσβεσης ζeff απαιτείται η μέγιστη μετακίνηση dm, η οποία όμως δεν
είναι γνωστή αλλά η ζητούμενη στοχευόμενη μετακίνηση. Γι’ αυτό η μέθοδος απαιτεί δοκιμές
μέχρι να επιτευχθεί σύγκλιση.
a
Ανελαστική
συμπεριφορά

am
ay

Ισοδύναμη ελαστική
συμπεριφορά

Ke
O
dy

K eff

ES0
dm

ED

Σχ. 4.13. Ορισμός ισοδύναμου ελαστικού συστήματος.
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Η μέθοδος ATC-40 σε βήματα
Στο ATC-40 προτείνονται τρεις μεθοδολογίες υπολογισμού με παραπλήσια αποτελέσματα.
Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία της πρώτης μεθοδολογίας, η οποία είναι και η
περισσότερο αναλυτική και μπορεί εύκολα να προγραμματιστεί, σε αντίθεση με την τρίτη η
οποία είναι γραφική.
1.

Μετατροπή του ελαστικού φάσματος σχεδιασμού για ζ = 5% σε μορφή ADRS (βλ. παρ. 1.6.5
Κεφ. 1) όπως φαίνεται στο Σχ. 4.14. Η διαδικασία μετατροπής είναι απλή και βασίζεται στη
σχέση:

Sd 

T2
 Sa
4π2

(4.10)

Σημειώνεται ότι ισχύει:
T  2π

Sd
Sa

(4.11)

και επομένως στο φάσμα ADRS ακτινικές γραμμές από την αρχή των αξόνων έχουν σταθερή
περίοδο (Σχ. 4.14).
Se

Sa=Se
TB

TC

2.5 Sag

2.5 Sag

Sag

Sag
TD

O TB

TC

TD

T

O Sd(T B)

Sd(TC)

Sd(T D)

Sd

Σχ. 4.14. Μετατροπή ελαστικού φάσματος σχεδιασμού σε μορφή ADRS.

2.

Κατασκευή της καμπύλης ικανότητας και του φάσματος ικανότητας.
Η κατασκευή της καμπύλης ικανότητας γίνεται με υπολογισμό της μετακίνησης
κορυφής Δ για διάφορες τιμές της τέμνουσας βάσης Fb θεωρώντας κατανομή των φορτίων
καθ’ ύψος συμβατή με την αναμενόμενη μορφή μετακινήσεων (Σχ. 4.2), όπως αναφέρθηκε
στην παρ. 2.2 του Κεφ. 2. Στη συνέχεια, η καμπύλη αυτή μετατρέπεται σε φάσμα
ικανότητας του ισοδύναμου μονοβαθμίου συστήματος χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (4.5)
και (4.6).

3.

Εύρεση 1ου σημείου δοκιμών.
Από το ελαστικό φάσμα για απόσβεση ζ=5% υπολογίζεται η μετακίνηση d1 για τη
δυσκαμψία Ke που αντιστοιχεί σε ρηγματωμένες διατομές (τέμνουσα δυσκαμψία στο
θεωρητικό σημείο διαρροής). Για τη μετακίνηση d1 υπολογίζεται η πρώτη εκτίμηση του
σημείου επιτελεστικότητας από το αντίστοιχο σημείο πάνω στο φάσμα ικανότητας και η
αντίστοιχη επιτάχυνση a1 (Σχ. 4.15).
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Sa
ελαστικό φάσμα
σχεδιασμού για ζ = 5%

a1

φάσμα
ικανότητας

1η εκτίμηση σημείου
επιτελεστικότητας

Ke
O

Sd

d1

Σχ. 4.15. Εύρεση πρώτου σημείου δοκιμών.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση d1 είναι η τιμή που θα προέκυπτε από τη θεώρηση ίσης
μετακίνησης μεταξύ του ελαστικού και του ανελαστικού συστήματος (παραδοχή ίσων
μετακινήσεων).
4.

Κατασκευή διγραμμικού φάσματος ικανότητας.
Διγραμμικοποιούμε το τμήμα του φάσματος ικανότητας μέχρι το σημείο της 1 ης
εκτίμησης του σημείου επιτελεστικότητας που υπολογίστηκε στο προηγούμενο βήμα με
κριτήριο τα αποκοπτώμενα εμβαδά πάνω και κάτω από την καμπύλη να είναι ίσα (Σχ.
4.16). Έτσι ορίζεται η μετακίνηση διαρροής dy και η επιτάχυνση διαρροής ay.
Sa
ελαστικό φάσμα
σχεδιασμού για ζ = 5%

a1
ay

φάσμα
ικανότητας

1η εκτίμηση σημείου
επιτελεστικότητας

Ke
O

dy

Sd

d1

Σχ. 4.16. Κατασκευή διγραμμικού φάσματος ικανότητας.

5.

Υπολογισμός ενεργούς απόσβεσης. Η ενεργός απόσβεση μπορεί να γραφτεί ως:
ζeff = ζe + ζhyst

(4.12)

όπου: ζe = απόσβεση κατασκευής για ελαστική συμπεριφορά (ζe = 5% για Ω.Σ.)
ζhyst = υστερητική απόσβεση λόγω ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για τον υπολογισμό της υστερητικής απόσβεσης
χρησιμοποιείται η σχέση Chopra (Εξ. (4.9)). Έχει αποδειχθεί όμως ότι η σχέση Chopra
υπερεκτιμά την υστερητική απόσβεση για σεισμούς μεγάλης διάρκειας και κατασκευές
χωρίς καλή πλάστιμη συμπεριφορά. Γι’ αυτό, στο ATC-40 προτείνεται η χρήση ενός
διορθωτικού συντελεστή κ που ορίζεται ανάλογα με την ποιότητα της κατασκευής σε
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συνδυασμό με την αναμενόμενη σεισμική διέγερση. Οι τύποι συμπεριφοράς δίνονται στον
Πίνακα 4.4 και οι συντελεστές κ στον Πίνακα 4.5.
Θέτοντας am = a1 και dm = d1 στη σχέση (4.9) προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω:
ζ eff (%)  5 

63.7  κ  (a y  d1  d y  a1 )

(4.13)

a1  d1

Στη συνέχεια υπολογίζεται το ελαστικό φάσμα σχεδιασμού που αντιστοιχεί σε
απόσβεση ζ = ζeff με πολλαπλασιασμό των τιμών του φάσματος σχεδιασμού για ζ=5% με
τους συντελεστές SRA και SRV (βλ. Σχ. 4.17):
SRA 

1 3.21  0.68  lnζ eff

BS
2.12

 SRA ,min

(4.11)

SRV 

1 2.31  0.41  lnζ eff

BL
1.65

 SRV ,min

(4.12)

στα τμήματα που αντιστοιχούν σε σταθερή επιτάχυνση και σταθερή ταχύτητα αντίστοιχα.
Οι ελάχιστες τιμές των συντελεστών δίνονται στον Πίνακα 4.6.
Το σημείο τομής μεταξύ του φάσματος σχεδιασμού για ζ = ζeff και του φάσματος
ικανότητας ορίζει το νέο σημείο επιτελεστικότητας. Η προβολή αυτού του σημείου στους
άξονες Sa και Sd ορίζει την νέα επιτάχυνση a2 και τη νέα μετακίνηση d2 αντίστοιχα.
Πίνακας 4.4. Τύποι συμπεριφοράς κτιρίων
Νέες, καλές
αντισεισμικές
κατασκευές

Μέτριες
αντισεισμικά
κατασκευές

Φτωχές
αντισεισμικά
κατασκευές

Μικρή
(κοντά στο επίκεντρο)

A

B

C

Μεγάλη
(μακριά από επίκεντρο,
γενικώς για ζώνες Ζ3 & Ζ4)

Β

C

C

Διάρκεια σεισμού

Πίνακας 4.5. Τιμές διορθωτικού συντελεστή κ
Τύπος
συμπεριφοράς
Α

ζhyst (%)

κ

 16.25

1.00

> 16.25

1.13 

< 25
B
C

> 25
Όλες οι τιμές

0.51  ( a y  dm  d y  am )
am  dm

0.67
0.845 

0.446  ( a y  dm  d y  am )
am  dm

0.33
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Sa

2η εκτίμηση σημείου
επιτελεστικότητας

1:BS

a2

1:BL

O

φάσμα
ικανότητας

ελαστικό φάσμα
σχεδιασμού για ζ = ζ eff

Sd

d2

Σχ. 4.17. Κατασκευή ελαστικού φάσματος απόκρισης για ζ = ζeff και εύρεση νέου σημείου
επιτελεστικότητας.

Πίνακας 4.6. Eλάχιστες τιμές μειωτικών συντελεστών απόσβεσης

6.

Τύπος συμπεριφοράς

SRA,min

SRV,min

A

0.33

0.50

B

0.44

0.56

C

0.56

0.67

Έλεγχος σύγκλισης. Η μέθοδος βασίζεται σε επαναληπτική διαδικασία μέχρι να επιτευχθεί
σύγκλιση. Θεωρούμε ότι η σύγκλιση έχει επιτευχθεί εάν:
0.95d1 < d2 < 1.05d1

(4.13)

Εάν το κριτήριο δεν ικανοποιείται, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για μέγιστη
μετακίνηση d2 και μέγιστη επιτάχυνση a2. Εάν το κριτήριο ικανοποιείται, η μετακίνηση d2
αντιστοιχεί στη μέγιστη αναμενόμενη μετακίνηση (στοχευόμενη μετακίνηση) d̂ του
ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος.
7.

Στοχευόμενη μετακίνηση κατασκευής. Η μετακίνηση της κορυφής Δ του κτιρίου που
αντιστοιχεί στη μετακίνηση d̂ του ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος υπολογίζεται από
τη σχέση (4.6α) ή την (4.6β) επιλύοντας ως προς Δ και θέτοντας Sd = d̂ . Δηλαδή, στη γενική
περίπτωση:
Δ = Γ·φtop· d̂

4.5.4

(4.14)

Μέθοδος Ν2

Η μέθοδος Ν2 προτάθηκε από τον Fajfar (1996, 1999) και βασίζεται σε εμπειρικές σχέσεις που
συνδέουν το συντελεστή συμπεριφοράς με την πλαστιμότητα. Έτσι, αντί να χρησιμοποιείται το
ισοδύναμο ελαστικό σύστημα και ελαστικά φάσματα για την ενεργό απόσβεση που αντιστοιχεί
στην αναπτυσσόμενη πλαστιμότητα, όπως γίνεται στη μεθοδολογία ΑΤC-40, υπολογίζεται απ’
ευθείας η ανελαστική μετακίνηση μέσω της αναπτυσσόμενης πλαστιμότητας, η οποία εκτιμάται
από εμπειρικές σχέσεις Ry–μ–Τ (βλ. παρ. 2.3.5 Κεφ. 2), όπου Ry = qy είναι ο συντελεστής
συμπεριφοράς διαρροής.
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Υπενθυμίζεται ότι ο συντελεστής συμπεριφοράς διαρροής qy συνδέεται με το συντελεστή
συμπεριφοράς q με τη σχέση: q = γRd∙qy, όπου γRd είναι ο συντελεστής υπεραντοχής της
κατασκευής.
Χρησιμοποιώντας τον ορισμό του qy, μπορούμε να γράψουμε:
S ay 

S ae
qy

(4.15)

όπου Sae είναι η ελαστική επιτάχυνση. Αντίστοιχα, από τον ορισμό του δείκτη πλαστιμότητας μ,
η ανελαστική φασματική μετακίνηση Sd συνδέεται με τη μετακίνηση διαρροής Sdy με τη σχέση:

Sd    Sdy

(4.16)

Επειδή Sae = ω2∙Sde και Say = ω2∙Sdy, όπου ω είναι η ιδιοπερίοδος του ελαστικού συστήματος,
οι εξισώσεις (4.15) και (4.16) οδηγούν στην παρακάτω σχέση μεταξύ της ελαστικής και της
ανελαστικής μετακίνησης:
Sd 

μ
S de
qy

(4.17)

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί εμπειρικοί τύποι που δίνουν τη σχέση μεταξύ της
πλαστιμότητας μ και του συντελεστή συμπεριφοράς qy. Στις εργασίες του Fajfar
χρησιμοποιούνται οι παρακάτω σχέσεις:

q y  ( μ  1)

Τ
1
Τ0

qy  μ

για Τ ≤ Τ0

(4.18α)

για Τ ≥ Τ0

(4.18β)

όπου

T0  0.65  μ0.3  ΤC  TC

(4.19)

Στις παραπάνω σχέσεις, Τ είναι η ιδιοπερίοδος του μονοβάθμιου ταλαντωτή και TC η
χαρακτηριστική περίοδος που αντιστοιχεί στο όριο μεταξύ της περιοχής σταθερής φασματικής
επιτάχυνσης και της περιοχής σταθερής φασματικής ταχύτητας του φάσματος απόκρισης (βλ.
παρ. 1.6.6 Κεφ. 1), η οποία εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της εδαφικής κίνησης.
Η περίοδος Τ0, η οποία καθορίζει το όριο μεταξύ των περιοχών ισχύος κάθε εξίσωσης,
εξαρτάται από την πλαστιμότητα όπως φαίνεται από τη σχέση (4.19). Σημειώνεται όμως ότι η
περίοδος Τ0 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη χαρακτηριστική περίοδο ΤC. Επειδή η
εξάρτηση της περιόδου Τ0 από την πλαστιμότητα απαιτεί επαναληπτική διαδικασία για τον
υπολογισμό του σημείου επιτελεστικότητας, προτείνεται η απλοποίηση:
T0  TC

(4.20)

η οποία είναι μία συντηρητική παραδοχή που δεν επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα.
Η Εξ. (4.18β) δηλώνει ότι για μεσαίες και μεγάλες περιόδους ισχύει η παραδοχή των ίσων
μετακινήσεων, δηλαδή ότι η μετακίνηση του ανελαστικού συστήματος είναι ίση με αυτή του
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αντίστοιχου ελαστικού με την ίδια περίοδο. Για κατασκευές με μικρές περιόδους, η ισότητα
αυτή δεν ισχύει, όπως δηλώνει η εξίσωση (4.18α).
Η μέθοδος σε βήματα περιγράφεται ως εξής:
1.

Κατασκευή της καμπύλης ικανότητας της κατασκευής και του αντίστοιχου φάσματος
ικανότητας του ισοδύναμου μονοβαθμίου συστήματος σε μορφή ADRS. Η διαδικασία είναι
ίδια με αυτή που περιγράφτηκε στη μέθοδο ATC-40.

2.

Κατασκευή του αντίστοιχου ιδεατού διγραμμικού διαγράμματος.
Συνήθως, το διγραμμικό διάγραμμα ικανότητας κατασκευάζεται χωρίς κράτυνση,
δηλαδή ο μετελαστικός κλάδος είναι οριζόντιος. Αυτό γίνεται γιατί έχει αποδειχθεί ότι μία
συνήθης (μικρή) κράτυνση δεν έχει σημαντική επίδραση στην τιμή της ανελαστικής
μετακίνησης.
Σύμφωνα με την αρχική πρόταση των εμπνευστών της μεθόδου, το διγραμμικό
διάγραμμα κατασκευάζεται με κλίση ελαστικού κλάδου ίση με την τέμνουσα δυσκαμψία
που αντιστοιχεί στο 60% της επιτάχυνσης διαρροής και έτσι ώστε τα εμβαδά που
αποκόπτονται πάνω και κάτω από την αρχική καμπύλη να είναι ίσα (βλ. παρ. 2.2.2 Κεφ. 2).
Σημειώνεται ότι στον ΕΚ8, όπου πρακτικά υιοθετείται η μέθοδος Ν2, προτείνεται μία πιο
απλή διγραμμικοποίηση στην οποία ο οριζόντιος κλάδος περνάει από το σημείο που
αντιστοιχεί στη δημιουργία πλαστικού μηχανισμού (βλ. παρ. 2.2.2 Κεφ. 2).
Από το διγραμμικό διάγραμμα ικανότητας καθορίζονται η επιτάχυνση διαρροής Say και
η μετακίνηση διαρροής Sdy. Έτσι, για το ισοδύναμο μονοβάθμιο σύστημα η δύναμη
διαρροής είναι F̂y  m̂Say και η μετακίνηση διαρροής d̂ y  S dy . Στη συνέχεια μπορεί να
υπολογιστεί η ιδιοπερίοδος του ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος από τη σχέση:
T̂  2π

3.

S dy
S ay

m̂d̂ y

 2π

F̂ y

(4.21)

Υπολογισμός της ανελαστικής μετακίνησης του ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος.
 Από το ελαστικό φάσμα σχεδιασμού υπολογίζονται η ελαστική επιτάχυνση Sae και η
ελαστική μετακίνηση Sde για την περίοδο T̂ .
 Υπολογίζεται ο συντελεστής συμπεριφοράς από τη σχέση: qy = Sae/Say.
 Υπολογισμός μετακίνησης.
Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις ανάλογα με τη σχέση της T̂ και της χαρακτηριστικής
περιόδου Τ0 η οποία υπολογίζεται από την Εξ. (4.19) ή την προσεγγιστική σχέση (4.20):
(α) Εάν T̂ ≥ Τ0, η ανελαστική μετακίνηση ισούται με την ελαστική και επομένως:

d̂ = Sd = Sde

(4.22)

(β) Εάν T̂ < Τ0, η πλαστιμότητα μ υπολογίζεται από το συντελεστή συμπεριφοράς qy
από τη σχέση (4.18α), η οποία δίνει:
μ  (q y  1)

T0
T̂

1

(4.23)

Σημειώνεται ότι, εάν για τον υπολογισμό της Τ0 χρησιμοποιηθεί η σχέση (4.19),
απαιτείται επαναληπτική διαδικασία, ενώ εάν ο υπολογισμός γίνει σύμφωνα με την
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απλοποιημένη σχέση (4.20), ο υπολογισμός του μ είναι άμεσος χωρίς να
απαιτούνται επαναλήψεις.
Μετά τον υπολογισμό της πλαστιμότητας, η ανελαστική μετακίνηση προκύπτει από τη
σχέση:

d̂ = Sd = μ∙Sdy

(4.24)

Ο τρόπος προσδιορισμού της στοχευόμενης μετακίνησης για τις δύο παραπάνω
περιπτώσεις (α) και (β) φαίνεται σχηματικά στο Σχ. 4.18. Και στις δύο περιπτώσεις, η
ανελαστική μετακίνηση αντιστοιχεί στο σημείο τομής του διγραμμικού φάσματος
ικανότητας με το ανελαστικό φάσμα σχεδιασμού που αντιστοιχεί σε πλαστιμότητα μ.
Σημειώνεται όμως ότι με την παραπάνω διαδικασία υπολογίζεται η μετακίνηση χωρίς να
χρειάζεται να κατασκευαστεί το ανελαστικό φάσμα σχεδιασμού.
TC

Sa

Sa
Sae

T*
Sae

T* T C

Ελαστικό φάσμα σχεδιασμού

Ελαστικό φάσμα σχεδιασμού

Φάσμα ικανότητας

Φάσμα ικανότητας

Say

Say

TD

0

Sdy

Sd=Sde

(α)

Sd

TD

0

Sdy Sde

Sd

Sd

(β)

Σχ. 4.18. Υπολογισμός στοχευόμενης μετακίνησης σύμφωνα με τη μέθοδο Ν2: (α) Τ* ≥ Τ0, (β) Τ*  Τ0.

4.

Στοχευόμενη μετακίνηση κατασκευής.
Όπως και στη μέθοδο ATC-40, η μετακίνηση της κορυφής Δ που αντιστοιχεί στη
μετακίνηση d̂ του ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας
τη σχέση (4.14).

4.5.5

Μέθοδος των συντελεστών

Ο υπολογισμός της στοχευόμενης μετακίνησης της κατασκευής με τη μέθοδο των συντελεστών
περιγράφεται στη FEMA 356 και τον ATC-40. Και αυτή η μέθοδος βασίζεται στο ισοδύναμο
μονοβάθμιο σύστημα, το οποίο όμως χρησιμοποιείται χωρίς να αναφέρεται ρητά. Η μέθοδος
ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
1.

Κατασκευή ιδεατού διγραμμικού διαγράμματος για την καμπύλη ικανότητας.
Για την εφαρμογή της μεθόδου απαιτείται κατ’ αρχήν η μετατροπή της καμπύλης
ικανότητας σε διγραμμικό διάγραμμα. Σε αντίθεση με τη μέθοδο Ν2, η κλίση του
μετελαστικού κλάδου δεν λαμβάνεται μηδενική, αλλά έχει τιμή Κs. Ο τρόπος κατασκευής
του διγραμμικού διαγράμματος είναι παρόμοιος με αυτόν της μεθόδου Ν2 με μικρή
διαφοροποίηση. Στον ATC-40 προτείνεται η εξής διαδικασία (βλ. Σχ. 4.19):
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Fb

Ιδεατό διγραμμικό
διάγραμμα

F by

Ks

Καμπύλη ικανότητας

0.6F by

Ki
Ke

0

Δy

Δ

Σχ. 4.19. Κατασκευή ιδεατής διγραμμικής απεικόνισης της καμπύλης ικανότητας.

 Κατασκευάζεται ο μετελαστικός κλάδος, για δεδομένη δυσκαμψία Ks (κατά την κρίση
του μηχανικού) και θεωρώντας ως μέγιστη μετακίνηση το σημείο που η καμπύλη
ικανότητας έχει γίνει περίπου οριζόντια.
 Ορίζεται η ισοδύναμη ελαστική δυσκαμψία Ke από την ευθεία που ενώνει την αρχή των
αξόνων με το σημείο πάνω στην καμπύλη ικανότητας που αντιστοιχεί στο 60% της
τέμνουσας διαρροής Fby. Επειδή αυτή η τιμή δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων
απαιτούνται κάποιες δοκιμές. Έτσι ορίζεται και η τέμνουσα διαρροής Fby ως το σημείο
τομής των ευθειών με κλίση Ke και Ks που αντιστοιχούν στον ελαστικό και τον
μετελαστικό κλάδο αντίστοιχα.
2.

Υπολογισμός της ενεργούς θεμελιώδους ιδιοπεριόδου Te.
Ο υπολογισμός βασίζεται σε ιδιομορφική ανάλυση στη διεύθυνση που εξετάζεται,
λαμβάνοντας υπόψη την αρχική ελαστική δυσκαμψία Ki (βλ. Σχ. 4.19). Για να υπολογίσουμε
τη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο που αντιστοιχεί σετην τέμνουσα δυσκαμψία Ke, χρησιμοποιούμε
τη σχέση:
Te  Ti

3.

Ki
Ke

(4.25)

Υπολογισμός της στοχευόμενης μετακίνησης Δt από τη σχέση:

Δt  C0  C1  C2  C3  S a 

Te2
4π2

(4.26)

Σύμφωνα με FEMA 356, οι τιμές των παραμέτρων ορίζονται ως εξής:
C0 = Συντελεστής που συνδέει τη μετακίνηση της κορυφής Δ με τη φασματική μετακίνηση
Sd. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ισχύει Δ = Γ∙φtop∙Sd, άρα ο συντελεστής C0 ισούται
με Γ∙φtop. Εάν φtop = 1, τότε C0 = Γ. Για τον υπολογισμό του συντελεστή συμμετοχής Γ
μπορούν να χρησιμοποιούνται οι τιμές φi που αντιστοιχούν στη θεμελιώδη
ιδιομορφή ή οι τιμές που αντιστοιχούν στην παραμόρφωση του κτιρίου όταν
συμβαίνει η στοχευόμενη μετακίνηση.
Εναλλακτικά, η τιμή του συντελεστή C0 μπορεί να λαμβάνεται απ’ ευθείας από
τον Πίνακα 4.7.
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Πίνακας 4.7. Τιμές του συντελεστή C0
Διατμητικά κτίρια

Λοιπά κτίρια

Αριθμός ορόφων

Τριγωνική κατανομή
φορτίων

Ομοιόμορφη κατανομή
φορτίων

Οποιαδήποτε κατανομή
φορτίων

1

1.0

1.0

1.0

2

1.2

1.15

1.2

3

1.2

1.2

1.3

5

1.3

1.2

1.4

10+

1.3

1.2

1.5

C1 = Συντελεστής που συνδέει τη μετακίνηση του ανελαστικού συστήματος με αυτή του
αντίστοιχου ελαστικού, σύμφωνα με τις παρακάτω σχέσεις:
C1  1.0

C1 

1.0  ( R  1 )  TC Te
R

για Τe ≥ TC

(4.27α)

για Τe < TC

(4.27β)

όπου
ΤC = η χαρακτηριστική περίοδος του φάσματος σχεδιασμού που αντιστοιχεί στο
όριο μεταξύ του τμήματος σταθερής επιτάχυνση (οριζόντιο τμήμα) και του
τμήματος σταθερής ταχύτητας (φθίνων κλάδος).
R = ο συντελεστής συμπεριφοράς διαρροής (= qy) που υπολογίζεται από τη σχέση:
qy 

Sa g
 Cm
Fby W

(4.28)

στην οποία
Sa = φασματική επιτάχυνση σύμφωνα με το ελαστικό φάσμα σχεδιασμού για
την ενεργό θεμελιώδη ιδιοπερίοδο Τe.
Fby = τέμνουσα βάσης διαρροής σύμφωνα με τη διγραμμική απεικόνιση της
καμπύλης ικανότητας (Σχ. 4.19).
W = συνολικό βάρος της κατασκευής
Cm = συντελεστής που δηλώνει την ενεργό μάζα σύμφωνα με τον Πίνακα 4.8.
Εναλλακτικά, ο συντελεστής Cm μπορεί να λαμβάνεται ίσος με το λόγο
της ιδιομορφικής μάζας της θεμελιώδους ιδιομορφής προς τη συνολική
μάζα.
Επιπρόσθετα ισχύει: C1 ≤ 1.5 για Τe ≤ 1.0 sec και C1 ≥ 1.0.
C2 = Διορθωτικός συντελεστής που λαμβάνει υπόψη του τη μορφή των βρόχων
υστέρησης της ανελαστικής συμπεριφοράς. Οι τιμές του C2 για διάφορους τύπους
συστημάτων και διάφορες στάθμες επιτελεστικότητας δίνονται στον Πίνακα 4.9.
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τιμή C2 = 1.0.
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Πίνακας 4.8. Τιμές του συντελεστή Cm(*)

Αριθμός
ορόφων

Πλαισιακά
κτίρια
από Ω.Σ.

Τοιχωματικά
κτίρια από
Ω.Σ.

Κτίρια
από Ω.Σ.
τύπου
ανεστρ.
εκκρεμούς

1-2

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

3+

0.9

0.8

0.8

0.9

0.9

0.9

1.0

(*)

Πλαίσια
παραλαβής
ροπών από
χάλυβα

Πλαίσια από
χάλυβα με
συνδέσμους
χωρίς
εκκεντρότητα

Πλαίσια
από χάλυβα
με
έκκεντρους
συνδέσμους

Άλλος
τύπος

Cm = 1.0 για Τe > 1.0 sec.

Πίνακας 4.9. Τιμές του συντελεστή C2
Στάθμη
επιτελεστικότητας

Τe ≤ 0.1 sec

Τe ≥ TS

Τύπος κτιρίου 1

Τύπος κτιρίου 2

Τύπος κτιρίου 1

Τύπος κτιρίου 2

Άμεση χρήση

1.0

1.0

1.0

1.0

Προστασία ζωής

1.3

1.0

1.1

1.0

Οιονεί κατάρρευση

1.5

1.0

1.2

1.0

Επεξήγηση τύπων
Τύπος 1: Κατασκευές στις οποίες περισσότερο από το 30% της τέμνουσας σε κάθε όροφο
αναλαμβάνεται από οποιονδήποτε συνδυασμό των εξής στοιχείων: Τυπικά πλαίσια παραλαβής
ροπών, πλαίσια με μεταλλικούς συνδέσμους, πλαίσια με ημιάκαμπτες συνδέσεις, πλαίσια με
μεταλλικούς συνδέσμους που παραλαμβάνουν μόνο εφελκυστικές δυνάμεις, άοπλη τοιχοποιία.
Τύπος 2: Οι κατασκευές που δεν ανήκουν στην κατηγορία 1.
Παρατήρηση: Για ενδιάμεσες τιμές ιδιοπεριόδων γίνεται γραμμική παρεμβολή.

C3 = Διορθωτικός συντελεστής που λαμβάνει υπόψη του την αύξηση των μετακινήσεων
λόγω επιρροής φαινομένων δεύτερης τάξης (φαινόμενα P – Δ), που ορίζεται ως εξής:
C3 = 1.0 για θετική κλίση του μετελαστικού κλάδου (Κs > 0)
C 3  1.0 

  (R  1)3/ 2
Te

για αρνητική κλίση του μετελαστικού κλάδου (Κs < 0)

όπου   K s K e (βλ. Σχ. 4.19).
Η τιμή του συντελεστή C3 δεν χρειάζεται να υπερβαίνει την τιμή:

C3  1.0  5 

(θ  1)
Te

(4.29)

όπου θ = συντελεστής σχετικής μεταθετότητας, ίσος με τη μέγιστη τιμή των
αντίστοιχων συντελεστών θi των ορόφων, οι οποίοι ορίζονται από τη σχέση:

θi 

Pi di
Vi hi

(4.30)

όπου
Pi = το κατακόρυφο φορτίο του i ορόφου
Vi = η συνολική τέμνουσα δύναμη του i ορόφου στην εξεταζόμενη διεύθυνση για το
σεισμικό συνδυασμό, σύμφωνα με την κλασική ανάλυση
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hi = ύψος του i ορόφου
di = σχετική μετακίνηση της πλάκας του ορόφου στην εξεταζόμενη διεύθυνση,
μετρούμενη στο κέντρο δυσκαμψίας (ΚΔ).
Σημειώνεται ότι η μέθοδος Ν2 πρακτικά ταυτίζεται με τη μέθοδο των συντελεστών εάν C2 =
1.0 και C3 = 1.0, αφού ισχύει: C0 = Γ (για φtop = 1.0) και C1 = μ/qy.
4.5.6

Συμμετοχή ανώτερων ιδιομορφών και στροφής

Η μεθοδολογία της τυπικής στατικής ανελαστικής ανάλυσης (pushover analysis) μπορεί να
εφαρμοστεί σε περιπτώσεις κυρίως επίπεδης απόκρισης, η οποία καθορίζεται κυρίως από τη
συμμετοχή της αντίστοιχης δεσπόζουσας ιδιομορφής. Εάν όμως η συμμετοχή των ανώτερων
ιδιομορφών ή η επιρροή της στροφής σε περιπτώσεις μη-κανονικών κτιρίων είναι σημαντική,
απαιτείται τροποποίηση της μεθόδου ώστε να ληφθούν υπόψη αυτά τα φαινόμενα.
Διάφορες τροποποιήσεις της στατικής ανελαστικής ανάλυσης έχουν προταθεί για την
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, οι οποίες μπορούν να καταταγούν σε δύο βασικές
κατηγορίες:
Στην πρώτη ομάδα μεθόδων ανήκουν αυτές που θεωρούν ότι η ανελαστική συμπεριφορά
περιορίζεται μόνον στην απόκριση της θεμελιώδους ιδιομορφής στην εξεταζόμενη διεύθυνση,
ενώ η συμμετοχή των ανώτερων ιδιομορφών αντιστοιχεί σε ελαστική συμπεριφορά. Επομένως,
η συμμετοχή της θεμελιώδους ιδιομορφής υπολογίζεται από μία τυπική ανάλυση pushover, ενώ
η συμμετοχή των ανώτερων ιδιομορφών και της στροφής λαμβάνεται υπόψη από ελαστική
ιδιομορφική ανάλυση. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει η επέκταση της μεθόδου Ν2 (extended N2)
που περιγράφεται παρακάτω.
Στη δεύτερη ομάδα μεθόδων ανήκουν αυτές στις οποίες υπολογίζεται η ανελαστική
συμπεριφορά για όλες τις σημαντικές ιδιομορφές και στη συνέχεια συνδυάζονται οι
ανελαστικές ιδιομορφικές αποκρίσεις με SRSS ή CQC, όπως γίνεται και στην ελαστική
ιδιομορφική ανάλυση. Η θεώρηση αυτή είναι καταχρηστική, αφού δεν είναι σωστό να γίνεται
συνδυασμός ανελαστικών αποκρίσεων. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η ιδιομορφική στατική
ανελαστική ανάλυση (modal pushover analysis) που περιγράφεται παρακάτω.
Για να ληφθεί υπόψη η επιρροή της στροφής, οι αναλύσεις γίνονται υποχρεωτικά σε
τρισδιάστατο προσομοίωμα της κατασκευής. Γίνεται όμως ξεχωριστή ανάλυση για κάθε
διεύθυνση σεισμικής καταπόνησης που εξετάζεται. Έτσι, στη συνήθη περίπτωση που εξετάζεται
σεισμός κατά x και σεισμός κατά y απαιτούνται τέσσερις επιλύσεις: σεισμός +x, σεισμός –x,
σεισμός +y και σεισμός –y.
Για λόγους καλύτερης διαχείρισης των σχέσεων, γράφουμε το διάνυσμα της απόκρισης της
κατασκευής ως (βλ. εξισώσεις (3.6), (3.7) παρ. 3.2.1 Κεφ. 3)
u = {ux uy θ}Τ
όπου ux = {ux} είναι το διάνυσμα των μετακινήσεων των μαζών κατά x, uy = {uy} είναι το
διάνυσμα των μετακινήσεων των μαζών κατά y και θ = {θ} είναι το διάνυσμα των στροφών των
ορόφων. Αντίστοιχα, η i ιδιομορφή γράφεται ως
φ = {φi,x φi,y φi,θ}Τ
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όπου κάθε όρος του δεξιού μέλους περιέχει τις συνιστώσες της ιδιομορφής στην αντίστοιχη
διεύθυνση. Με αυτή την κατάταξη των βαθμών ελευθερίας, το διάνυσμα κατεύθυνσης της
σεισμικής διέγερσης r για σεισμό κατά x ισούται με r(x) = {1 0 0}Τ και για σεισμό κατά y
ισούται με r(y) = {0 1 0}Τ, όπου 1 = {1} είναι το μοναδιαίο διάνυσμα και 0 = {0} είναι το
μηδενικό διάνυσμα.
Επέκταση μεθόδου Ν2 (Extended N2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η επέκταση της μεθόδου Ν2 (Kreslin and Fajfar 2012), η οποία
λαμβάνει υπόψη τόσο ανώτερες ιδιομορφές όσο και την πρόσθετη καταπόνηση της
κατασκευής λόγω στροφής σε περιπτώσεις μη-κανονικών κτιρίων. Ανάλυση γίνεται για κάθε
διεύθυνση σεισμικής διέγερσης και ακολουθούνται τα εξής βήματα:
1.

Γίνεται στατική ανελαστική ανάλυση εφαρμόζοντας την τυπική μέθοδο Ν2 (βλ. παρ. 4.5.4).
Από την ανάλυση αυτή προκύπτει η στοχευόμενη μετακίνηση Sd,t του ισοδύναμου
μονοβάθμιου συστήματος για το φάσμα σχεδιασμού, η οποία μετατρέπεται σε μετακίνηση
Δt του ΚΜ της κορυφής του κτιρίου με εφαρμογή της σχέσης Δt = ΓφtopSd,t. Από τα δεδομένα
της ανάλυσης pushover μπορούν να υπολογιστούν τα drift των ορόφων, οι πλαστικές
στροφές και τα εντατικά μεγέθη των μελών που αντιστοιχούν στη μετακίνηση Δt.
Η κατασκευή της καμπύλης ικανότητας γίνεται για το τρισδιάστατο προσομοίωμα της
κατασκευής στο οποίο εφαρμόζονται οριζόντια φορτία με την κατανομή της δεσπόζουσας
ιδιομορφής στη διεύθυνση της σεισμικής διέγερσης. Στη γενική περίπτωση, επειδή όλες οι
ιδιομορφές έχουν γενικώς μη-μηδενικούς όρους σε όλους τους βαθμούς ελευθερίας, η
κατανομή των σεισμικών φορτίων θα περιλαμβάνει τόσο οριζόντια φορτία στη διεύθυνση
της σεισμικής διέγερσης, όσο και φορτία στην κάθετη σε αυτή διεύθυνση καθώς και
στρεπτικές ροπές.
Ως μία απλοποίηση της διαδικασίας, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη μόνον τα
φορτία στη διεύθυνση της σεισμικής διέγερσης, μηδενίζοντας τα φορτία στην κάθετη
διεύθυνση καθώς και τις στρεπτικές ροπές (Fajfar et al. 2005). Αυτό ισοδυναμεί με το να
μηδενίσουμε τις τιμές της δεσπόζουσας ιδιομορφής που αντιστοιχούν στην κάθετη
διεύθυνση και τις στροφές, δηλαδή, ο υπολογισμός της κατανομής των φορτίων για την
κατασκευή της καμπύλης ικανότητας να μη γίνει με βάση την πλήρη ιδιομορφή
φ1 = {φ1,x φ1,y φ1,θ}Τ
αλλά, π.χ. για ανάλυση κατά x, με την απλοποιημένη ιδιομορφή
φ1 = {φ1,x 0 0}Τ
Σημειώνεται όμως ότι, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση που τα φορτία εφαρμόζονται
μόνο σε μία διεύθυνση, η απόκριση της κατασκευής θα έχει, γενικώς, μη-μηδενικές τιμές σε
όλες τις διευθύνσεις, λόγω της στροφής.

2.

Γίνεται τυπική ελαστική ιδιομορφική ανάλυση στη διεύθυνση που εξετάζεται, για όσες
ιδιομορφές απαιτούνται (π.χ. για να ικανοποιηθεί το κριτήριο του 90% της συνολικής
μάζας) συμπεριλαμβανομένης και της δεσπόζουσας ιδιομορφής του βήματος 1. Από αυτή
την ανάλυση υπολογίζεται η μετακίνηση Δel στο ΚΜ της κορυφής για το φάσμα σχεδιασμού.
Στη συνέχεια κανονικοποιούνται όλα τα μεγέθη (εντατικά μεγέθη και μετακινήσεις) έτσι
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ώστε η μετακίνηση να είναι ίση με τη στοχευόμενη μετακίνηση Δt του βήματος 1. Δηλαδή,
όλα τα αποτελέσματα του βήματος 2 πολλαπλασιάζονται με το λόγο:
λ = Δt/Δel
3.

(4.31)

Σε αυτό το βήμα γίνεται ο υπολογισμός δύο διορθωτικών συντελεστών που θα
χρησιμοποιηθούν για να ληφθούν υπόψη οι ανώτερες ιδιομορφές και η επιρροή της
στροφής:
α) Διορθωτικός συντελεστής μετακινήσεων λόγω στροφής
Σε κάθε θέση ελέγχου j στην κάτοψη του κτιρίου υπολογίζεται ο λόγος:
CTj 

Δ(2)
j ,norm
Δ(1)
j ,norm

(4.32)

όπου Δ(2)
j ,norm είναι η ανηγμένη μετακίνηση στη θέση j του ανώτερου ορόφου (κορυφής)
του κτιρίου που προέκυψε από την επίλυση του βήματος 2 (μετά την κανονικοποίηση)
και Δ(1)
j ,norm είναι η ανηγμένη μετακίνηση στη θέση j της κορυφής που προέκυψε από την
επίλυση του βήματος 1. Η ανηγμένη μετακίνηση σε κάθε θέση ορίζεται από τη σχέση:
)
Δ(ji,norm


Δ(ji )
(i )
ΔKM

, i = 1, 2

(4.33)

όπου Δ(ij ) είναι η μετακίνηση στη θέση j της κορυφής από την επίλυση του βήματος i
(δηλαδή i =1 αντιστοιχεί στην ανάλυση του βήματος 1 και i =2 αντιστοιχεί στην
(i )
ανάλυση του βήματος 2) και ΔΚΜ
είναι η αντίστοιχη μετακίνηση στο ΚΜ της κορυφής.
Οι ανηγμένες μετακινήσεις αντιστοιχούν στη “μεγέθυνση” της μετακίνησης στη
θέση j σε σύγκριση με τη μετακίνηση του ΚΜ λόγω της στροφής. Η λέξη μεγέθυνση
τίθεται σε εισαγωγικά γιατί στη δύσκαμπτη πλευρά του κτιρίου είναι πιθανόν να
)
προκύψει Δ(ij ,norm
< 1, δηλαδή η στροφή να προκαλεί μείωση της μετακίνησης στη θέση j
σε σύγκριση με τη μετακίνηση του ΚΜ. Λόγω όμως των μεγάλων αβεβαιοτήτων που
υπάρχουν στη στρεπτική συμπεριφορά, δεν επιτρέπεται να ληφθεί υπόψη μείωση των
μετακινήσεων λόγω της στροφής. Γι’ αυτό, οι ανηγμένες μετακινήσεις από την
ελαστική ανάλυση (βήμα 2) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από τη μονάδα και
)
)
εάν προκύψει Δ(j2,norm
< 1 τίθεται Δ(j2,norm
= 1.
β)

Διορθωτικός συντελεστής drifts λόγω ανώτερων ιδιομορφών (καθ’ ύψος)
Για κάθε όροφο i υπολογίζεται ο λόγος:
CEi 

drift i(2)
drift i(1)

(4.34)

όπου drift i(2) είναι το drift του ορόφου i από την ανάλυση του βήματος 2 (με βάση τις
κανονικοποιημένες μετακινήσεις) και drift i(1) το αντίστοιχο drift από την ανάλυση του
βήματος 1. Τα drifts των ορόφων υπολογίζονται από τις μετακινήσεις των ΚΜ των
ορόφων.
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Και σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται μείωση των μετακινήσεων λόγω
ανώτερων ιδιομορφών, δηλαδή εάν προκύψει CEi < 1 τίθεται CEi = 1.
4.

Υπολογίζεται ο συνολικός διορθωτικός συντελεστής για κάθε θέση j (σε κάτοψη) και για
κάθε όροφο i από τη σχέση:
Cij = CTj × CEi

(4.35)

Ο συντελεστής Cij εφαρμόζεται σε όλα τα μεγέθη παραμορφώσεων (μετακινήσεις,
στροφές κόμβων κλπ.) που προέκυψαν από την ανάλυση του βήματος 1 (ανάλυση
pushover).
Ο συντελεστής Cij εφαρμόζεται και στα εντατικά μεγέθη (δυνάμεις, ροπές) των μελών
που προέκυψαν από την ανάλυση του βήματος 1, εφόσον δεν προκύπτει δύναμη ή ροπή
μεγαλύτερη από την τιμή διαρροής (δηλαδή για τα μέλη που συμπεριφέρονται ελαστικά).
Στα μέλη που προκύπτει ότι διαρρέουν, τα εντατικά μεγέθη υπολογίζονται από τις
καμπύλες F – δ (βλ. Σχ. 4.5) με βάση την παραμόρφωση του μέλους.
Ιδιομορφική στατική ανελαστική ανάλυση (modal pushover)
Σε αυτή τη μεθοδολογία, η οποία προτάθηκε από τους Chopra & Goel (2004), γίνεται στατική
ανελαστική ανάλυση (pushover) για όλες τις σημαντικές ιδιομορφές. Τα βήματα, που
ακολουθούνται για την ανάλυση σε κάθε διεύθυνση της σεισμικής διέγερσης που εξετάζεται,
είναι:
1.

Υπολογισμός των k πρώτων σημαντικών ιδιομορφών με βάση τις ελαστικές ιδιότητες της
κατασκευής, όπως γίνεται και στην τυπική ιδιομορφική ανάλυση. Προκύπτουν έτσι τα
πρώτα k ιδιοδιανύσματα φi, i = 1, 2, …, k. Η ανάλυση γίνεται για το χωρικό προσομοίωμα της
κατασκευής και οι ιδιομορφές που προκύπτουν έχουν γενικώς μη-μηδενικούς όρους σε
όλους τους βαθμούς ελευθερίας, δηλαδή: φi = {φi,x
φi,y
φi,θ}Τ όπως αναφέρθηκε
παραπάνω.

2.

Για κάθε ιδιομορφή i και για τη διεύθυνση της σεισμικής διέγερσης που εξετάζεται
υπολογίζεται η κατανομή των οριζόντιων φορτίων για μία (αυθαίρετη) μικρή τιμή της
επιτάχυνσης σχεδιασμού Sd:
Fi = MφiΓiSd

(4.36)

όπου Μ είναι το μητρώο μάζας και Γi είναι ο συντελεστής συμμετοχής της i ιδιομορφής που
προκύπτει από τη σχέση:
Γi 

φiTMr
φiTMφi

(4.37)

Τα φορτία που προκύπτουν έχουν, γενικώς, συνιστώσες τόσο στην εξεταζόμενη
διεύθυνση του σεισμού όσο και στην κάθετη σε αυτή καθώς και στρεπικές ροπές, δηλαδή
μπορούμε να γράψουμε: Fi = {Fi,x Fi,y Mi,θ}T.
Με αυτή την κατανομή των φορτίων κατασκευάζεται η καμπύλη ικανότητας της i
ιδιομορφής με σταδιακή αύξηση των φορτίων και υπολογισμό της τέμνουσας βάσης Fbi και
της μετακίνησης dri στον κόμβο αναφοράς r (reference point) λαμβάνοντας υπόψη την
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ανελαστική συμπεριφορά σε κάθε στάθμη φόρτισης. Σημειώνεται ότι ο κόμβος αναφοράς
μπορεί να είναι διαφορετικός σε κάθε ιδιομορφή (βλ. επόμενη παρ. 4.5.7).
Επειδή στον κόμβο αναφοράς r υπολογίζονται δύο οριζόντιες μετακινήσεις, οι dri,x και
dri,y, σε κάθε ιδιομορφή μπορούν να υπολογιστούν δύο καμπύλες ικανότητας, μία στη
διεύθυνση x και μία στη διεύθυνση y. Για την εφαρμογή της μεθόδου χρησιμοποιούμε την
καμπύλη ικανότητας που αντιστοιχεί στη δεσπόζουσα διεύθυνση μετακίνησης της
ιδιομορφής, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση στην οποία θεωρούμε ότι ενεργεί η σεισμική
διέγερση. Σημειώνεται όμως ότι η διεύθυνση της σεισμικής διέγερσης επηρεάζει την
κατανομή των οριζόντιων φορτίων μέσω του συντελεστή συμμετοχής που επηρεάζεται
από το διάνυσμα κατεύθυνσης r, όπως φαίνεται από την Εξ. (4.37), και επομένως έχει
ληφθεί υπόψη στην κατασκευή της καμπύλης ικανότητας.
Επισημαίνεται ότι η κατασκευή της καμπύλης ικανότητας για κάθε ιδιομορφή i γίνεται
θεωρώντας ότι προϋπάρχουν τα φορτία βαρύτητας. Επομένως, οι μετακινήσεις di και οι
ανηγμένες σχετικές μετατοπίσεις drifti που αντιστοιχούν σε κάθε σημείο της καμπύλης
ικανότητας εμπεριέχουν και τις μετακινήσεις dg και driftg λόγω κατακορύφων φορτίων.
Σημειώνεται όμως ότι, στις συνήθεις περιπτώσεις, τα είναι dg και driftg είναι μηδενικά ή
πολύ μικρά).
3.

Για κάθε ιδιομορφή γίνεται τυπική ανάλυση pushover και υπολογίζεται η στοχευόμενη
μετακίνηση dri,t. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει:
 Την κατασκευή του αντίστοιχου φάσματος ικανότητας χρησιμοποιώντας τις σχέσεις:

Fbi
mi*

(4.38α)

dri
Γ i φri

(4.38β)

S ai 

S di 

όπου mi* είναι η ιδιομορφική μάζα της i ιδιομορφής που δίνεται από τη σχέση (βλ. παρ.
3.2.5 Κεφ. 3):

mi*  Γ i φTi Mr

(4.39)

 Τη διγραμμικοποίηση του φάσματος ικανότητας. Συνιστάται στο βήμα 2 να
λαμβάνονται υπόψη φαινόμενα Ρ – Δ (δεύτερης τάξης), που οδηγεί σε καμπύλες
ικανότητας με φθίνοντα κλάδο. Σε αυτή την περίπτωση και το διγραμμικό φάσμα
ικανότητας κατασκευάζεται με μετελαστικό κλάδο αρνητικής κλίσης (φθίνοντα).
 Τον υπολογισμό της στοχευόμενης μετακίνησης Sdi,t του ισοδύναμου μονοβαθμίου για το
φάσμα σχεδιασμού (π.χ. με εφαρμογή της τυπικής μεθοδολογίας Ν2)
 Τον υπολογισμό της αντίστοιχης στοχευόμενης μετακίνησης στον κόμβο αναφοράς με
εφαρμογή της σχέσης: dri,t = ΓiφriSdi,t.
 Τον υπολογισμό της παραμόρφωσης της κατασκευής που αντιστοιχεί σε μετακίνηση dri,t
από τα δεδομένα της αντίστοιχης καμπύλης ικανότητας. Προκύπτουν οι μετακινήσεις di
και οι ανηγμένες σχετικές μετατοπίσεις drifti της ιδιομορφής, που περιέχουν όμως και
την επιρροή των φορτίων βαρύτητας, αφού τα φορτία βαρύτητας έχουν ληφθεί υπόψη
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ως προϋπάρχουσα φόρτιση για την κατασκευή της καμπύλης ικανότητας, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω.
4.

Σε αυτό το βήμα γίνεται ο συνδυασμός των ιδιομορφικών αποκρίσεων με τη μέθοδο CQC. Ο
συνδυασμός γίνεται μόνο για τις μετακινήσεις και τα drifts. Οι πλαστικές στροφές και τα
εντατικά μεγέθη των μελών (δυνάμεις και ροπές) υπολογίζονται στη συνέχεια από τα
drifts.
Ο συνδυασμός των ιδιομορφικών αποκρίσεων γίνεται στις “δυναμικές” τιμές των
μετακινήσεων και των drifts κάθε ιδιομορφής, δηλαδή στα μεγέθη που προκύπτουν εάν
αφαιρεθούν τα αντίστοιχα μεγέθη λόγω κατακορύφων φορτίων. Έτσι, για κάποιο μέγεθος
απόκρισης δi που υπολογίστηκε στο βήμα 3 για την ιδιομορφή i (το δ δηλώνει μετακίνηση ή
drift) υπολογίζεται:
δi,dyn = δi – δg

(4.40)

και η τελική τιμή του μεγέθους δ προκύπτει από τη σχέση:

δ  max δ g 




 εijδi ,dynδ j ,dyn 
i

j



i, j = 1, 2, …, k

(4.41)

όπου εij είναι ο συντελεστής συσχέτισης των ιδιομορφών i και j σύμφωνα με τη μέθοδο CQC
(βλ. παρ. 3.3.3 Κεφ. 3).
4.5.7

Επιλογή κόμβου αναφοράς

Σε κτίρια, ως κόμβος αναφοράς επιλέγεται συνήθως το ΚΜ του ανώτερου ορόφου (ΚΜ
κορυφής). Σε άλλες όμως κατασκευές, η επιλογή του κατάλληλου κόμβου αναφοράς δεν είναι
προφανής.
Γενικώς, ο κόμβος αναφοράς κάθε ιδιομορφής, ο οποίος δεν απαιτείται να είναι ίδιος σε όλες
τις ιδιομορφές, πρέπει να αντιστοιχεί σε σημείο που να είναι αντιπροσωπευτικό της κίνησης της
ιδιομορφής. Για παράδειγμα, στην περίπτωση γεφυρών ο κόμβος αναφοράς θα μπορούσε να
είναι (Kappos et al. 2005):
 Το ΚΜ του φορέα (καταστρώματος) ή της κορυφής του βάθρου που βρίσκεται
πλησιέστερα σε αυτό. Η επιλογή αυτή είναι λογική για βάθρα με συμμετρική κατανομή
υψών και δυσκαμψιών, όπου το ΚΜ του φορέα βρίσκεται κοντά στο σημείο της
μέγιστης μετακίνησης. Σε περιπτώσεις όμως γεφυρών με ανισοϋψή βάθρα, ασύμμετρα
κατανεμημένα κατά μήκος της γέφυρας, η επιλογή αυτή μπορεί να μην είναι η πλέον
κατάλληλη, επειδή το ΚΜ μπορεί να απέχει σημαντικά από τη θέση της μέγιστης
μετακίνησης στην εγκάρσια διεύθυνση, η οποία διαφοροποιείται σημαντικά από
ιδιομορφή σε ιδιομορφή.
 Το σημείο του φορέα που αντιστοιχεί στη θέση xi* του ισοδύναμου μονοβαθμίου της
ιδιομορφής (η απόσταση xi* μετριέται κατά μήκος της γέφυρας). Η τιμή xi* υπολογίζεται
από τη σχέση:
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 x jm jφ ji
j

 m jφ ji
j

 Το σημείο του φορέα στο οποίο σημβαίνει η μέγιστη μετακίνηση της ιδιομορφής.
 Η κορυφή του βάθρου στο οποίο συμβαίνει η μεγαλύτερη πλαστική στροφή.

(4.42)
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Κεφάλαιο 5
Σεισμική μόνωση κατασκευών
5.1. Γενικά
Με τον όρο σεισμική μόνωση εννοούμε την εφαρμογή ειδικών μηχανισμών, οι οποίοι λέγονται
μονωτήρες, με σκοπό τη μείωση των μετακινήσεων και των εσωτερικών δυνάμεων που
δημιουργούνται σε μία κατασκευή κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. Στην περίπτωση των κτιρίων,
οι μονωτήρες συνήθως τοποθετούνται στη βάση της κατασκευής, στο επίπεδο θεμελίωσης.
Αντίθετα, στην περίπτωση των γεφυρών οι μονωτήρες τοποθετούνται μεταξύ του φορέα
(κατάστρωμα γέφυρας) και των βάθρων.
Η βασική φιλοσοφία της σεισμικής μόνωσης είναι η μείωση των σεισμικών φορτίων που
αναπτύσσονται στην κατασκευή κατά τη διάρκεια ενός σεισμού και κατ’ επέκταση η μείωση
της σεισμικής απόκρισης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τους εξής τρόπους:
(α) Με την αύξηση της ιδιοπερίοδου της κατασκευής,
(β) Με την αύξηση της απόσβεσης και
(γ) Με συνδυασμό των δύο παραπάνω παραγόντων.
Στην περίπτωση (α), η αύξηση της ιδιοπεριόδου, από την τιμή ΤΧΜ χωρίς μόνωση στην τιμή
ΤΜΜ με μόνωση, οδηγεί σε μείωση των σεισμικών φορτίων (Σχ. 5.1) με ταυτόχρονη, όμως,
αύξηση των μετακινήσεων. Εάν η τιμή ΤΧΜ είναι κοντά στο σημείο έναρξης του φθίνοντα κλάδου
του φάσματος (περίοδος ΤC στο φάσμα σχεδιασμού του ΕΚ8-1), τότε ακόμη και μικρή αύξηση
της περιόδου οδηγεί σε σημαντική μείωση των σεισμικών δυνάμεων. Αντίθετα, εάν η ΤΧΜ είναι
ήδη μεγάλη, η μείωση του φορτίου που επιτυγχάνεται δεν είναι σημαντική, ενώ αντίθετα η
αύξηση των μετακινήσεων είναι μεγάλη.
Se(T)

Se(TΧΜ)

Se(TΜΜ)
TB

TC TXM

TD

TMM

T

Σχ. 5.1. Μείωση της ελαστικής φασματικής επιτάχυνσης με την αύξηση της ιδιοπεριόδου.

Στην περίπτωση (β) χρησιμοποιούνται ειδικοί μηχανισμοί, οι οποίοι απορροφούν ενέργεια
και οδηγούν σε μείωση τόσο των σεισμικών δυνάμεων, όσο και των μετακινήσεων. Οι
μηχανισμοί που συνήθως χρησιμοποιούνται βασίζονται είτε σε ανελαστική συμπεριφορά
κάποιου υλικού (συνήθως χάλυβα ή μολύβδου), είτε σε συστήματα τριβής, είτε σε προσθήκη
ιξώδους απόσβεσης, είτε σε συνδυασμό των παραπάνω. Ως μειονεκτήματα τέτοιων μηχανισμών
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απόσβεσης θεωρούνται η ανάγκη υψηλής πιστότητας και αξιοπιστίας των υλικών και του
συστήματος, η συντήρηση που χρειάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις και η πιθανή ανάγκη
αντικατάστασής τους αμέσως μετά από κάποιο ισχυρό σεισμό.
Οι σεισμικοί μονωτήρες πρέπει να ικανοποιούν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω
λειτουργίες:
 Υψηλή δυσκαμψία στην κατακόρυφη διεύθυνση (ώστε να μπορούν να παραλάβουν τα
κατακόρυφα φορτία) και μειωμένη δυσκαμψία στην οριζόντια διεύθυνση (ώστε να
οδηγούν σε αυξημένη ιδιοπερίοδο).
 Απορρόφηση ενέργειας.
 Ικανότητα επαναφοράς της γέφυρας στην αρχική της θέση (επανακέντρωση).
 Περιορισμένες μετακινήσεις για μη σεισμικές δυνάμεις.
 Δυνατότητα πρόσβασης για επιθεώρηση, συντήρηση και πιθανή αντικατάσταση.
Ο αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών με σεισμική μόνωση γίνεται με την
παραδοχή ότι η απόκριση της κατασκευής στο σεισμό σχεδιασμού θα πρέπει να είναι
ουσιαστικά ελαστική, που αποτελεί και απαίτηση της μελέτης που θα συνταχθεί. Παρακάτω
παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της μελέτης σεισμικής μόνωσης που περιγράφονται στον
ΕΚ8-2 για την περίπτωση των γεφυρών, αλλά μπορούν να επεκταθούν και σε άλλες
κατασκευές, όπως κτίρια.

5.2. Τύποι και συμπεριφορά συστημάτων μόνωσης
5.2.1

Μονωτήρες με υστερητική συμπεριφορά

Για την προσομοίωση τέτοιων συστημάτων σεισμικής μόνωσης χρησιμοποιείται συνήθως
διγραμμική σχέση δύναμης – μετακίνησης, όπως αυτή που φαίνεται στο Σχ. 5.2. Η διαρροή του
μονωτήρα υπό μονοτονική φόρτιση συμβαίνει για μετακίνηση dy και δύναμη Fy. Η αρχική
(ελαστική) δυσκαμψία του μονωτήρα είναι Κe, ενώ μετά τη διαρροή η δυσκαμψία μειώνεται
στην τιμή Κp (εφαπτομενική δυσκαμψία). Εάν dbd είναι η σχετική μετακίνηση του μονωτήρα που
αντιστοιχεί στη μετακίνηση σχεδιασμού dcd της κατασκευής (δηλαδή της μετακίνησης του ΚΜ
της ανωδομής), η ευθεία που ενώνει την αρχή των αξόνων με το σημείο (Fmax, dbd) ορίζει την
ενεργό δυσκαμψία Keff, η οποία είναι η τέμνουσα δυσκαμψία στη μέγιστη μετακίνηση.
Δύναμη

Fmax
Kp

Fy
F0
Ke
dy

Keff

Μετακίνηση

dbd

ED

Σχ. 5.2. Διγραμμική σχέση δύναμης-μετακίνησης μονωτήρα με υστερητική συμπεριφορά.
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Το εμβαδόν ΕD της επιφάνειας που περικλείεται από τον βρόχο υστέρησης για ένα πλήρη
κύκλο ορίζει την ενέργεια που αποσβένυται ανά κύκλο και δίνεται από τη σχέση:
ED = 4(Fydbd – Fmaxdy)

(5.1)

Η τιμή ED είναι σημαντική για τον υπολογισμό της ενεργούς απόσβεσης ζeff.
5.2.2

Ελαστομεταλλικά εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου

Τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου (Lead-Rubber Bearings, LRB)
αποτελούνται από συνήθη ελαστομεταλλικά εφέδρανα στα οποία προστίθεται ένας πυρήνας
μολύβδου (Σχ. 5.3). Η συμπεριφορά αυτού του τύπου μονωτήρων δίνεται στο Σχ. 5.4.
Παρατηρούμε ότι η συμπεριφορά του μολύβδου είναι ελαστική – τελείως πλαστική με
δυσκαμψία ΚL στον ελαστικό κλάδο και μηδενική δυσκαμψία μετά τη διαρροή, ενώ τα
ελαστομεταλλικά εφέδρανα συμπεριφέρονται ελαστικά με δυσκαμψία ΚR. Έτσι, η συνολική
ανελαστική συμπεριφορά του μονωτήρα περιγράφεται από βρόχο υστέρησης που φαίνεται στο
Σχ. 5.2, με Κe = KL + KR και Kp = KR. Η δύναμη στην οποία συμβαίνει διαρροή δίνεται από τη σχέση:
Fy = FLy∙(1 + KR/KL)

(5.2)

όπου FLy = KL∙dLy είναι η δύναμη στην οποία διαρρέει ο μόλυβδος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
συνήθως η τιμή KL είναι πολύ μεγαλύτερη της KR, οπότε ισχύει: Ke ≈ KL και Fy ≈ FLy.

Σχ. 5.3. Ελαστομεταλλικό εφέδρανο με πυρήνα μολύβδου.
F

Fmax
Συνολική
συμπεριφορά

KP
Fy
FLy
Πυρήνας
μολύβδου
Ελαστομερές
εφέδρανο

Ke
KL

O

d y =dLy

KR

dbd

d

Σχ. 5.4. Σχέση δύναμης – μετακίνησης των επιμέρους στοιχείων και συνολικά του μονωτήρα για
εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου.
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Υδραυλικοί αποσβεστήρες με ιξώδη συμπεριφορά

Αυτά τα συστήματα μόνωσης προσθέτουν απόσβεση στην κατασκευή χωρίς να επηρεάζουν την
ενεργό δυσκαμψία του συστήματος. Η δύναμη που αναπτύσσεται στο μονωτήρα δίνεται από τη
σχέση:
F = C∙vα

(5.3)

d
db  είναι η ταχύτητα της σχετικής κίνησης των δύο άκρων του μηχανισμού
dt
απόσβεσης και οι σταθερές C και α είναι χαρακτηριστικά που δίνονται από τον κατασκευαστή. Η
σχέση δύναμης – μετακίνησης δίνεται στο Σχ. 5.5 για ημιτονική απόκριση με συχνότητα ω. Για τη
μέγιστη μετακίνηση σχεδιασμού dbd του μονωτήρα η δύναμη είναι μηδενική, ενώ η μέγιστη
δύναμη δίνεται από τη σχέση:
όπου v 

Fmax = C∙(dbd∙ω)α

(5.4)

Η ενέργεια ΕD που αποσβένυται σε κάθε κύκλο εξαρτάται από το συντελεστή α και
μεγαλώνει όσο μικραίνει το α σε σύγκριση με την τιμή α = 1 (Σχ. 5.5). Το εμβαδόν κάθε βρόχου
υστέρησης δίνεται από τη σχέση:
ΕD = λ(α)∙Fmax∙dbd
όπου λ(α )  22α

(5.5)

Γ2(1  0.5α )
και Γ() είναι η συνάρτηση Γάμα.
Γ(2  α )
Δύναμη
α<1

Fmax

α=1

F(t)

Μετακίνηση

d(t)

ED

dbd

Σχ. 5.5. Σχέση δύναμης – μετακίνησης υδραυλικού αποσβεστήρα για ημιτονική απόκριση.

5.2.4

Συστήματα τριβής

Οι μηχανισμοί τριβής διακρίνονται σε δύο είδη, ανάλογα με το εάν οι επιφάνειες ολίσθησης είναι
επίπεδες ή σφαιρικές. Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται είναι ανάλογες του συντελεστή
δυναμικής τριβής, ο οποίος εξαρτάται από τη σύνθεση των επιφανειών ολίσθησης, τη χρήση ή
μη λιπαντικού, την πίεση στην επιφάνεια ολίσθησης και την ταχύτητα κίνησης. Ο προσδιορισμός
της τιμής του συντελεστή τριβής γίνεται με δοκιμές.
Στην περίπτωση των επίπεδων επιφανειών ολίσθησης, η δύναμη τριβής ισούται με
Fmax = μd∙NSd

(5.6)

όπου μd είναι ο συντελεστής δυναμικής τριβής και ΝSd είναι η κατακόρυφη δύναμη που ασκείται
στο μονωτήρα. Τέτοιοι μηχανισμοί κύλισης μειώνουν σημαντικά τη σεισμική ένταση στα βάθρα,
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αλλά οι μετακινήσεις είναι αρκετά μεγάλες. Επιπρόσθετα, εμφανίζονται σημαντικές μόνιμες
(παραμένουσες) μετακινήσεις, γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα
συστήματα που δημιουργούν δυνάμεις επαναφοράς.
Αντίθετα με τα συστήματα τριβής με επίπεδες επιφάνειες, μηχανισμοί με σφαιρική
επιφάνεια ολίσθησης (Σχ. 5.6) εξασφαλίζουν την επαναφορά της ανωδομής στην αρχική θέση.
Εάν Rb είναι η ακτίνα της επιφάνειας ολίσθησης, ο μονωτήρας παρουσιάζει οριζόντια
δυσκαμψία (Σχ. 5.6, 5.7(β)):
Κp = ΝSd/Rb

(5.7)

Δυναμικά, ο μηχανισμός συμπεριφέρεται ως εκκρεμές με ιδιοπερίοδο T  2π Rb g . Η
μέγιστη δύναμη Fmax στη μετακίνηση σχεδιασμού dbd δίνεται από τη σχέση:
Fmax = μd∙NSd + Κp∙dbd

(5.8)

Kαι στις δύο περιπτώσεις, η ενέργεια που αποσβένυται σε κάθε κύκλο δίνεται από τη σχέση:
ED = 4∙μd∙NSd∙dbd

(5.9)

Σε περιπτώσεις που οι επιφάνειες ολίσθησης είναι λείες ή χρησιμοποιείται λιπαντικό, ο
συντελεστή τριβής μd μπορεί να είναι εξαιρετικά χαμηλός, ακόμη και μικρότερος από την τιμή
0.01. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η απόσβεση ενέργειας είναι πρακτικά μηδενική και οι
αποσβεστήρες προκαλούν μόνο αύξηση της ιδιοπεριόδου.

Rb
NSd

Σχ. 5.6. Σεισμικοί αποσβεστήρες τριβής με σφαιρική επιφάνεια ολίσθησης.

Δύναμη

Δύναμη

Fmax
F0=Fmax

Kp

F0=μdNSd
Μετακίνηση

Μετακίνηση

dbd

dbd

ED

ED

(α)

(β)

Σχ. 5.7. Σχέση δύναμης παραμόρφωσης αποσβεστήρα τριβής: (α) με επίπεδη επιφάνεια ολίσθησης και
(β) με σφαιρική επιφάνεια ολίσθησης.
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5.2.5

Μεταβλητότητα παραμέτρων σχεδιασμού

Οι παράμετροι σχεδιασμού των μονωτήρων, εκτός από την περίπτωση των ελαστομεταλλικών
εφεδράνων, πρέπει να προσδιορίζονται από δοκιμές προτύπων και άλλες δοκιμές. Η διαδικασία
των δοκιμών περιγράφεται στο Παράρτημα Κ του ΕΚ8-2.
Επειδή οι τιμές των παραμέτρων συνήθως επηρεάζονται από ένα πλήθος παραγόντων,
όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η γήρανση, η ρύπανση, η παραμόρφωση από μη σεισμικές
φορτίσεις, η ταχύτητα κίνησης κατά τη διάρκεια του σεισμού κλπ, ο σχεδιασμός των
κατασκευών με σεισμική μόνωση πρέπει να γίνεται και για τις δύο περιπτώσεις που
αντιστοιχούν στις ακραίες τιμές των παραμέτρων (ανώτερες και κατώτερες). Συνήθως, οι
ανώτερες τιμές των παραμέτρων οδηγούν σε περισσότερο δύσκαμπτη κατασκευή και
μεγαλύτερα εντατικά μεγέθη, ενώ οι κατώτερες τιμές οδηγούν σε περισσότερο εύκαμπτο
σύστημα και μεγαλύτερες μετακινήσεις.

5.3. Μέθοδοι ανάλυσης
Για τη μελέτη κατασκευών με σεισμική μόνωση μπορούν να εφαρμόζονται οι εξής μέθοδοι
ανάλυσης:
 Φασματική ανάλυση με χρήση μόνον της θεμελιώδους ιδιομορφής. Επιτρέπεται να
εφαρμόζεται εάν ικανοποιούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
o Η κατηγορία εδάφους είναι Α, B, C ή E
o Ενεργός απόσβεση ζeff  0.30
o Η κατασκευή απέχει περισσότερο από 10 km από το πλησιέστερο σεισμικά ενεργό
ρήγμα.
 Φασματική ιδιομορφική ανάλυση με χρήση πολλών ιδιομορφών. Επιτρέπεται να
εφαρμόζεται εάν ικανοποιούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
o Η κατηγορία εδάφους είναι Α, B, C ή E
o Ενεργός απόσβεση ζeff  0.30
 Μη-γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας. Επιτρέπεται να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση.
Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή των φασματικών μεθόδων απαιτείται η προσομοίωση
της ανελαστικής συμπεριφοράς με ισοδύναμη ελαστική συμπεριφορά. Για συστήματα με
ελαστοπλαστική συμπεριφορά, αυτό επιτυγχάνεται μέσω του ισοδύναμου ελαστικού
συστήματος (βλ. και παρ. 4.5.3 Κεφ. 4), δηλαδή του ελαστικού συστήματος στο οποίο για την
ίδια σεισμική διέγερση αναπτύσσεται η ίδια μέγιστη μετακίνηση dmax και η ίδια μέγιστη δύναμη
Fmax. Το ισοδύναμο ελαστικό σύστημα έχει τις εξής ιδιότητες:
 ενεργό δυσκαμψία Keff
 ενεργό απόσβεση ζeff
 ενεργό ιδιοπερίοδο Τeff
Όπως φαίνεται στο Σχ. 5.8, η ενεργός δυσκαμψία ορίζεται ως η τέμνουσα δυσκαμψία που
αντιστοιχεί στη μέγιστη μετακίνηση dmax, δηλαδή,
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K eff 

Fmax
dmax

(5.10)

Στο διγραμμικό μοντέλο της ανελαστικής συμπεριφοράς, Κe είναι η τέμνουσα δυσκαμψία
στο θεωρητικό σημείο διαρροής και Κp είναι η μετελαστική δυσκαμψία στη διγραμμική
απεικόνηση της ανελαστικής συμπεριφοράς.
F
Fmax
Kp

Fy

Ke
Keff
dmax

dy

d

Σχ. 5.8. Ορισμός ενεργούς δυσκαμψίας ισοδύναμου ελαστικού συστήματος.

Η ενεργός απόσβεση υπολογίζεται έτσι ώστε η απορρόφηση ενέργειας (πέραν της
βισκοιξώδους) στον κύκλο που συμβαίνει η μέγιστη μετακίνηση να ισούται με την υστερητική
ενέργεια ΕD του ανελαστικού συστήματος (η ED δίνεται παραπάνω για τους διάφορους τύπους
μονωτήρων). Συνήθως εφαρμόζεται η σχέση του Chopra:

ζ hyst 

1 ED

4π E S 0

(5.11)

όπου ΕS0 είναι η ελαστική ενέργεια του ισοσδύναμου ελαστικού συστήματος:

ES 0 

1
2
K eff  dmax
2

(5.12)

Επειδή για την εφαρμογή των εξισώσεων (5.10), (5.11) απαιτείται η τιμή της μέγιστης
μετακίνησης dmax, η οποία δεν είναι γνωστή εξ αρχής, για τον υπολογισμό του ισοδύναμου
ελαστικού συστήματος απαιτούνται δοκιμές.
Εάν το σύστημα μόνωσης αποτελείται αποκλειστικά από ελαστομεταλλικά εφέδρανα
χαμηλής απόσβεσης, η συμπεριφορά είναι ελαστική, επομένως δεν χρειάζεται υπολογισμός
ισοδύναμου ελαστικού συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση, η απόσβεση των εφεδράνων
θεωρείται ίδια με τη γενική απόσβεση του συστήματος (συνήθως 5%).
5.3.1

Φασματική ανάλυση θεμελιώδους ιδιομορφής

Σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε την ανωδομή (δηλαδή το τμήμα της κατασκευής πάνω από
τους μονωτήρες) ως στερεό σώμα και ότι η κατασκευή συμπεριφέρεται ως μονοβάθμιος
ταλαντωτής σε κάθε μία από τις κύριες διευθύνσεις (διαμήκης και εγκάρσια διεύθυνση της
γέφυρας) με τα εξής χαρακτηριστικά:

5-8

Ι. Ψυχάρης

 Μάζα ίση με τη συνολική μάζα της ανωδομής m. Σε περίπτωση γεφυρών, στη μάζα m
πρέπει να συνυπολογίζεται και η μάζα των βάθρων εάν είναι σημαντική ή τα βάθρα
είναι βυθισμένα σε νερό οπότε λαμβάνεται υπόψη και ισοδύναμη μάζα ύδατος.
 Δυσκαμψία ίση με την ενεργό δυσκαμψία Keff του συστήματος μόνωσης, η οποία
υπολογίζεται από το άθροισμα των συνολικών ενεργών δυσκαμψιών των
υποστυλωμάτων ή βάθρων Κeff,i:

Κ eff   K eff,i

(5.13)

Στον υπολογισμό των δυσκαμψιών Κeff,i πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
ενδοσιμότητα της θεμελίωσης, τουλάχιστον η στροφική δυσκαμψία και πιθανόν και η
μεταφορική (στη διεύθυνση που εξετάζεται). Υπενθυμίζεται ότι η ενεργός δυσκαμψία
βάθρων γεφυρών υπολογίζεται από τη σχέση:
1
K eff,i



1
1
1
H2


 i
K s,i K b,eff,i K x,i K θ,i

(5.14)

όπου
Κb,eff,i = ενεργός δυσκαμψία των μονωτήρων του βάθρου που υπολογίζεται από τη
μέγιστη μετακίνηση των μονωτήρων σύμφωνα με το Σχ. 5.8.
Κs,i = οριζόντια δυσκαμψία του κορμού του βάθρου
Κx,i = οριζόντια δυσκαμψία της θεμελίωσης του βάθρου
Κθ,i = στροφική δυσκαμψία της θεμελίωσης του βάθρου και
Ηi = ύψος βάθρου
 Απόσβεση ζeff ίση με τη συνολική ενεργό απόσβεση του συστήματος, η οποία
υπολογίζεται από τη σχέση:
ζ eff 

1
 E D,i
 2
2π dcd   K eff,i

(5.15)

Όπως φαίνεται από τη σχέση (5.15), στον υπολογισμό του ζeff λαμβάνεται υπόψη το
άθροισμα των ενεργειών ΕD,i που αποσβένυνται στους μονωτήρες για ένα πλήρη κύκλο
φόρτισης (οι αντίστοιχες σχέσεις δόθηκαν παραπάνω για κάθε τύπο μονωτήρα) και για
μετακίνηση του ΚΜ της κατασκευής ίση με τη μετακίνηση σχεδιασμού dcd.
Σημειώνεται ότι στη σχέση (5.15) λαμβάνεται υπόψη μόνον η υστερητική
απορρόφηση ενέργειας από τους μονωτήρες και αμελείται η ιξώδης απόσβεση ζe που
αντιστοιχεί στην ελαστική συμπεριφορά της κατασκευής. Σε συνήθεις κατασκευές, ζe =
5% και επομένως η ζe είναι συνήθως σημαντικά μικρότερη από την υστερητική
απόσβεση. Σημειώνεται ότι, λόγω της "εν σειρά" σύνδεσης των μονωτήρων με τα
υποστυλώματα ή τα βάθρα, η συνολική απόσβεση δεν ισούται με το άθροισμα των
επιμέρους αποσβέσεων αλλά προκύπτει κοντά στη μεγαλύτερη τιμή μεταξύ των
αποσβέσεων των συνδεόμενων στοιχείων. Για το λόγο αυτό, η επιρροή της ιξώδους
απόσβεσης ζe συνήθως αμελείται.
Στη συνέχεια υπολογίζεται η φασματική επιτάχυνση σχεδιασμού που αντιστοιχεί στην
ενεργό ιδιοπερίοδο Teff που υπολογίζεται από τη σχέση:
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Τeff  2π

m
K eff

(5.16)

και την ενεργό απόσβεση ζeff.
Πίνακας 5.1. Φασματική επιτάχυνση και φασματική μετακίνηση σχεδιασμού
Τeff

Se

dcd

S  ag  ηeff  2.5 

TC  Teff  TD

S  ag  ηeff  2.5 

TD  Teff

TC
Teff

TC  TD
Teff2

Teff
TC

 dC

TD
 dC
TC

Επειδή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κατασκευές με σεισμική μόνωση σχεδιάζονται για
ελαστική συμπεριφορά, ο υπολογισμός της φασματικής επιτάχυνσης σχεδιασμού γίνεται από
το ελαστικό φάσμα του ΕΚ8-1 (βλ. παρ. 1.7.2 Κεφ. 1). Οι σχέσεις που δίνουν τη φασματική
επιτάχυνση Se και τη φασματική μετακίνηση dcd σε κάθε περιοχή του φάσματος δίνονται στον
Πίνακα 5.1. Στις σχέσεις που εμφανίζονται στον πίνακα, η τιμή της dC προκύπτει από τη σχέση:
dC 

0.625
S  a g  ηeff  TC2
2
π

(5.17)

και ο συντελεστής απόσβεσης ηeff υπολογίζεται από τη σχέση:
ηeff 

0.10
 0.40
0.05  ζ eff

(5.18)

Η μετακίνηση σχεδιασμού δίνεται σε μορφή διαγράμματος στο Σχ. 5.9.
dcd/dC
TD / TC

1.0

TB

TC

TD

Teff

Σχ. 5.9. Φασματική μετακίνηση σχεδιασμού.

5.3.2

Φασματική ιδιομορφική ανάλυση

Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται ακριβές προσομοίωμα της ανωδομής, στο οποίο
λαμβάνεται υπόψη η θέση των συστημάτων απόσβεσης, η παραμόρφωση του φορέα, πιθανά
στρεπτικά φαινόμενα, η ελαστικότητα του εδάφους θεμελίωσης, κλπ.
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Η ενεργός απόσβεση ζeff υπολογίζεται πάλι από τη σχέση (5.15), αλλά εφαρμόζεται μόνο
στις ιδιομορφές με ιδιοπερίοδο μεγαλύτερη από 0.8∙Teff, όπου η Teff είναι η ιδιοπερίοδος του
ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος που υπολογίζεται από την Εξ. (5.17). Για τις υπόλοιπες
ιδιομορφές χρησιμοποιείται η συμβατική απόσβεση της κατασκευής χωρίς σεισμική μόνωση.
Η μετακίνηση σχεδιασμού dcd και η τέμνουσα δύναμη Vd που μεταφέρεται από την
ανωδομή στην υποδομή δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από το 80% των αντίστοιχων
μεγεθών dcf και Vf που προκύπτουν από την ανάλυση με τη θεμελιώδη ιδιομορφή. Σε περίπτωση
που αυτό δεν ισχύει, τα αποτελέσματα της φασματικής ανάλυσης θα πολλαπλασιάζονται με
0.80∙dcf/dcd για τις μετακινήσεις και με 0.80∙Vf/Vd για τις δυνάμεις και τις ροπές. Εάν η γέφυρα
δεν μπορεί να προσομοιωθεί, έστω και χονδρικά, ως μονοβάθμιο σύστημα, οι τιμές των dcf και Vf
θα λαμβάνονται από τα αντίστοιχα μεγέθη που αντιστοιχούν στη θεμελιώδη ιδιομορφή.
5.3.3

Μη-γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας

Στη μη-γραμμική δυναμική ανάλυση γίνεται βήμα-βήμα ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης
που διέπουν την απόκριση της κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη τις μη-γραμμικότητες των
μονωτήρων. Σε μία τέτοια ανάλυση χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες χρονοϊστορίες για τη
σεισμική διέγερση και όχι φάσμα σχεδιασμού. Για την επιλογή κατάλληλων χρονοϊστοριών
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΕΚ8-1 (παρ. 3.2.3.1). Για να επιτευχθεί η συμβατότητα των
επιταχυνσιογραφημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση με το φάσμα σχεδιασμού του
ΕΚ8, κάθε συνιστώσα πολλαπλασιάζεται με κατάλληλο συντελεστή κλίμακας, ο οποίος
υπολογίζεται έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 Η μέση τιμή της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης (τιμή φάσματος απόκρισης για Τ = 0)
των καταγραφών πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την τιμή Sag.
 Στην περιοχή περιόδων μεταξύ 0.2Τ1 και 2Τ1, όπου Τ1 είναι η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος
της κατασκευής, δεν επιτρέπεται η τιμή του μέσου φάσματος απόκρισης των
διεγέρσεων για απόσβεση 5% να είναι μικρότερη από το 90% της αντίστοιχης τιμής του
ελαστικού φάσματος απόκρισης του EC8.
Γενικώς, πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον τρία ζεύγη οριζοντίων συνιστωσών
χρονοϊστοριών της εδαφικής διέγερσης (ταυτόχρονη διέγερση και στις δύο οριζόντιες
διευθύνσεις). Εάν γίνουν λιγότερες από 7 μη-γραμμικές αναλύσεις, τότε θα χρησιμοποιείται η
μέγιστη τιμή κάθε μεγέθους, όπως προέκυψε από τις αναλύσεις. Εάν όμως γίνει μη-γραμμική
ανάλυση για επτά (7) ή περισσότερα ζεύγη ή τριάδες χρονοϊστοριών, οι τιμές σχεδιασμού των
εντατικών μεγεθών και των μετακινήσεων επιτρέπεται να λαμβάνονται ίσες με το μέσο όρο των
αποτελεσμάτων των επιμέρους αναλύσεων.
Η επιρροή της κατακόρυφης συνιστώσας της σεισμικής διέγερσης μπορεί να λαμβάνεται
υπόψη είτε με τρίτη χρονοϊστορία στην κατακόρυφη διεύθυνση, που θα εφαρμόζεται
ταυτόχρονα με τις οριζόντιες συνιστώσες του σεισμού, είτε με γραμμική φασματική ανάλυση.
Και στις μη-γραμμικές αναλύσεις χρονοϊστορίας, η μετακίνηση σχεδιασμού dcd και η
τέμνουσα δύναμη Vd που μεταφέρεται από την ανωδομή στην υποδομή δεν επιτρέπεται να είναι
μικρότερες από το 80% των αντίστοιχων μεγεθών dcf και Vf που προκύπτουν από την ανάλυση
με τη θεμελιώδη ιδιομορφή. Αλλιώς γίνεται προσαύξηση των εντατικών μεγεθών με το λόγο
0.80∙dcf/dcd για τις μετακινήσεις και 0.80∙Vf/Vd για τις δυνάμεις και τις ροπές.
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5.4. Έλεγχοι
5.4.1

Έλεγχος συστήματος σεισμικής μόνωσης

Ο έλεγχος του συστήματος σεισμικής μόνωσης γίνεται κυρίως με βάση τις μετακινήσεις. Επειδή
το σύστημα μόνωσης που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει αυξημένη αξιοπιστία, ο σχεδιασμός
των μονωτήρων γίνεται με αυξημένες σεισμικές μετακινήσεις, σε σύγκριση με αυτές που
προκύπτουν από την ελαστική ανάλυση, δηαλδή χρησιμοποιείται ένας συντελεστής ασφαλείας
γIS. Συγκεκριμένα, κάθε στοιχείο του συστήματος μόνωσης υπολογίζεται για σεισμική
μετακίνηση dbi,a που δίνεται από τη σχέση:
dbi,a = γIS∙dbi,d

(5.19)

όπου dbi,d είναι η μετακίνηση που προκύπτει από την ελαστική ανάλυση, σύμφωνα με τα
παραπάνω. Ο συντελεστής ασφαλείας γIS τίθεται ίσος με 1.50.
Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της συνολικής μετακίνησης, σε αυτή την τιμή
προστίθενται και οι μετακινήσεις που οφείλονται σε μόνιμες δράσεις, χρόνιες παραμορφώσεις
(συστολή ξήρανσης και ερπυσμό σκυροδέματος) και το 50% των μετακινήσεων από
θερμοκρασιακές μεταβολές.
5.4.2

Έλεγχος φερόντων στοιχείων

Ο σχεδιασμός της ανωδομής και της υποδομής της κατασκευής γίνεται για πρακτικά ελαστική
συμπεριφορά, γι’ αυτό ο συντελεστής συμπεριφοράς q μπορεί να λαμβάνεται το πολύ ίσος με
1.50. Έτσι, η διαστασιολόγηση των φερόντων στοιχείων σε κάμψη με αξονική δύναμη μπορεί να
γίνεται με σεισμικές δυνάμεις σχεδιασμού:
FΕ = FΕ,Α / q

(5.20)

όπου FΕ,Α είναι οι εσωτερικές σεισμικές δυνάμεις που προέκυψαν από την ελαστική ανάλυση και
η τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς λαμβάνεται: q ≤ 1.50.
Σημειώνεται όμως ότι στον έλεγχο σε διάτμηση και στη διαστασιολόγηση της θεμελίωσης
οι σεισμικές δυνάμεις λαμβάνονται ίσες με q∙FΕ, δηλαδή αυτοί οι έλεγχοι γίνονται με τις
ελαστικές δυνάμεις FE.
5.4.3

Έλεγχος ικανότητα επαναφοράς στην αρχική θέση

Τα συστήματα μόνωσης πρέπει να είναι αυτοκεντρούμενα, δηλαδή πρέπει να επανέρχονται
κοντά στην αρχική τους θέση μετά τη σεισμική διέγερση. Αυτό θεωρούμε ότι συμβαίνει εάν η
παραμένουσα μετακίνηση είναι μικρή σε σύγκριση με τη μέγιστη μετακίνηση σχεδιασμού, dm. Η
απαίτηση αυτή ικανοποιείται εάν
dcd
δ
d0

όπου d0 = F0/Kp (βλ. Σχ. 5.10) και η συνιστώμενη τιμή δ στον ΕΚ8-2 είναι δ = 0.50.

(5.21)
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F
Kp

F0

d0

dcd

d

–F0

Σχ. 5.10. Ορισμός κρίσιμων μετακινήσεων για τον έλεγχο ικανότητας επαναφοράς.
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Κεφάλαιο 6
Βασικές διατάξεις Ευρωκώδικα 8
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικές διατάξεις του Ευρωκώδικα 8, οι οποίες αφορούν στην
αντισεισμική μελέτη κτιρίων και σχετίζονται με τα θέματα που αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα
κεφάλαια. Δεν γίνεται μία ολοκληρωμένη παρουσίαση του Ευρωκώδικα αλλά μόνον επιλεκτική
παρουσίαση βασικών διατάξεων, ούτε παρουσιάζονται διατάξεις οι οποίες αφορούν σε ελέγχους
που σχετίζονται με τα υλικά, όπως το σκυρόδεμα ή ο χάλυβας.

6.1. Σεισμικός συνδυασμός
Ο σεισμικός συνδυασμός, ο οποίος εφαρμόζεται στον Ευρωκώδικα 8, προκύπτει σύμφωνα με
την εξίσωση:
Εd = ΣGk,j “+” Ρ “+” ΑED “+” Σψ2,iQk,i , j  1, i  1

(6.1)

στην οποία χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα:
“+” = «προς συνδυασμό με …»
Σ = «το συνδυασμένο αποτέλεσμα του ....»
Gk = χαρακτηριστική τιμή μόνιμης δράσης
Ρ = αντιπροσωπευτική δράση δύναμης προέντασης
Qk = χαρακτηριστική τιμή μεμονωμένης μεταβλητής δράσης
AEd = τιμή σχεδιασμού σεισμικής δράσης
ψ2 = συντελεστής για για οιονεί μόνιμη τιμή μεταβλητής δράσης σύμφωνα με τον Πίνακα 6.1.
Σημειώνεται ότι στο σεισμικό συνδυασμό οι φορτικοί συντελεστές γG, γΡ και γQ για μόνιμη
δράση, δράση προέντασης και μεταβλητή δράση αντίστοιχα τίθενται ίσοι με 1.0, γι’ αυτό δεν
εμφανίζονται στην Εξ. (6.1).
Πίνακας 6.1. Τιμές συντελεστή ψ2 για κτίρια
Δράση
Συνήθη κτίρια κατοικιών (κατηγορία Α)
Χώροι γραφείων (κατηγορία Β)
Χώροι συνάθροισης (κατηγορία C)
Χώροι καταστημάτων (κατηγορία D)
Χώροι αποθήκευσης (κατηγορία E)
Χώροι κυκλοφ. οχημάτων, W30kN
(κατηγορία F)
Χώροι κυκλοφ. οχημάτων, 30kNW160kN
(κατηγ. G)
Στέγες (κατηγορία Η)
Φορτία χιονιού για υψόμετρο Η>1000m
Φορτία χιονιού για υψόμετρο Η1000m
Φορτία ανέμου
Θερμοκρασία (μη-πυρκαϊάς)

ψ2
0.3
0.3
0.6
0.6
0.8
0.6
0.3
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
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6.2. Σεισμικές δράσεις σχεδιασμού
Όπως αναπτύχθηκε στην παρ. 1.7 του Κεφ. 1, η σεισμική δράση σχεδιασμού εξαρτάται από την
κατηγορία του εδάφους στο οποίο θεμελιώνεται η κατασκευή και τη σεισμικότητα της περιοχής.
6.2.1

Κατηγορία εδάφους

Στον ΕΚ8 προδιαγράφονται πέντε κατηγορίες εδάφους A, B, C, D και E ανάλογα με τη
στρωματογραφία και τις παραμέτρους που περιγράφουν τις ιδιότητες των εδαφικών στρώσεων
(Πίακας 6.2). Υπάρχουν δύο ειδικές κατηγορίες εδαφών, οι S1 και S2, για τις οποίες απαιτούνται
ειδικές μελέτες για τον καθορισμό των σεισμικών δράσεων. Ιδιαίτερα στην κατηγορία S2 πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη και η πιθανότητα αστοχίας του εδάφους υπό τα σεισμικά φορτία
σχεδιασμού. Για την κατηγορία S1 απαιτείται ειδική μελέτη για τον καθορισμό της τοπικής
μεγέθυνσης (site amplification) και της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής.
Συνήθως, η κατάταξη των εδαφών γίνεται με βάση τη μέση ταχύτητα διάδοσης των
διατμητικών κυμάτων στα ανώτερα 30 m του εδάφους, η οποία συμβολίζεται με VS,30 και
υπολογίζεται από τη σχέση:
VS ,30 

30



i 1 , N

hi
Vi

(6.2)

όπου
hi = πάχος στρώματος
Vi = ταχύτητα διάδοσης διατμητικών κυμάτων στρώματος i (για γ  10-5, δηλαδή για πρακτικά
ελαστική συμπεριφορά)
Ν = πλήθος στρωμάτων στα ανώτερα 30 m εδάφους.
Eάν δεν είναι διαθέσιμη η VS,30 μπορεί να χρησιμοποιείται η τιμή NSPT (αριθμός κρούσεων για
πρότυπη διείσδυση 30 cm).
Γενικά, απαιτείται έλεγχος του εδάφους για τον καθορισμό της κατηγορίας του. Σύμφωνα
με το Εθνικό Προσάρτημα, η έκταση της απαιτούμενης εδαφοτεχνικής έρευνας – μελέτης
εξαρτάται από την Κατηγορία Εδάφους, τη Σεισμικότητα και τη Σπουδαιότητα του κτιρίου.
Ειδικότερα, στις παρακάτω περιπτώσεις δεν απαιτείται εδαφοτεχνική έρευνα αλλά επιτρέπεται
η εκτίμηση της κατηγορίας και της φέρουσας ικανότητας του εδάφους με βάση υπάρχουσα
εμπειρία από παρακείμενες κατασκευές, θεμελιωμένες σε όμοιους εδαφικούς σχηματισμούς (οι
κατασκευές αυτές πρέπει να μην έχουν εμφανίσει αξιόλογες υποχωρήσεις και να έχουν επιδείξει
καλή συμπεριφορά σε προγενέστερες σημαντικές σεισμικές δράσεις):
 σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Ι επί εδάφους κατηγορίας Α, Β ή C
 σε κτίρια σπουδαιότητας ΙΙ επί εδάφους κατηγορίας Α ή Β
 σε μονώροφα κτίρια σπουδαιότητας ΙΙΙ επί εδάφους κατηγορίας Α ή Β.
6.2.2

Σεισμικές ζώνες – Εδαφική επιτάχυνση

Η σεισμική δράση σε κάθε ζώνη χαρακτηρίζεται από την επιτάχυνση του εδάφους agR, η οποία
αντιστοιχεί σε έδαφος κατηγορίας Α. Σύμφωνα με το Εθνικό Προσάρτημα, για τις ζώνες Ζ1, Ζ2
και Ζ3 υιοθετούνται οι ζώνες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του ΕΑΚ2003 και οι τιμές agR/g παίρνουν τις τιμές που
δίνονται στον Πίνακα 6.3.
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Πίνακας 6.2. Κατάταξη εδαφών κατά ΕΚ8
Κατηγορία
εδάφους

Παράμετροι
Περιγραφή στρωματογραφίας

VS,30

ΝSPT

cu (kPa)

A

Βράχος ή άλλος βραχώδης γεωλογικός
σχηματισμός που περιλαμβάνει το πολύ
5 m ασθενέστερου επιφανειακού υλικού

> 800

_

_

B

Αποθέσεις πολύ πυκνής άμμου, χαλίκων,
ή πολύ σκληρής αργίλου, πάχους
τουλάχιστον αρκετών δεκάδων μέτρων,
που χαρακτηρίζονται από βαθμιαία
βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων με
το βάθος

360 – 800

> 50

> 250

C

Βαθιές αποθέσεις πυκνής ή μετρίως
πυκνής άμμου, χαλίκων ή σκληρής
αργίλου πάχους από δεκάδες έως πολλές
εκατοντάδες μέτρων

180 – 360

15 - 50

70 – 250

D

Αποθέσεις χαλαρών έως μετρίως
χαλαρών μη συνεκτικών υλικών (με ή
χωρίς κάποια μαλακά στρώματα
συνεκτικών υλικών), ή κυρίως μαλακά
έως μετρίως σκληρά συνεκτικά υλικά

< 180

< 15

< 70

E

Εδαφική τομή που αποτελείται από ένα
επιφανειακό στρώμα ιλύος με τιμές VS
κατηγορίας C ή D και πάχος που
ποικίλλει μεταξύ περίπου 5 m και 20 m,
με υπόστρωμα από πιο σκληρό υλικό με
VS > 800 m/s

S1

Αποθέσεις που αποτελούνται ή που
περιέχουν ένα στρώμα πάχους
τουλάχιστον 10 m μαλακών
αργίλων/ιλών με υψηλό δείκτη
πλαστικότητας (PΙ > 40) και υψηλή
περιεκτικότητα σε νερό

< 100
(ενδεικτικό)

_

10 – 20

S2

Στρώματα ρευστοποιήσιμων εδαφών,
ευαίσθητων αργίλων, ή οποιαδήποτε
άλλη εδαφική τομή που δεν
περιλαμβάνεται στους τύπους Α – Ε ή S1

Πίνακας 6.3. Τιμές agR/g
Ζώνη

agR /g

Ζ1

0.16

Ζ2

0.24

Ζ3

0.36
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6.2.3

Συντελεστής σπουδαιότητας

Η τιμή αναφοράς agR της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης για έδαφος κατηγορίας Α αντιστοιχεί
σε περίοδο επαναφοράς TNCR = 475 έτη, όπου TNCR είναι η περίοδος επανάληψης της σεισμικής
δράσης που ικανοποιεί το κριτήριο της μη-κατάρρευσης (η περίοδος επανάληψης ΤNCR
καθορίζεται από την πιθανότητα μη υπέρβασης PNCR σε 50 χρόνια). Για διαφορετικές περιόδους
επανάληψης ορίζεται συντελεστής σπουδαιότητας γΙ και η επιτάχυνση σχεδιασμού για έδαφος Α
προκύπτει από τη σχέση:
ag = γIagR

(6.3)

Για το συντελεστή σπουδαιότητας ορίζονται τέσσερις κατηγορίες, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV. Η
κατηγοριοποίηση των κτιρίων στις τέσσερις κατηγορίες δίνεται στον Πίνακα 6.4 μαζί με την
τιμή του συντελεστή γΙ σε κάθε κατηγορία.
Πίνακας 6.4. Κατηγορίες σπουδαιότητας για κτίρια
Κατηγορία
σπουδαιότητας

γΙ

Ι

0.80

Κτίρια δευτερεύουσας σημασίας για τη δημόσια ασφάλεια,
π.χ. γεωργικά κτίρια, κλπ.

ΙΙ

1.00

Συνήθη κτίρια, που δεν ανήκουν στις άλλες κατηγορίες.

ΙΙΙ

1.20

Κτίρια των οποίων η σεισμική ασφάλεια είναι σημαντική,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες κατάρρευσης, π.χ.
σχολεία, αίθουσες συνάθροισης, πολιτιστικά ιδρύματα κλπ.

IV

1.40

Κτίρια των οποίων η ακεραιότητα κατά τη διάρκεια
σεισμών είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των
πολιτών, π.χ. νοσοκομεία, πυροσβεστικοί σταθμοί, σταθμοί
παραγωγής ενέργειας, κλπ.

Περιγραφή

6.3. Ελαστικό φάσμα απόκρισης
6.3.1

Γενική μορφή

Το ελαστικό φάσμα απόκρισης εφαρμόζεται για σχεδιασμό κατασκευών, οι οποίες θέλουμε να
συμπεριφέρονται ελαστικά στο σεισμό σχεδιασμού. Η γενική μορφή του ελαστικού φάσματος
επιταχύνσεων δίνεται στο Σχ. 6.1. Διακρίνονται οι εξής περιοχές:
 Για ΤΒ  Τ  ΤC: Περιοχή σταθερής φασματικής επιτάχυνσης
 Για ΤC  Τ  ΤD: Περιοχή σταθερής φασματικής ταχύτητας
 Για ΤD  Τ  4.0: Περιοχή σταθερής φασματικής μετακίνησης
Από το ελαστικό φάσμα επιταχύνσεων μπορεί να υπολογιστεί και το αντίστοιχο φάσμα
μετακινήσεων SDe(T) εφαρμόζοντας τη σχέση:
T 
S De (T )  S e (T )  

 2π 

2

(6.4)
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3.0
2.5

Se / Sag

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

TB

TC

TD
Περίοδος, Τ (sec)

Σχ. 6.1. Γενική μορφή ελαστικού φάσματος σχεδιασμού.

6.3.2

Τοπογραφική ενίσχυση

Για κατασκευές με συντελεστή σπουδαιότητας γΙ > 1 πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τοπική
τοπογραφική ενίσχυση. Τοπογραφική ενίσχυση συμβαίνει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις άκρων
πρανών και κορυφών λόφων ύψους μεγαλύτερου των 30 m. Η τοπογραφική ενίσχυση μπορεί να
λαμβάνεται υπόψη μέσω του συντελεστή μεγέθυνσης ST, με τον οποίο πολλαπλασιάζονται οι
φασματικές τιμές. Ο συντελεστής ST υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του EΚ8-5 και
οι τιμές που προτείνονται σε κάθε περίπτωση παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.5.
Οι τιμές του Πίνακα 6.5 αντιστοιχούν στην κορυφή της τοπογραφικής έξαρσης. Για θέσεις
μεταξύ της βάσης και της κορυφής, η τιμή του ST υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή μεταξύ
της τιμής 1.00 που ισχύει στη βάση και της τιμής στην κορυφή που δίνεται στον πίνακα 6.5.
Σημειώνεται ότι η τοπογραφική ενίσχυση μειώνεται σημαντικά όσο απομακρυνόμαστε από
το άκρον του πρανούς.
Πίνακας 6.5. Τιμή ST για θέσεις κοντά σε άκρον πρανούς
Α/Α

Περιγραφή

Μέση γωνία κλίσης

ST

i < 15
i > 15

1.00
 1.20

i < 15
15 < i < 30
i > 30

1.00
 1.20
 1.40

1

Μεμονωμένοι λόφοι και πρανή

2

“Κορυφογραμμές” με πλάτος
στέψης σημαντικά μικρότερο από
το πλάτος βάσης

3

Περίπτωση 1 και παρουσία
χαλαρής επιφανειακής στρώσης

i < 15
i > 15

1.00
 1.44

4

Περίπτωση 2 και παρουσία
χαλαρής επιφανειακής στρώσης

i < 15
15 < i < 30

 1.00
 1.44

i > 30

 1.68
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Οριζόντια συνιστώσα σεισμικής φόρτισης

Εφαρμόζοντας το ελαστικό φάσμα απόκρισης για την οριζόντια συνιστώσα της σεισμικής
φόρτισης, η ελαστική επιτάχυνση σχεδιασμού σε κάθε περιοχή υπολογίζεται από τις σχέσεις:


T
S e (T )  ag  S  1   η  2.5  1
 TB


για 0  Τ  ΤΒ

(6.5α)

Se (T )  ag  S  η  2.5

για ΤΒ  Τ  ΤC

(6.5β)

TC
T

για ΤC  Τ  ΤD

(6.5γ)

TC TD
T2

για ΤD  Τ  4 sec

(6.5δ)

Se (T )  ag  S  η  2.5 
Se (T )  ag  S  η  2.5

όπου
ag = γΙagR
S = συντελεστής εδάφους σύμφωνα με τον Πίνακα 6.6
ΤΒ = περίοδος που αντιστοιχεί στην αρχή της περιοχής σταθερής φασματικής επιτάχυνσης και
η τιμή της προκύπτει σύμφωνα με τον Πίνακα 6.6 ανάλογα με την κατηγορία εδάφους
ΤC = περίοδος που αντιστοιχεί στο τέλος της περιοχής σταθερής φασματικής επιτάχυνσης και
την αρχή της περιοχή σταθερής φασματικής ταχύτητας. Η τιμή της προκύπτει σύμφωνα
με τον Πίνακα 6.6 ανάλογα με την κατηγορία εδάφους
ΤD = περίοδος που αντιστοιχεί στο τέλος της περιοχής σταθερής φασματικής ταχύτητας και
την αρχή της περιοχή σταθερής φασματικής μετακίνησης. Η τιμή της προκύπτει σύμφωνα
με τον Πίνακα 6.6
η = συντελεστής απόσβεσης. Για ζ = 5% τίθεται η = 1, δηλαδή οι παραπάνω σχέσεις
αντιστοιχούν σε απόσβεση ζ = 5%. Για διαφορετικές τιμές απόσβεσης, η τιμή του η
υπολογίζεται από τη σχέση:
η

10
 0.55
5 ζ

(6.6)

Ο ΕΚ8 προβλέπει δύο τύπους ελαστικού φάσματος σχεδιασμού, τύπου 1 και τύπου 2, στους
οποίους ισχύουν διαφορετικές τιμές για τις χαρακτηριστικές περιόδους ΤΒ, ΤC και ΤD και το
συντελεστή εδάφους S. Σύμφωνα με το Εθνικό Προσάρτημα, στην Ελλάδα εφαρμόζεται το
φάσμα τύπου 1 με τις τιμές των χαρακτηριστικών περιόδων και του συντελεστή εδάφους S που
δίνονται στον Πίνακα 6.6.
Πίνακας 6.6. Τιμές χαρακτηριστικών περιόδων και συντελεστή εδάφους για την οριζόντια
συνιστώσα της σεισμικής διέγερσης
Κατηγορία
εδάφους
A
B
C
D
E

S
1.00
1.20
1.15
1.35
1.40

TB (sec)
0.15
0.15
0.20
0.20
0.15

TC (sec)
0.40
0.50
0.60
0.80
0.50

TD (sec)
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
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Κατακόρυφη συνιστώσα σεισμικής φόρτισης

Για την ελαστική φασματική επιτάχυνση στην κατακόρυφη διεύθυνση εφαρμόζονται οι
εξισώσεις:


T
S ve (T )  avg  1   η  3.0  1
 TB


για 0  Τ  ΤΒ

(6.7α)

Sve (T )  avg  η 3.0

για ΤΒ  Τ  ΤC

(6.7β)

Sve (T )  avg  η  3.0 

TC
T

για ΤC  Τ  ΤD

(6.7γ)

Sve (T )  avg  η  3.0 

TC TD
T2

για ΤD  Τ  4 sec

(6.7δ)

Στον Πίνακα 6.7 δίνονται η τιμή της κατακόρυφης επιτάχυνσης του εδάφους και οι τιμές
των χαρακτηριστικών περιόδων σύμφωνα με το Εθνικό Προσάρτημα. Προσέξτε ότι στην
κατακόρυφη διεύθυνση δεν λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής εδάφους S.
Πίνακας 6.7. Τιμές επιτάχυνσης εδάφους και χαρακτηριστικών περιόδων για την κατακόρυφη
συνιστώσα της σεισμικής διέγερσης

6.3.5

avg /ag

TB (sec)

TC (sec)

TD (sec)

0.90

0.05

0.15

1.00

Εδαφική μετακίνηση σχεδιασμού

Σε περιπτώσεις που απαιτείται η εδαφική μετακίνηση, αυτή μπορεί να υπολογίζεται από τη
σχέση:
dg = 0.025agSTCTD

(6.8)

Σημειώνεται ότι αυτή η τιμή αντιστοιχεί στην οριακή τιμή του φάσματος μετακινήσεων για
πολύ μεγάλες περιόδους.

6.4. Φάσμα σχεδιασμού για ανελαστική συμπεριφορά
Σε περίπτωση που η κατασκευή σχεδιάζεται να συμπεριφέρεται ανελαστικά στο σεισμό
σχεδιασμού (απορρόφηση ενέργειας μέσω πλάστιμης συμπεριφοράς των φερόντων στοιχείων),
δεν απαιτείται ανελαστική ανάλυση, αλλά γίνεται ελαστική ανάλυση με βάση μειωμένο φάσμα
σχεδιασμού σε σύγκριση με το ελαστικό φάσμα. Η μείωση του ελαστικού φάσματος γίνεται
μέσω του συντελεστή συμπεριφοράς q.
Για την οριζόντια συνιστώσα της σεισμικής φόρτισης, οι σχέσεις που δίνουν την
επιτάχυνση σχεδιασμού Sd (Τ) σε κάθε περιοχή του φάσματος είναι:
2 T
S d (T )  ag  S   
 3 TB

Sd (T )  ag  S 

2.5
q

 2.5 2 
 
 
 q 3 

για 0  Τ  ΤΒ

(6.9α)

για ΤΒ  Τ  ΤC

(6.9β)
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Sd (T )  ag  S 

2.5 TC
  β  ag
q T

για ΤC  Τ  ΤD

(6.9γ)

Sd (T )  ag  S 

2.5 TC TD
 2  β  ag
q
T

για ΤD  Τ  4 sec

(6.9δ)

Σύμφωνα με το Εθνικό Προσάρτημα, η τιμή β ορίζεται σε β = 0.2. Υπενθυμίζετοι ότι ag = γΙagR.
Οι τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς q εξαρτώνται από το υλικό κατασκευής και τον
τύπο στατικής διαμόρφωσης του κτιρίου. Στον ΕΚ8, οι επιτρεπόμενες τιμές q δίνονται στα
κεφάλαια που αναφέρονται στα αντίστοιχα υλικά. Για κατασκευές από Ω.Σ., οι επιτρεπόμενες
τιμές q ποικίλουν σημαντικά ανάλογα με το στατικό σύστημα και την κατηγορία πλαστιμότητας
(μεσαία [ΚΠΜ] ή υψηλή [ΚΠΥ]) που θα επιλεγεί. Ο τρόπος υπολογισμού της τιμής q για
κατασκευές από Ω.Σ. παρουσιάζεται παρακάτω στην παρ. 6.10.
Στις τιμές των συντελεστών συμπεριφοράς q εμπεριέχεται και η επιρροή του συντελεστή
απόσβεσης, εάν αυτή είναι διάφορη του 5%. Γι’ αυτό, στις παραπάνω σχέσεις (6.9α,β,γ,δ) δεν
εμφανίζεται ο συντελεστής απόσβεσης η, όπως στις αντίστοιχες σχέσεις του ελαστικού
φάσματος.
Ο συντελεστής συμπεριφοράς q μπορεί να έχει διαφορετική τιμή στις δύο οριζόντιες
διευθύνσεις. Η κατηγορία όμως πλαστιμότητας (βλ. παρ. 6.9 παρακάτω) είναι ίδια σε όλες τις
διευθύνσεις.
Για την κατακόρυφη διεύθυνση της σεισμικής διέγερσης εφαρμόζονται οι σχέσεις
(6.9α,β,γ,δ) με τις εξής τροποποιήσεις:





Χρησιμοποιείται η κατακόρυφη εδαφική επιτάχυνση avg = 0.90∙ag.
Τίθεται S = 1.0
Οι χαρακτηριστικές περίοδοι λαμβάνονται σύμφωνα με τον Πίνακα 6.7.
Λαμβάνεται q ≤ 1.5 για όλα τα υλικά και στατικά συστήματα. Μπορεί να ληφθεί q > 1.5
μόνο μετά από αιτιολόγηση με κατάλληλη ανάλυση.

6.5. Υπολογισμός μαζών
Για τον υπολογισμό της σεισμικής δράσης σχεδιασμού (αδρανειακά φορτία) λαμβάνονται
υπόψη οι μάζες που αντιστοιχούν στα φορτία βαρύτητας που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο
συνδυασμό δράσεων:

Gk,j   ψE,i  Qk,i

(6.10)

όπου
ψE,i = φ  ψ2i
φ = μειωτικός συντελεστής σύμφωνα με τον Πίνακα 6.8.
ψ2i = συντελεστής συνδυασμού για τη μεταβλητή δράση i σύμφωνα με τον Πίνακα 6.1.
Σημειώνεται ότι φ ≤ 1, επομένως ο συντελεστής συνδυασμού ψE,i για κάθε μεταβλητή
δράση i είναι γενικά μικρότερος από το συντελεστή ψ2i. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους: (α) για
να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα τα φορτία Qk,i να μην είναι παρόντα σε ολόκληρο το φορέα κατά
τη διάρκεια του σεισμού και (β) για να ληφθεί υπόψη η μειωμένη συμμετοχή των μαζών των
κινητών φορτίων στην κίνηση του φορέα λόγω μη στερεάς σύνδεσής τους με αυτόν.
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Πίνακας 6.8. Τιμές του συντελεστή φ
Κατηγορία
κτιρίου

Όροφος

φ

A-C

Δώμα
Όροφοι με συσχετισμένες χρήσεις
Όροφοι με μη-συσχετισμένες χρήσεις

1.0
0.8
0.5

D-F

1.0

Σημειώνεται ότι ο μειωτικός συντελεστής φ λαμβάνεται υπόψη μόνο στον υπολογισμό των
μαζών των μεταβλητών φορτίων που συμμετέχουν στη σεισμική δύναμη. Στο σεισμικό
συνδυασμό, τα εντατικά μεγέθη από τα μη-σεισμικά φορτία των μεταβλητών δράσεων
υπολογίζονται σύμφωνα με τον EΚ0 για ολόκληρο το συντελεστή ψ2 χωρίς το μειωτικό
συντελεστή φ.

6.6. Υπολογισμός μετακινήσεων
Όταν ο αντισεισμικός σχεδιασμός γίνεται με βάση φορτία σχεδιασμού που αντιστοιχούν σε τιμή
συντελεστή συμπεριφοράς q > 1, οι μετακινήσεις σχεδιασμού προκύπτουν από την εξίσωση:
ds = qd  de

(6.11)

όπου
qd = συντελεστής συμπεριφοράς μετακινήσεων
de = ελαστική μετακίνηση από την ανάλυση για τα σεισμικά φορτία σχεδιασμού.
Γενικώς λαμβάνεται qd = q εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Επίσης, η μετακίνηση ds δεν
χρειάζεται να είναι μεγαλύτερη από αυτή που αντιστοιχεί στο ελαστικό φάσμα.

6.7. Κανονικότητα κτιρίων
Η κανονικότητα ενός κτιρίου παίζει σημαντικό ρόλο στον ΕΚ8, αφού επηρεάζει άμεσα την τιμή
του συντελεστή συμπεριφοράς που θα ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των σεισμικών φορτίων
σχεδιασμού. Διακρίνονται δύο τύποι κανονικότητας: η κανονικότητα σε κάτοψη και η
κανονικότητα σε όψη (καθ’ ύψος).
6.7.1

Κανονικότητα σε κάτοψη

Η κανονικότητα σε κάτοψη επηρεάζει έμμεσα το συντελεστή σύμπεριφοράς μέσω του
συντελεστή au/a1 που περιγράφεται στην παρ. 6.10 παρακάτω. Για να χαρακτηριστεί ένα κτίριο
ως κανονικό σε κάτοψη θα πρέπει να ικανοποιεί όλους τους παρακάτω όρους:
 Το κτίριο πρέπει να είναι κατά προσέγγιση συμμετρικό σε κάτοψη, σε σχέση με δύο
ορθογώνιους άξονες. Η συμμετρία αφορά:
o στην αντοχή σε οριζόντια φορτία και
o στην κατανομή της μάζας
 Κάθε πλάκα ορόφου θα οριοθετείται από κυρτή πολυγωνική γραμμή. Εάν υπάρχουν
ανωμαλίες στην περίμετρο (εισέχουσες γωνίες ή εσοχές στην περίμετρο):
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o οι ανωμαλίες αυτές δεν πρέπει να έχουν επιπτώσεις στη δυσκαμψία της πλάκας στο
επίπεδό της
o σε κάθε ανωμαλία, η περιοχή μεταξύ του περιγράμματος της πλάκας και της κυρτής
πολυγωνικής γραμμής που περιβάλλει την πλάκα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% της
επιφάνειας του ορόφου (Σχ. 6.2).
Επιφάνεια εσοχής = επιφάνεια
μεταξύ εξωτερικής γραμμής
κάτοψης και κυρτής
πολυγωνικής γραμμής που
περιβάλλει την κάτοψη.
Σχ. 6.2. Καθορισμός επιφάνειας εσοχής ορόφου.

 Η δυσκαμψία των πλακών των ορόφων μέσα στο επίπεδό τους πρέπει να είναι αρκετά
μεγάλη, έτσι ώστε η παραμόρφωση της πλάκας να έχει μικρή επίδραση στη κατανομή
των δυνάμεων μεταξύ των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων (διαφραγματική
λειτουργία). Από την άποψη αυτή, κατόψεις με μορφή L, Π, H, I, και Χ πρέπει να
εξετάζονται προσεκτικά.
 Η λυγηρότητα του κτιρίου σε κάτοψη δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 4, δηλαδή: λ ≤
4, όπου λ = Lmax/Lmin (Lmax και Lmin είναι η μεγαλύτερη και η μικρότερη διάσταση του
κτιρίου σε κάτοψη, μετρούμενη σε ορθογώνιες διευθύνσεις).
 Σε κάθε επίπεδο και για κάθε διεύθυνση της ανάλυσης x και y, η στατική εκκεντρότητα
e0 και η ακτίνα δυστρεψίας r πρέπει να ικανοποιούν τις δύο παρακάτω συνθήκες:
o Διεύθυνση ανάλυσης y: e0x ≤ 0,30∙rx και rx ≥ ℓs
o Διεύθυνση ανάλυσης x: e0y ≤ 0,30∙ry και ry ≥ ℓs
όπου
e0x = η απόσταση μεταξύ του κέντρου δυσκαμψίας και του κέντρου μάζας (στατική
εκκεντρότητα) που μετριέται κατά την διεύθυνση x, κάθετα στην εξεταζόμενη
διεύθυνση της ανάλυσης (ανάλογα ορίζεται η e0y)
rx = ακτίνα δυστρεψίας που ορίζεται ως (ανάλογα ορίζεται η ry)
rx 

στροφική δυσκαμψία
μεταφορική δυσκαμψία στη διεύθυνση y

Η στροφική δυσκαμψία ορίζεται ως προς το κέντρο της μεταφορικής
δυσκαμψίας. Επειδή για πολυόροφα κτίρια δεν υπάρχει σαφής ορισμός του
κέντρου δυσκαμψίας, το Εθνικό Προσάρτημα παραπέμπει στην παρ. 3.3.3 του
ΕΑΚ, όπου υπάρχει αντίστοιχος ορισμός της ακτίνας δυστρεψίας ως προς το
σημείο ΡΟ κάθε ορόφου, που αντιστοιχεί στον πλασματικό ελαστικό άξονα (βλ.
παρ. 3.6.3.Κεφ. 3).
 s = ακτίνα αδρανείας της μάζας της πλάκας ορόφου σε κάτοψη που ορίζεται ως:
s 

πολική ροπή αδράνειας πλάκας ως προς το κέντρο μάζας
μάζα ορόφου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

6.7.2

6-11

Κανονικότητα σε όψη

Η κανονικότητα σε όψη επηρεάζει άμεσα την αντισεισμική ανάλυση, αφού κτίρια χωρίς
κατακόρυφη κανονικότητα επιβαρύνονται με 20% αύξηση των σεισμικών φορτίων
(σχεδιάζονται αντισεισμικά για 20% μικρότερο συντελεστή συμπεριφοράς). Για να
χαρακτηριστεί ένα κτίριο ως κανονικό σε όψη πρέπει να ικανοποιεί όλους τους παρακάτω
όρους:
 Όλα τα συστήματα ανάληψης οριζοντίων φορτίων, όπως πυρήνες, φέροντα τοιχώματα
ή πλαίσια, πρέπει να είναι συνεχή χωρίς διακοπή από τα θεμέλια έως την άνω επιφάνεια
του κτιρίου ή, εάν υπάρχουν ζώνες εσοχών με διαφορετικά ύψη, έως την άνω επιφάνεια
της σχετικής ζώνης του κτιρίου.
 Η μεταφορική δυσκαμψία και η μάζα των επιμέρους ορόφων θα παραμένουν σταθερές ή
θα μειώνονται βαθμιαία, χωρίς απότομες αλλαγές. Δεν δίνεται σαφής ποσοτικός
καθορισμός του όρου “βαθμιαία μείωση”, αλλά επαφείεται στην κρίση του μηχανικού.
Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη διάταξη υπήρχε και στον ΕΑΚ για τον καθορισμό ενός
κτιρίου ως κανονικού, στην οποία η βαθμιαία μείωση της μάζας και της δυσκαμψίας δεν
έπρεπε να είναι μεγαλύτερη του 50% από όροφο σε όροφο.
 Σε κτίρια με πλαισιωτό σύστημα, ο λόγος της πραγματικής αντοχής ορόφων προς την
αντοχή που απαιτείται από την ανάλυση δεν πρέπει να διαφέρει δυσανάλογα μεταξύ
συνεχόμενων ορόφων. Επειδή οι τοίχοι πλήρωσης συμμετέχουν στην πραγματική
αντοχή των ορόφων ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της αντοχής που
απαιτείται από την ανάλυση, κτίρια με pilotis δεν ικανοποιούν αυτή τη συνθήκη και
επομένως είναι μη-κανονικά σε όψη.
 Όταν υπάρχουν εσοχές καθ’ ύψος, πρέπει να ικανοποιούνται και οι ακόλουθες
πρόσθετες συνθήκες:
Περίπτωση (α)
Για βαθμιδωτές εσοχές που διατηρούν την
αξονική συμμετρία του φορέα, η εσοχή σε
οποιονδήποτε όροφο δεν πρέπει να είναι
μεγαλύτερη από το 20% της προηγούμενης
διάστασης σε κάτοψη, στη διεύθυνση της
εσοχής, δηλαδή (Σχ. 6.3):

L1  L2
 0.20
L1

(6.12α)

Σχ. 6.3. Ορισμός βαθμιδωτών εσοχών
της περίπτωσης (α).

Περίπτωση (β)
Για μεμονωμένη εσοχή σε ύψος μεγαλύτερο
του 15% του συνολικού ύψους του κύριου
στατικού συστήματος (Σχ. 6.4):
L3  L1
 0.20
L

(6.12β)
Σχ. 6.4. Ορισμός εσοχής μεγάλου
ύψους περίπτωσης (β).
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Περίπτωση (γ)
Για μια μεμονωμένη εσοχή σε ύψος μικρότερο
του 15% του συνολικού ύψους του κύριου
στατικού συστήματος η εσοχή δεν πρέπει να
είναι μεγαλύτερη από το 50% της
προηγούμενης διάστασης σε κάτοψη:
L3  L1
 0.50
L

(6.12γ)

Σχ. 6.5. Ορισμός εσοχής μεγάλου
ύψους περίπτωσης (γ).

Στην περίπτωση (γ), το κάτω μέρος της κατασκευής, που περιλαμβάνεται μέσα στην
κατακόρυφη προβολή της περιμέτρου των ανώτερων ορόφων, πρέπει να μελετηθεί
ώστε να αναλαμβάνει τουλάχιστον το 75% των οριζόντιων τεμνουσών δυνάμεων που θα
αναπτύσσονταν στην ίδια ζώνη σε παρόμοιο κτίριο χωρίς τη διεύρυνση του κάτω
μέρους. Η διάταξη αυτή επιβάλει διπλή επίλυση του κτιρίου, με και χωρίς την επέκταση
του ισογείου.
Περίπτωση (δ)
Εάν οι εσοχές δεν διατηρούν τη συμμετρία του
φορέα, το άθροισμα των εσοχών όλων των
ορόφων σε κάθε όψη δεν πρέπει να είναι
μεγαλύτερο από το 30% της διάστασης της
κάτοψης στο ισόγειο επάνω από την
θεμελίωση ή επάνω από την άνω επιφάνεια
άκαμπτου υπογείου, και κάθε επιμέρους εσοχή
δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 10%
της προηγούμενης διάστασης κάτοψης (Σχ.
6.6):

L  Ltop
L

 0.30 και

L1  L2
 0.10
L1

Σχ. 6.6. Ορισμός ασύμμετρων εσοχών
περίπτωσης (δ).

(6.12δ)

6.8. Κατάταξη κτιρίων από Ω.Σ.
Τα κτίρια από Ω.Σ. κατατάσσονται σε μία από τις κατηγορίες του Πίνακα 6.9 με βάση το στατικό
τους σύστημα. Στον ορισμό κάθε κατηγορίας, ο όρος «διατμητική αντοχή» μπορεί να
αντικατασταθεί από τον όρο «διατμητική σεισμική δύναμη». Δηλαδή, ο προσδιορισμός της
κατηγορίας ενός κτιρίου επιτρέπεται να υπολογίζεται με βάση την κατανομή των σεισμικών
δυνάμεων στα κατακόρυφα στοιχεία του κατώτερου ορόφου (βάση) αντί της αντίστοιχης
διατμητικής τους αντοχής.
Η κατάταξη ενός κτιρίου μπορεί να είναι διαφορετική στις δύο οριζόντιες διευθύνσεις,
εκτός από τις περιπτώσεις στρεπτικά εύκαμπτων κτιρίων και συστημάτων ανεστραμένου
εκκρεμούς όπου η κατάταξη είναι ενιαία για όλες τις διευθύνσεις.
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Πίνακας 6.9. Κατηγορίες κτιρίων Ω.Σ.
Χαρακτηρισμός

Επεξήγηση

Τοιχωματικό σύστημα

Στατικό σύστημα με συζευγμένα ή ασύζευκτα τοιχώματα, των
οποίων η συνολική διατμητική αντοχή στη βάση είναι ≥ 65%
της συνολικής διατμητικής αντοχής του κτιρίου στη βάση.

Πλαισιωτό σύστημα

Στατικό σύστημα με χωρικά πλαίσια, των οποίων η συνολική
διατμητική αντοχή στη βάση είναι ≥ 65% της συνολικής
διατμητικής αντοχής του κτιρίου στη βάση.

Διπλό σύστημα (γενικά)

Τα κατακόρυφα φορτία παραλαμβάνονται κυρίως από τα
πλαίσια και τα οριζόντια εν μέρει από πλαίσια και εν μέρει
από τοιχώματα.

Διπλό σύστημα που συμπεριφέρεται ως πλαισιωτό

Διπλό στατικό σύστημα, στο οποίο τα πλαίσια έχουν συνολική
διατμητική αντοχή στη βάση ≥ 50% της συνολικής
διατμητικής αντοχής του κτιρίου στη βάση.

Διπλό σύστημα που συμπεριφέρεται ως τοιχωματικό

Διπλό στατικό σύστημα, στο οποίο τα τοιχώματα έχουν
συνολική διατμητική αντοχή στη βάση ≥ 50% της συνολικής
διατμητικής αντοχής του κτιρίου στη βάση.

Σύστημα με μεγάλα ελαφρά
οπλισμένα τοιχώματα

Τοιχωματικό σύστημα με τις παρακάτω πρόσθετες
προϋποθέσεις:
 Τουλάχιστον δύο μεγάλα ελαφρά οπλισμένα τοιχώματα
στην υπόψη διεύθυνση, τα οποία παραλαμβάνουν
τουλάχιστον το 20% των φορτίων βαρύτητας του
σεισμικού συνδυασμού.
 Θεμελιώδης ιδιοπερίοδος στην υπόψη διεύθυνση ≤ 0.5 sec
(με θεώρηση πάκτωσης στη βάση).
Διπλό ή τοιχωματικό σύστημα χωρίς την ελάχιστη στρεπτική
δυσκαμψία έστω και σε μία οριζόντια διεύθυνση, δηλ. δεν
ικανοποιείται η σχέση: rx ≥  s ή ry ≥  s .

Στρεπτικά εύκαμπτο σύστημα

Σύστημα ανεστραμένου
εκκρεμούς

Σύστημα στο οποίο μάζα μεγαλύτερη από το 50% της
συνολικής είναι συγκεντρωμένη στο ανώτερο 1/3 του ύψους.
Δεν υπάγονται σε αυτή την κατηγορία μονώροφα με νd ≤ 0.3
σε όλα τα υποστυλώματα.

6.9. Κατηγορίες πλαστιμότητας
Τα κτίρια από Ω.Σ. κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες πλαστιμότητας:
 ΚΠΜ
 ΚΠΥ

(Κατηγορία Πλαστιμότητας Μεσαία) και
(Κατηγορία Πλαστιμότητας Υψηλή)

ανάλογα με την ικανότητα απόδοσης ενέργειας μέσω υστερητικής συμπεριφοράς που
διαθέτουν. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων κατηγορίας
πλαστιμότητας Χ (χαμηλή πλαστιμότητα), τα οποία δεν διαθέτουν ικανότητα πλάστιμης
συμπεριφοράς και διαστασιολογούνται μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚ2.
Για την εξασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου πλαστιμότητας στις κατηγορίες
πλαστιμότητας Μ και Υ, εφαρμόζονται ειδικοί έλεγχοι και διατάξεις για κάθε κατηγορία. Η
αυξημένη πλαστιμότητα που διαθέτουν τα κτίρια που σχεδιάζονται για ΚΠΥ έναντι αυτών που
σχεδιάζονται για ΚΠΜ εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται
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περισσότεροι και αυστηρότεροι έλεγχοι και διατάξεις. Γι’ αυτό, κατασκευές κατηγορίας
πλαστιμότητας Υ διαθέτουν μεγαλύτερα περιθώρια ασφάλειας έναντι τοπικών ή γενικών
αστοχιών σε περίπτωση σεισμικών διεγέρσεων μεγαλύτερων από το σεισμό σχεδιασμού.
Αντίθετα, κατασκευές κατηγορίας πλαστιμότητας Μ εξασφαλίζουν καλή σεισμική συμπεριφορά
μόνο για σεισμούς ανάλογης ισχύος του σεισμού σχεδιασμού, αλλά έχουν το πλεονέκτημα
ευκολότερης κατασκευής, λόγω των μειωμένων ειδικών διατάξεων που εφαρμόζονται.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Εθνικό Προσάρτημα, δεν επιτρέπεται η εφαρμογή ΚΠΜ σε
κτίρια σπουδαιότητας ΙΙΙ ή IV που κατασκευάζονται σε ζώνες Ζ2 ή Ζ3.
Λόγω της διαφορετικής ικανότητας πλάστιμης συμπεριφοράς των δύο κατηγοριών,
χρησιμοποιούνται διαφορετικές τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς q για κάθε κατηγορία
(στην ΚΠΜ χρησιμοποιούνται μικρότερες τιμές q απ’ ό,τι στην ΚΠΥ).
Συστήματα με μεγάλα ελαφρά οπλισμένα τοιχώματα δεν επιτρέπεται να σχεδιάζονται για
κατηγορία υψηλής πλαστιμότητας (ΚΠΥ), αλλά μόνο για μεσαία πλαστιμότητα (ΚΠM).

6.10. Συντελεστής συμπεριφοράς
Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς q που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στην ανάλυση εξαρτάται από το στατικό σύστημα και την κατηγορία πλαστιμότητας και
προκύπτει από τη σχέση:
q = q0 ∙ kw ≥ 1.5

(6.13)

όπου
q0 = βασική τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς για κανονικά σε όψη συστήματα, σύμφωνα με
τον Πίνακα 6.10. Για συστήματα μη κανονικά σε όψη, οι τιμές του q0 μειώνονται κατά
20%.
1



kw  
(1  α0 ) / 3  1

αλλά όχι  0.5



Για πλαισιωτά συστήματα
συμπεριφέρονται ως πλαισιωτά

ή

διπλά

συστήματα

που

Για τοιχωματικά συστήματα ή συστήματα που συμπεριφέρονται
ως τοιχωματικά και για στρεπτικά εύκαμπτα συστήματα

α0 = ο επικρατών λόγος διαστάσεων ύψους προς μήκος διατομής στα τοιχώματα του στατικού
συστήματος: α0  hw /  w . Εάν ο λόγος αυτός δεν διαφέρει σημαντικά μεταξύ των
τοιχωμάτων του συστήματος, τότε ο λόγος α0 υπολογίζεται από τα αντίστοιχα
αθροίσματα για όλα τα τοιχώματα: α0   hwi   wi
i

i

Στον Πίνακα 6.10, οι τιμές αu και α1 ορίζονται ως εξής:
α1 = ο απαιτούμενος συντελεστής επαύξησης των σεισμικών φορτίων για τη δημιουργία της
1ης πλαστικής άρθρωσης σε οποιοδήποτε στοιχείο της κατασκευής, διατηρώντας τα
υπόλοιπα φορτία σταθερά
αu = ο απαιτούμενος συντελεστής επαύξησης των σεισμικών φορτίων για τη δημιουργία
αρκετών πλαστικών αρθρώσεων ώστε να προκληθεί μηχανισμός κατάρρευσης,
διατηρώντας τα υπόλοιπα φορτία σταθερά (Σχ. 6.7).
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Σχ. 6.7. Υπολογισμός λόγου αu/α1 εάν είναι διαθέσιμη η καμπύλη ικανότητας.

Πίνακας 6.10. Τιμές q0 για συστήματα κανονικά σε όψη
Στατικός τύπος

ΚΠM

ΚΠΥ

Πλαισιωτά – Διπλά συστήματα –
Συστήματα με συζευγμένα τοιχώματα

3.0 αu/α1

4.5 αu/α1

Συστήματα με ασύζευκτα τοιχώματα

3.0

4.0 αu/α1

Στρεπτικά εύκαμπτα συστήματα

2.0

3.0

Ανεστραμένα εκκερεμή

1.5

2.0

Για να υπολογιστεί ο λόγος αu/α1 απαιτείται η καμπύλη ικανότητας της κατασκευής, η
οποία μπορεί να προκύψει από μία στατική μη-γραμμική ανάλυση (pushover). Σε περίπτωση
που δεν διατίθεται τέτοια καμπύλη και δεν γίνεται ακριβέστερος υπολογισμός, ο λόγος αu/α1
μπορεί να λαμβάνεται σύμφωνα με τον Πίνακα 6.11. Επιτρέπονται μεγαλύτερες τιμές από αυτές
που δίνονται στον Πίνακα 6.11 εάν αποδεικνύονται με χωρική ανάλυση pushover. Η μέγιστη
επιτρεπόμενη τιμή του λογου είναι: (αu/α1)max = 1.5, ακόμη και εάν η ανάλυση pushover δίνει
μεγαλύτερη τιμή.
Πίνακας 6.11. Τιμές λόγου αu/α1
αu/α1
Περιγραφή
Πλαισιωτά ή διπλά συστήματα που συμπεριφέρονται ως
πλαισιωτά
 Μονώροφα
 Πολυόροφα πλαίσια με ένα άνοιγμα
 Πολυόροφα πλαίσια με πολλά ανοίγματα ή διπλά
συστήματα που συμπεριφέρονται ως πλαισιωτά
Τοιχωματικά συστήματα ή διπλά συστήματα που
συμπεριφέρονται ως τοιχωματικά
 Τοιχωματικά συστήματα με μόνο δύο ασύζευκτα
τοιχώματα ανά κατεύθυνση
 Λοιπά συστήματα με ασύζευκτα τοιχώματα
 Διπλά συστήματα που συμπεριφέρονται ως τοιχωματικά ή
συστήματα με συζευγμένα τοιχώματα
1

Κτίρια
κανονικά σε
κάτοψη

Κτίρια μη
κανονικά σε
κάτοψη1

1.10
1.20

1.05
1.10

1.30

1.15

1.00

1.00

1.10

1.05

1.20

1.10

Για κτίρια μη κανονικά σε κάτοψη, ο λόγος αu/α1 προκύπτει ως ο μέσος όρος της τιμής 1.0 και της
τιμής που αντιστοιχεί σε αντίστοιχα κτίρια κανονικά σε κάτοψη.
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Εφαρμογή 1
Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν οι παρακάτω τελικοί συντελεστές συμπεριφοράς q για
πλαισιωτές κατασκευές:
ΚΠΥ

Κανονικότητα

Κανονικότητα

οριζόντια &
κατακ.

μόνο
οριζόντια

μόνο
κατακ.

χωρίς
κανονικότητα

Α

3.30

2.64

3.15

2.52

4.95

Β

3.60

2.88

3.30

2.64

Γ

3.90

3.12

3.45

2.76

Τύπος1

1

ΚΠΜ

οριζόντια
μόνο
& κατακ. οριζόντια

μόνο
κατακ.

χωρίς
κανονικότητα

3.96

4.20

3.36

5.40

4.32

4.95

3.96

5.85

4.68

5.17

4.14

Α = Μονώροφα κτίρια
Β = Πολυώροφα κτίρια με πλαίσια ενός ανοίγματος
Γ = Πολυώροφα κτίρια με πλαίσια ή διπλά συστήματα που συμπεριφέρονται ως πλαισιωτά πολλών ανοιγμάτων

Εφαρμογή 2
Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν οι παρακάτω συντελεστές συμπεριφοράς q για
τοιχωματικές κατασκευές με kw=1.0:
ΚΠΜ

ΚΠΥ

Κανονικότητα

Κανονικότητα

οριζόντια &
κατακ.

μόνο
οριζόντια

μόνο
κατακ.

χωρίς
κανονικότητα

Α

3.00

2.40

3.00

2.40

4.00

Β

3.00

2.40

3.00

2.40

Γ

3.60

2.88

3.30

2.64

Τύπος1

1

οριζόντια
μόνο
& κατακ. οριζόντια

μόνο
κατακ.

χωρίς
κανονικότητα

3.20

4.00

3.20

4.40

3.52

4.20

3.36

5.40

4.32

4.95

3.96

Α = τοιχωματικά συστήματα με μόνο δύο ασύζευκτα τοιχώματα ανά διεύθυνση
Β = λοιπά τοιχωματικά συστήματα με ασύζευκτα τοιχώματα
Γ = διπλά συστήματα ισοσδύναμα με τοιχωματικά και συστήματα συζευγμένων τοιχωμάτων

6.11. Μη δομικά στοιχεία και προσαρτήματα
6.11.1 Ορισμός
Στον EΚ8, μη δομικά στοιχεία (αρχιτεκτονικά, ηλεκτομηχανολογικά κλπ) θεωρούνται αυτά που
δεν συμμετέχουν στην παραλαβή των σεισμικών φορτίων, λόγω μικρής αντοχής ή ελλιπούς
σύνδεσής τους με τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου. Στα μη δομικά στοιχεία ανήκουν τα
προσαρτήματα κτιρίων (κεραίες, μηχανολογικός εξοπλισμός, παραπέτα, χωρίσματα, αετώματα
κλπ) και οι τοιχοπληρώσεις (infills).
6.11.2 Διαστασιολόγηση
Τα μη-δομικά στοιχεία πρέπει να υπολογίζονται ώστε να αντέχουν στο σεισμικό συνδυασμό. Σε
περιπτώσεις προσαρτημάτων μεγάλης αξίας ή εξαιρετικά επικίνδυνων απαιτείται επίλυση με
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ρεαλιστικό μοντέλο υπολογισμού. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις υπολογίζονται για οριζόντιο
φορτίο:
Fa = (SaWaγa)/qa

(6.14)

όπου
Fa = οριζόντια δύναμη στο Κ.Β. του στοιχείου
Wa = βάρος του στοιχείου
γa = συντελεστής σπουδαιότητας του στοιχείου.
Γενικώς, γa=1.0, εκτός από αγκυρώσεις
συστημάτων ασφαλείας και δοχεία ή δεξαμενές που περιέχουν τοξικά ή εκρηκτικά, για τα
οποία απαιτείται γa  1.5.
qa = συντελεστής συμπεριφοράς προσαρτήματος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Sa = σεισμικός συντελεστής, σύμφωνα με τη σχέση:
Sa = a∙S∙{3∙(1+z/H) / [1+(1-Ta/T1)2] - 0.5}  a∙S
a
S
Ta
Τ1
z

(6.15)

=
=
=
=
=

ανηγμένη εδαφική επιτάχυνση (ag/g) για έδαφος Α
συντελεστής εδάφους
θεμελιώδης ιδιοπερίοδος προσαρτήματος
θεμελιώδης ιδιοπερίοδος κτιρίου στην αντίστοιχη διεύθυνση
ύψος έδρασης προσαρτήματος μετρούμενο από τη στάθμη εφαρμογής της σεισμικής
δόνησης (θεμελίωση ή οροφή άκαμπτου υπογείου)
Η = ύψος κτιρίου μετρούμενο από την ίδια στάθμη.
Πίνακας 6.12. Τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς qa για προσαρτήματα
Τύπος προσαρτήματος
Στηθαία σε μορφή προβόλου η διακοσμητικά στοιχεία

qa
1.00

Σήματα και πίνακες διαφημίσεων
Καπνοδόχοι, ιστοί και δεξαμενές σε πόδια που δρουν ως ελεύθεροι πρόβολοι σε
ύψος περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού ύψους τους
Εξωτερικοί και εσωτερικοί τοίχοι
Διαχωριστικοί τοίχοι και τοίχοι όψεως
Καπνοδόχοι, ιστοί και δεξαμενές σε πόδια που δρουν ως ελεύθεροι πρόβολοι σε
ύψος λιγότερο από το ήμισυ του συνολικού ύψους τους, ή που διαθέτουν
αντιστηρίξεις ή καλωδιωτές προσδέσεις (επιτόνους) προς τον φορέα στο
κέντρο μάζας τους ή πάνω από αυτό
Στοιχεία αγκύρωσης μονίμων ερμαρίων και βιβλιοθηκών που εδράζονται στο
δάπεδο
Στοιχεία αγκύρωσης ψευδοροφών και φωτιστικών

2.00
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Ι. Ψυχάρης
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