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Γενικά
Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας και Κριτήρια Συµµόρφωσης
Εδαφικές Συνθήκες και Σεισµική ∆ράση
Σχεδιασµός Κτιρίων
Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Σκυρόδεµα
Ειδικοί Κανόνες για Μεταλλικά Κτίρια
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Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Τοιχοποιία
Σεισµική Μόνωση
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΕΦ.
ΚΕΦ. 4)
4.1 Γενικά
4.2 Χαρακτηριστικά των αντισεισµικών κτιρίων
4.3 ∆οµική ανάλυση
4.4 Επιβεβαίωση ασφάλειας και λειτουργικότητας
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Θεµελιώδη χαρακτηριστικά καλής
κατασκευαστικής διάταξης (§4.2)
4.2)
 δοµική απλότητα
 οµοιοµορφία και συµµετρία
 αντοχή και δυσκαµψία σε δύο οριζόντιες διευθύνσεις
 αντοχή και δυσκαµψία σε έκκεντρη καταπόνηση
 διαφραγµατική λειτουργία στις στάθµες των ορόφων
 επαρκής θεµελίωση
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∆οµική απλότητα
Οµοιοµορφία,
Οµοιοµορφία, συµµετρία,
συµµετρία, επάρκεια
•Συστήµατα:
Συστήµατα:
- Επίπεδων συνεχών (σε κάτοψη)
κάτοψη) πλαισίων,
πλαισίων, από
την µία άκρη του κτιρίου ως την άλλη.
άλλη. Απουσία εσοχών
– προεξοχών ή διακοπτόµενης κάτοψης (πατάρια σε
τµήµα κάτοψης)
κάτοψης) ή έµµεσες στηρίξεις των δοκών,
δοκών,
- Χρήση ορθογωνικών τοιχωµάτων,
τοιχωµάτων, διαταγµένων
σε δύο κάθετες οριζόντιες διευθύνσεις.
διευθύνσεις.

Κανονικότητα:
Κανονικότητα: Γεωµετρική και στην κατανοµή
της µάζας και της δυσκαµψίας

(a), (b): Μη κανονικότητα σε κάτοψη
(c), (d): Μη κανονικότητα καθ’
καθ’ ύψος
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Κανονικότητα σε κάτοψη
συνθήκες κανονικότητας σε κάτοψη : Lmax<4Lmin και ex < 0,3 r x
Lmax

rx

Lmin

S

M

ex

rx =

Σ ( x 2 EI y + y 2 EI x )
Σ EI y

eox ≤ 0,30.rx

x,y αποστάσεις µεταξύ των κατακόρυφων στοιχείων και του
κέντρου ελαστικής στροφής S (rx ακτίνα δυστρεψίας)

Συµµετρία και κανονικότητα σε κάτοψη
Στρεπτική καταπόνηση  διαφορά στην µετατόπιση λόγω σεισµού
µεταξύ των απέναντι πλευρών της κάτοψης.
κάτοψης. Απαίτηση για µεγαλύτερη
ικανότητα τοπικών παραµορφώσεων στην πλευρά µε τις µεγαλύτερες
µετατοπίσεις

Αστοχία κτιρίου λόγω της στρεπτικής του απόκρισης γύρω από
δύσκαµπτο γωνιακό κλιµακοστάσιο.
κλιµακοστάσιο. Αθήνα,
Αθήνα, σεισµός 1999.
courtesy: M. Fardis
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Ο καθορισµός του κέντρου ελαστικής στροφής (center of stiffness) γίνεται
ως εξής:
εξής:
- Στα µονώροφα κτίρια το κέντρο ελαστικής στροφής ορίζεται ως το
κέντρο οριζόντιας δυσκαµψίας των κύριων αντισεισµικών µελών.
µελών.
- Στα πολυώροφα κτίρια µπορεί να γίνει µόνο προσεγγιστικός καθορισµός
του κέντρου ελαστικής στροφής.
στροφής. Αυτό είναι δυνατό εάν ικανοποιούνται οι
παρακάτω δύο συνθήκες:
συνθήκες:
* Όλα τα αντισεισµικά στοιχεία όπως πυρήνες,
πυρήνες, τοιχώµατα και πλαίσια
είναι συνεχή από την θεµελίωση µέχρι την κορυφή του κτιρίου.
κτιρίου.
* Οι εικόνες παραµόρφωσης,
παραµόρφωσης, των επιµέρους στοιχείων,
στοιχείων, υπό οριζόντιες
φορτίσεις δεν είναι πολύ διαφορετικές.
διαφορετικές. Αυτή η συνθήκη θεωρείται ότι
ικανοποιείται στην περίπτωση αµιγών πλαισιακών συστηµάτων ή
συστηµάτων µε τοιχώµατα.
τοιχώµατα. Γενικώς δεν ικανοποιείται σε δίδυµα
συστήµατα και σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η χρήση του E.A.K.
- Σε πλαισιακά συστήµατα και σε συστήµατα τοιχωµάτων όπου κυριαρχούν
καµπτικές παραµορφώσεις,
παραµορφώσεις, η θέση του κέντρου ελαστικής στροφής
υπολογίζεται µε τη χρήση των ροπών αδρανείας των διατοµών των
κατακορύφων στοιχείων.
στοιχείων. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν
σηµαντικές διατµητικές παραµορφώσεις αυτές συνυπολογίζονται
χρησιµοποιώντας µία ισοδύναµη ροπή αδράνειας των διατοµών.
διατοµών.

Υψηλή στρεπτική δυσκαµψία γύρω από κατακόρυφο άξονα
Τρόποι παροχής στρεπτικής δυσκαµψίας γύρω από κατακόρυφο
άξονα:
άξονα: Τοιχώµατα ή ισχυρά πλαίσια στην περίµετρο

∆ιάταξη τοιχωµάτων σε κάτοψη:
κάτοψη:
(α) Συνιστάται
(β) Μειονεκτήµατα λόγω πάκτωσης των πατωµάτων και λόγω
δυσκολιών στη θεµελίωση
(γ) Ευαίσθησία σε αστοχία των τοιχωµάτων
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ls (ακτίνα αδρανείας): η τετραγωνική ρίζα του πηλίκου της πολικής ροπής αδράνειας
της µάζας του ορόφου (ως προς το κέντρο µάζας) προς την µάζα του ορόφου.

Γεωµετρία,
Γεωµετρία, κατανοµή µάζας,
µάζας, κατανοµή δυσκαµψίας:
δυσκαµψίας:
κανονικότητα καθ’
καθ’ ύψος
Kalamata (GR) 1986

Kocaeli (TR) 1999

Kobe (JP) 1995.

Αστοχία των ανώτερων ή των ενδιάµεσων ορόφων µε περιορισµένη
κάτοψη ή µε µειωµένη δυσκαµψία

courtesy: M. Fardis
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Επιθυµητές και ανεπιθύµητες
διατάξεις καθ’
καθ’ ύψος

ανεπιθύµητες

επιθυµητές

Ευρωκώδικας 8. Κριτήρια κανονικότητας καθ’
καθ’ ύψος σε κτίρια µε υποχωρήσεις
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Επάρκεια του δοµικού συστήµατος
•Συνιστάται να παρέχεται µεγάλο πλήθος στοιχείων ανάληψης
οριζόντιων φορτίσεων & εναλλακτικές οδοί αντοχής σε σεισµικά φορτία.
φορτία.
•Συνιστάται η αποφυγή συστηµάτων µε αραιά και µεγάλα τοιχώµατα για
ανάληψη οριζόντιων φορτίων,
φορτίων, ειδικά σε κτίρια µε διαµήκη κάτοψη.
κάτοψη.
Εντός επιπέδου κάµψη διαµήκους οριζόντιου
διαφράγµατος σε κτίριο µε δύο ισχυρά τοιχώµατα
στα άκρα  τα ενδιάµεσα υποστυλώµατα
καταπονούνται περισσότερο σε σχέση µε τα
εντατικά µεγέθη που προκύπτουν από την θεώρηση
άκαµπτου διαφράγµατος

Ευροκώδικας 8: Αύξηση q0 αναλόγως
του αu/α1 κατά την ύπαρξη δοµικής
επάρκειας.
επάρκειας.
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Αποτελεσµατική οριζόντια σύνδεση των κατακόρυφων στοιχείων
στις στάθµες των πατωµάτων:
πατωµάτων: Συνέχεια των διαφραγµάτων
•Ανάγκη για οµαλή και συνεχόµενη ροή των δυνάµεων,
δυνάµεων, από τις µάζες όπου
δηµιουργούνται λόγω αδράνειας,
αδράνειας, στην θεµελίωση.
θεµελίωση.
•Το οπλισµένο σκυρόδεµα το οποίο εκχύνεται στο έργο σε ξυλότυπους αποτελεί
ένα ιδανικό υλικό για αντισεισµική δόµηση,
δόµηση, σε σύγκριση µε τα προκατασκευασµένα
στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος τα οποία συνδέονται µεταξύ τους στο έργο.
έργο. Οι
κόµβοι τέτοιων στοιχείων είναι σηµεία ασυνέχειας.
ασυνέχειας.
•Τα οριζόντια διαφράγµατα στις στάθµες των ορόφων θα πρέπει να έχουν σαφή
αντοχή για να µεταφέρουν τις αδρανειακές δυνάµεις στο φέρον σύστηµα ανάληψης
οριζόντιων δυνάµεων και θα πρέπει να είναι επαρκώς συνδεδεµένα µε αυτά.
αυτά.
•Τα µεγάλα ανοίγµατα στις πλάκες,
πλάκες, λόγω εσωτερικών αιθρίων,
αιθρίων, φρεατίων
ανελκυστήρων ή/και κλιµακοστασίων κ.ά. ενδέχεται να διακόπτουν την συνέχεια
στην ροή των οριζόντιων δυνάµεων από τα διαφράγµατα στα κατακόρυφα
στοιχεία,
στοιχεία, ιδιαίτερα στην περίπτωση κατά την οποία αυτά τα ανοίγµατα βρίσκονται
κοντά σε µεγάλα τοιχώµατα στην περίµετρο του κτιρίου ή κοντά σε αυτή.
αυτή.
•Τα κατακόρυφα στοιχεία του συστήµατος ανάληψης οριζόντιων δυνάµεων θα
πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους,
τους, µέσω των διαφραγµάτων και δοκών.
δοκών.

Συνέχεια των διαφραγµάτων
Αστοχία βιοµηχανικού
κτιρίου από
προκατασκευασµένο
σκυρόδεµα,
σκυρόδεµα, µε πλάκες
ελαφρά συνδεδεµένες
στο σύστηµα ανάληψης
οριζόντιων φορτίων
(Αθήνα,
Αθήνα, 1999)
Αστοχία κτιρίου µε
προκατασκευασµένες
πλάκες σκυροδέµατος
ανεπαρκώς
αγκυρωµένων στα
κατακόρυφα φέροντα
στοιχεία (Spitak,
Spitak,
Armenia,
Armenia, 1988
1988))
courtesy: M. Fardis
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Επίδραση της δοµικής κανονικότητας στην
αντισεισµική ανάλυση και τον σχεδιασµό
Κανονικότητα

Επιτρεπόµενη Απλοποίηση

Συντελεστής
συµπεριφοράς

Σε
κάτοψη

Καθ’
ύψος

Στατικό
Προσοµοίωµα

Γραµµική
Ελαστική Ανάλυση

(Για γραµµική
ανάλυση)

Ναι

Ναι

Επίπεδα Πλαίσια

Οριζόντιες
∆υνάµειςa

Τιµή Κανονισµού

Ναι

Όχι

Επίπεδα Πλαίσια

Ιδιοµορφική
Φασµατική Ανάλυση

Μειωµένη Τιµή

Όχι

Ναι

Χωρικό
b
Προσοµοίωµα

Οριζόντιες
a
∆υνάµεις

Τιµή Κανονισµού

Όχι

Όχι

Χωρικό
Προσοµοίωµα

Ιδιοµορφική
Φασµατική Ανάλυση

Μειωµένη Τιµή

a

Όταν η συνθήκη της παραγράφου 4.3.3.2.1(2)α) ικανοποιείται επίσης

b

Υπό τις ειδικές συνθήκες που δίνονται στην παράγραφο 4.3.3.1(8) ένα επίπεδο
προσοµοίωµα χωριστά για κάθε διεύθυνση του κτιρίου επιτρέπεται να χρησιµοποιείται
σύµφωνα µε την παράγραφο 4.3.3.1(8).
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Ανάλυση δοµικού συστήµατος (§4.3)
•
•
•
•

µέθοδος ανάλυσης µε οριζόντιες δυνάµεις
ιδιοµορφική φασµατική ανάλυση
µη γραµµική υπερωθητική ανάλυση (push-over)
Μη γραµµική ανάλυση µε χρονοϊστορίες

4.3.3.2 Μέθοδος οριζόντιων δυνάµεων
Se(T)/ag

1.
2.
3.
4.
5.

Εύρεση ag
Εκτίµηση του τύπου του εδάφους
Εκτίµηση της Ιδιοπεριόδου
Επιλογή του q
Η συνολική τέµνουσα βάσης: Fb = λ m Sd(T)
(λ = 0.85 or 1.0)
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Σχεδιασµός κτιρίων µε µέθοδο δυνάµεων µε ικανότητα κατανάλωσης
ενέργειας & πλαστιµότητα για την αποφυγή κατάρρευσης
•Επιτρέπεται σαφώς η ανελαστική παραµόρφωση της κατασκευής για τις
σεισµικές δυνάµεις σχεδιασµού,
σχεδιασµού, υπό τον όρο ότι η ακεραιότητα των µελών
και ολόκληρης της κατασκευής δεν τίθεται σε κίνδυνο.
κίνδυνο.
•Βάση για την παροχή πλαστιµότητας µε την µέθοδο δυνάµεων είναι:
είναι:
-η χρήση ανελαστικού φάσµατος απόκρισης του συστήµατος του µονοβάθµιου
ταλαντωτή (SDOF), ο οποίος πρέπει να έχει πλήρη ελαστοπλαστική καµπύλη
δύναµης – µετατόπισης σε µονότονη φόρτιση.
φόρτιση.

•Για δεδοµένη περίοδο,
περίοδο, Τ, του ελαστικού µονοβάθµιου ταλαντωτή,
ταλαντωτή, το
ανελαστικό φάσµα απόκρισης συσχετίζει:
συσχετίζει:
-το πηλίκο q=F
q=Fel/Fy της µέγιστης δύναµης,
δύναµης, που θα ανέπτυσσε ο µονοβάθµιος
ταλαντωτής εάν ήταν ελαστικός,
ελαστικός, προς την δύναµη διαρροής του

µε
-την µέγιστη απαιτούµενη µετατόπιση του ανελαστικού µονοβάθµιου ταλαντωτή,
ταλαντωτή,
δmax, εκφρασµένη ως το πηλίκο της µε την µετατόπιση διαρροής,
διαρροής, δy: συντελεστής
πλαστιµότητας µετατοπίσεων,
µετατοπίσεων, µδ=δmax/δy

SA
(%g) 1

q=1

0,9
0,8

U2

Sel0,7

q=

0,6
0,5

Fel Fel Fy
=
⋅
Fd
Fy Fd

0,4

Sin0,3

q>1

qµ

0,2
0,1
0
0,0

0,5

1,0

T0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

qs

4,0
T (sec)

Ορισµός του συντελεστή συµπεριφοράς (q)
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Slide 26
U2

ο δείκτης συµπεριφοράς ορίζεται από τον λόγο της απαιτούµενης αντοχής που θα πρέπει να διαθέτει ο
φορέας ωστε να συµπεριφερθεί ελαστικά στο σεισµό σχεδιασµού, προς την ανελαστική απαιτούµενη
αντοχή που θα πρέπει να διαθέτει για τη συγκεκριµένη πλαστιµότητα που έχει οριστεί.
USER1-USER1; 25/9/2004

Εκτίµηση του συντελεστή συµπεριφοράς a)από την πειραµατική περιβάλλουσα
καµπύλη b)από την αναλυτικά εκτιµώµενη περιβάλλουσα αντοχής –
παραµόρφωσης

4.3.3.2 Μέθοδος οριζόντιων δυνάµεων
• Συνολική τέµνουσα βάσης:
Fb = λ m Sd(T)
mi

• Fi = Fb zi mi / Σ (zi mi)

F(i)

zi

Fb
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Γραµµική Ελαστική ανάλυση σε δύο επίπεδα
προσοµοιώµατα
Συνθήκες:
Συνθήκες
 Συνήθεις επικαλύψεις και διαχωριστικά
 h < 10 m
 Σαφής δυσκαµψία εντός του επιπέδου των πλαισίων
 rx2 > ls2 + eox2
όπου ls = ακτίνα αδρανείας

4.3.3.2 Μέθοδος οριζοντίων δυναµέων
• Θεώρηση συντελεστή τυχηµατικής
εκκεντρότητας δ=1+0.6x/L

x

L

EQ

• Στην περίπτωση χρήσης επίπεδων πλαισίων
θεώρηση συντελεστή τυχηµατικής
εκκεντρότητας δ=1+1.2x/L

15

Φασµατική ανάλυση µε ιδιοµορφές
Στατική ισοδύναµη φόρτιση του
κόµβου i λόγω της ιδιοµορφής k:
mi

Fe(i,k) = (mi φki Γk ) Se(Tk)
Γk =

Fk(i)

Σ m i φ k,i
Σ m

i

2
φ k,i

φki = ιδιοµορφή
2

Fe (i) = ∑ Fe (i, k)

2

âgd

16

Στρεπτική δράση: M = ea Fi
ea= 0.05 L

L

Fi
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Παράδειγµα: ∆ιώροφο κτίριο
F1 (t )

m1

u1

1.000

m2

EI = 109 Nm2
l = 3m

l

EI
F2 (t )

1.000

u2
−1.305

0.6384

EI

m1 = 50 000 kg
m2 = 60 000 kg

l

a

ω1 = 80 rad/s

ω2 = 200 rad/s

ζ1 = 0.05

ζ2 = 0.05

Φόρτιση: επιτάχυνση σχεδιασµού âgd = 1,10 m/s2

F1(t)

m1

F2 (t)

m2

u1

EI

1.000

1.000

l

EI = 109 Nm2

l

l = 3m
m1 = 50 000 kg
m2 = 60 000 kg

u2
−1.305

0.6384

EI

âgd = 1.10 m/s2

ω1 = 80 rad/s ω2 = 200 rad/s

Fe(k,i) = (mi φki Γk) âgd V(Tk)
m ode
k
1
1
2
2

node
i
1
2
1
2

mi
[kg]
50000
60000
50000
60000

ω

k

[rad/s]
80
80
200
200

ζk

V

φ k,i

Γk

0.05
0.05
0.05
0.05

1.6
1.6
1.3
1.3

1 .00
0 .63
1 .00
-1 .30

1.19
1.19
-0.18
-0.18

F k,i
[kN ]
105
75
13
20
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4.3.3.4 Μη γραµµικές µέθοδοι ανάλυσης

- Μέθοδος µε οριζόντιες επιβαλλόµενες δυνάµεις
(push over)
2 διαστάσεις / χωρικός φορέας / στρέψη

- Μέθοδος µε χρονοϊστορίες επιταχύνσεων
µέση τιµή για 7 / δυσµενέστερη τιµή για 3÷6
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Τάξεις και συντελεστές σπουδαιότητας
Τάξη
Σπουδαιότητας

Τύποι Κτιρίων

Προτεινόµενος
συντελεστής
σπουδαιότητας (γI)

I

Κτίρια µικρής σπουδαιότητας για την
ασφάλεια του πληθυσµού, π.χ. αγροτικές
αποθήκες, κ.ά.

0.8

II

Συνήθη κτίρια τα οποία δεν ανήκουν σε
άλλη κατηγορία.

1.0

III

Κτίρια των οποίων η αντισεισµικότητα
είναι σηµαντική σε σχέση µε τις
συνέπειες που θα προκύψουν από την
κατάρρευσή τους, π.χ. σχολεία, µουσεία,
αίθουσες συνεδριάσεων κ.ά.

1.2

IV

Κτίρια των οποίων η ακεραιότητα κατά
τον σεισµό είναι ζωτικής σηµασίας για
την πολιτική προστασία, π.χ.
νοσοκοµεία, πυροσβεστικοί σταθµοί
εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας κ.ά.

1.4
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Αρχές σχεδιασµού του EC8 για ασφάλεια υπό τις
σεισµικές δράσεις σχεδιασµού
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4.3.5 Μη φέροντα στοιχεία
- Τα µη φέροντα στοιχεία, οι συνδέσεις τους και οι
αγκυρώσεις τους θα ελέγχονται για σεισµικές
δράσεις
Fa=(Sa.Wa.γa)/qa

‘Ελεγχος της ανελαστικής σεισµικής απόκρισης:
απόκρισης:
αποφυγή µηχανισµού µαλακού ορόφου
Αποφυγή µηχανισµού µαλακού
ορόφου µέσω κατάλληλης διάταξης
των φερόντων στοιχείων

Πλαίσιο µε ισχυρά υποστυλώµατα και
ασθενέστερες δοκούς µε µηχανισµό αστοχίας
στις δοκούς.
δοκούς. Πλαστικές αρθρώσεις στα άκρα
των δοκών.
δοκών. Επίσης πλαστικές αρθρώσεις στην
βάση των κατακόρυφων στοιχείων ή στροφή
της θεµελίωσης.
θεµελίωσης.

∆ιπλό σύστηµα µε τοίχωµα και γραµµικά
στοιχεία µε µηχανισµό αστοχίας στις δοκούς.
δοκούς.
Πλαστικές αρθρώσεις στα άκρα των δοκών.
δοκών.
Επίσης πλαστικές αρθρώσεις στην βάση των
κατακόρυφων στοιχείων ή στροφή της
θεµελίωσης.
θεµελίωσης.
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Έλεγχος της ανελαστικής απόκρισης σε σεισµική
φόρτιση µέσω του ικανοτικού σχεδιασµού
•Όλες οι θέσεις και τα τµήµατα σε µια κατασκευή δεν είναι ικανά για πλάστιµη απόκριση
και κατανάλωση ενέργειας
• Μέσω του ικανοτικού σχεδιασµού παρέχεται η απαραίτητη ιεράρχιση και η εξασφάλιση
ότι οι ανελαστικές παραµορφώσεις θα αναπτυχθούν µόνο σε εκείνα τα στοιχεία,
στοιχεία, τις
περιοχές και στους µηχανισµούς που τους έχει αποδοθεί η ικανότητα για πλάστιµη
συµπεριφορά και κατανάλωση ενέργειας.
ενέργειας. Η ιεράρχιση αυτή γίνεται µεταξύ γειτονικών
δοµικών στοιχείων ή περιοχές της κατασκευής και µεταξύ των διαφορετικών µηχανισµών
ανάληψης έντασης ενός δοµικού στοιχείου.
στοιχείου.
•Οι ζώνες κατανάλωσης ενέργειας υπολογίζονται και οπλίζονται έτσι ώστε να παρέχουν
την απαιτούµενη πλαστιµότητα και ικανότητα κατανάλωσης ενέργειας.
ενέργειας.
• Πριν τον υπολογισµό και την όπλιση αυτών των ζωνών για την απαιτούµενη
πλαστιµότητα και ικανότητα κατανάλωσης ενέργειας γίνεται διαστασιολόγηση σύµφωνα
µε τις Ο.Κ.Α. για την παροχή αντοχής,
αντοχής, Rd, τουλάχιστο ίση µε την τιµή σχεδιασµού της
δράσης λόγω του σεισµικού συνδυασµού φορτίσεων,
φορτίσεων, Εd, η οποία προκύπτει από την
ανάλυση (συνήθως χρησιµοποιείται ελαστική ανάλυση για την σεισµική δράση
σχεδιασµού)
σχεδιασµού):

Ed≤Rd

Περιορισµός Βλαβών (απαιτήσεις λειτουργικότητας)
λειτουργικότητας)
 Περιορίζεται η σχετική µετακίνηση ορόφου dr, υπό σεισµική δράση, η
οποία θεωρείται ότι έχει µεγαλύτερη πιθανότητα να συµβεί από ότι στις
Ο.Κ.Α. (π.χ. 50% vs. 10%)
 Για κτίρια µε µη φέροντα στοιχεία από ψαθυρά υλικά τα οποία συνδέονται
στην φέρουσα κατασκευή: drν ≤ 0,005h
 Για κτίρια µε πλάστιµα µη φέροντα στοιχεία:
drν ≤ 0,0075h
 Για κτίρια µε µη φέροντα στοιχεία τα οποία είναι κατασκευασµένα έτσι
ώστε να µην επηρεάζουν τις παραµορφώσεις της κατασκευής ή για κτίρια
χωρίς µη φέροντα στοιχεία:
drν ≤ 0,010h
ν → µειωτικός συντελεστής για την θεώρηση της µικρότερης περιόδου
επανάληψης της σεισµικής δράσης για την οποία ελέγχεται η απαίτηση
περιορισµού των βλαβών (50% έναντι 10%/50χρ.)
συνιστώµενες τιµές (ενδέχεται να διαφέρουν εντός της ίδιας χώρας):
ν = 0,4 για κατηγορίες σπουδαιότητας III και IV
ν = 0,5 για κατηγορίες σπουδαιότητας I και II.
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Αντισεισµικός αρµός
 Τα κτίρια θα προστατεύονται έναντι πρόσκρουσης λόγω της σεισµικής
διέγερσης της βάσης τους από γειτονικά κτίρια ή από άλλες στατικά
ανεξάρτητες πτέρυγες του ίδιου κτιρίου.
 Αυτό θεωρείται ότι ικανοποιείται όταν:
 Για κτίρια ή στατικά ανεξάρτητες πτέρυγες, οι οποίες δεν ανήκουν στην
ίδια ιδιοκτησία, η απόσταση από το όριο ιδιοκτησίας έως τα σηµεία
πρόσκρουσης δεν είναι µικρότερη από την µέγιστη µετατόπιση του
κτιρίου πολλαπλασιασµένη µε τον συντελεστή συµπεριφοράς
 Για κτίρια ή στατικά ανεξάρτητες πτέρυγες, οι οποίες ανήκουν στην ίδια
ιδιοκτησία, εάν η απόσταση µεταξύ τους δεν είναι µικρότερη από την
τετραγωνική ρίζα του αθροίσµατος των τετραγώνων των µέγιστων
οριζόντιων µετατοπίσεων των δύο κτιρίων στο θεωρούµενο ύψος
ελέγχου, πολλαπλασιασµένη µε τον συντελεστή συµπεριφοράς.
 Εάν το ύψος των κτιρίων ή των πτερύγων που ελέγχονται είναι το ίδιο
µε το ύψος των γειτονικών κτιρίων το ελάχιστο άνοιγµα του
αντισεισµικού αρµού όπως ορίσθηκε προηγουµένως επιτρέπεται να
µειώνεται 30% (επί 0.7).
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