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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία έχει στόχο την τεχνικοοικονοµική αξιολόγηση εναλλακτικών
συστηµάτων πλευρικής ευστάθειας κτιρίου γραφείων από σύµµικτη κατασκευή. Προς
τούτο εξετάζεται διώροφο κτίριο του οποίου η πλευρική ευστάθεια εξασφαλίζεται µε
διαφορετικά συστήµατα δυσκαµψίας. Η αξιολόγηση γίνεται για τέσσερα συστήµατα και
όλες τις ζώνες σεισµικής επικινδυνότητας του ΕΑΚ. Το πρώτο στατικό σύστηµα
αποτελείται από χωρικά πλαίσια ενώ στα υπόλοιπα τρία η πλευρική ευστάθεια ενισχύεται
µε κατακόρυφους συνδέσµους δυσκαµψίας. Εξετάζονται κλασσικοί κεντρικοί σύνδεσµοι
µορφής Χ, κεντρικοί σύνδεσµοι Χ µε συνδέσεις απορρόφησης ενέργειας τύπου INERD
και έκκεντροι σύνδεσµοι. Οι δώδεκα λύσεις που προκύπτουν µελετώνται βάσει των
ισχυόντων κανονισµών και κατόπιν αξιολογείται η οικονοµικότητα και η αποδοτικότητα
του σχεδιασµού τους. Μέσω ανελαστικών αναλύσεων µελετάται η συµπεριφορά, η
επάρκεια και η ασφάλεια των λύσεων, τόσο για το σεισµό σχεδιασµού όσο και για
υπέρβασή του σε επίπεδα ανώτερα των απαιτήσεων του σχεδιασµού. Τέλος ορίζεται
σύνθετο κριτήριο µε το οποίο αξιολογείται η επίδοση κάθε λύσης σε ασφάλεια και κόστος.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πλευρική ευστάθεια µεταλλικών κτιρίων εξασφαλίζεται µε διάφορα συστήµατα
δυσκαµψίας όπως επίπεδα περιµετρικά ή χωρικά πλαίσια, κεντρικούς συνδέσµους µορφής
Χ, Λ ή V, έκκεντρους συνδέσµους διαφόρων µορφών, τοιχεία χαλύβδινα, σύµµικτα ή από
σκυρόδεµα κλπ. Οι επιδόσεις των ανωτέρω συστηµάτων ποικίλλουν τόσο από τεχνική όσο
και από οικονοµική άποψη. Η δυσκαµψία και η ολκιµότητα κάθε συστήµατος διαφέρει,
ώστε δεν είναι κατ’ αρχήν σαφές ποιό είναι το βέλτιστο σύστηµα ως προς τη σεισµική
συµπεριφορά. Επιπροσθέτως τόσο το κόστος κατασκευής όσο και το κόστος επισκευής
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µετά από ενδεχόµενο σεισµό ποικίλλουν για κάθε σύστηµα ώστε δεν είναι γνωστό εξ’
αρχής το οικονοµικά αποδοτικότερο σύστηµα δυσκαµψίας. Τέλος η αποτελεσµατικότητα
του σχεδιασµού ενός δοµικού έργου εξαρτάται απο την ασφάλεια που είναι σε θέση αυτό
να παράσχει τόσο στις προβλεφθείσες από τους κανονισµούς όσο και σε δυσµενέστερες
αυτών συνθήκες.
Είναι λοιπόν εξαιρετικά σηµαντικό να γνωρίζουν όλοι όσοι εµπλέκονται στη διαδικασία
µελέτης ενός τεχνικού έργου ότι οι κανονισµοί εξασφαλίζουν τη δηµιουργία κτιρίων
αποδεκτά ασφαλών αλλά όχι βέλτιστων, αναφορικά µε το κόστος, τη συµπεριφορά, την
ικανότητα και τα επίπεδα ασφάλειάς τους. Σε αυτή την κατεύθυνση µπορεί να συνδράµει η
χρησιµοποίηση κατάλληλων εργαλείων τεχνικοοικονοµικής αξιολόγησης του
παραγόµενου σχεδιασµού. Ένα τέτοιο εργαλείο θα µπορούσε να αποτελέσει η
προτεινόµενη διαδικασία της παρούσας εργασίας ως απλή, γρήγορη, εποπτική και
αξιόπιστη.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Εξετάζεται διώροφο κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 3000m2 περίπου (Σχ. 1).
∆εδοµένων των αρχιτεκτονικών και λειτουργικών περιορισµών είναι δυνατή η χρήση
συγκεκριµένων φατνωµάτων για την τοποθέτηση κατακόρυφων συστηµάτων δυσκαµψίας.
Το σύστηµα παραλαβής των κατακόρυφων φορτίων είναι κοινό στο σύνολο των λύσεων
µε τις πλάκες και τις δευτερεύουσες δοκούς να έχουν σύµµικτη λειτουργία, ενώ οι κύριες
δοκοί και τα υποστυλώµατα λειτουργούν ως αµιγώς µεταλλικά µέλη. Τα εξεταζόµενα
συστήµατα εξασφάλισης της πλευρικής ευστάθειας και οι σχεδιαζόµενες λύσεις που
προκύπτουν για τις τρείς ζώνες σεισµικής επικινδυνότητας παρουσιάζονται στον Πίν. 1.

Σχ. 1. Μελετούµενο κτίριο γραφείων

Σύστηµα ∆υσκαµψίας

Συντελεστής
Συµπεριφοράς
q

Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση
σχεδιασµού Α
Α=0.16g Α=0.24g Α=0.36g

1. Χωρικά πλαίσια
4
Κτίριο 1 Κτίριο 2 Κτίριο 3
2. Χωρικά πλαίσια ενισχυµένα µε
3
Κτίριο 4 Κτίριο 5 Κτίριο 6
χιαστί συνδέσµους
3. Χωρικά πλαίσια ενισχυµένα µε
4
Κτίριο 7 Κτίριο 8 Κτίριο 9
χιαστί συνδέσµους τύπου INERD
4. Χωρικά πλαίσια ενισχυµένα µε
4
Κτίριο 10 Κτίριο 11 Κτίριο 12
έκκεντρους συνδέσµους δυσκαµψίας.
Πίν. 1. Χαρακτηριστικά αξιολογούµενων λύσεων
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3.1 ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ∆ΥΣΚΑΜΨΙΑΣ
Στα κτίρια 1, 2 και 3 τα χωρικά πλαίσια αναλαµβάνουν την εξασφάλιση την πλευρικής
ευστάθειας ενώ στα κτίρια 4 έως 12 η πλευρική δυσκαµψία των κτιρίων ενισχύεται µε την
προσθήκη συνδέσµων δυσκαµψίας. Ο αριθµός, ο τύπος και η θέση των συνδέσµων
δυσκαµψίας µεταβάλλονται κατάλληλα συναρτήσει των απαιτήσεων σχεδιασµού. Η θέση
των συνδέσµων δυσκαµψίας στην κάτοψη του κτιρίου δίνεται στα Σχ. 2-4.

Σχ. 2. Τοπολογία συνδέσµων δυσκαµψίας κτιρίων 4, 5 και 6 αντίστοιχα

Σχ. 3. Τοπολογία συνδέσµων δυσκαµψίας κτιρίων 7, 8 (αριστερά) και 9 (δεξιά)

Σχ. 4. Τοπολογία συνδέσµων δυσκαµψίας κτιρίων 10, 11 και 12 αντίστοιχα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΥΣΕΩΝ
Ως κριτήριο αξιολόγησης λαµβάνεται το συνολικό βάρος και το ποσοστό εκµετάλλευσης
των υποστυλωµάτων και των συνδέσµων δυσκαµψίας, οριζόµενο ως ο λόγος απαίτησης –
ικανότητας σε επίπεδο σχεδιασµού. Οι κύριες δοκοί δεν συµπεριλαµβάνονται στο κριτήριο
καθώς ο σχεδιασµός τους δεν επηρεάζεται, στο συγκεκριµένο κτίριο, από το σύστηµα
δυσκαµψίας. Τα στατιστικά στοιχεία των σχεδιασµών που ενδιαφέρουν για την
αξιολόγηση της οικονοµικότητας και της αποδοτικότητάς τους δίνονται στo Σχ. 5.

Σχ. 5. Στατιστικά στοιχεία σχεδιασµών
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5. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΥΣΕΩΝ
Για την περαιτέρω διερεύνηση της συµπεριφοράς των διαφόρων συστηµάτων στο σεισµό,
τον προσδιορισµό του σηµείου επιτελεστικότητας και του επιπέδου ασφάλειας που
εξασφαλίζει η χρήση τους, πραγµατοποιήθηκαν µη γραµµικές στατικές αναλύσεις. Η
προσοµοίωση των πλαστικών αρθρώσεων, οι οποίες αναµένεται να σχηµατισθούν σε
συγκεκριµένες θέσεις του φορέα κατά την είσοδό του στη µετελαστική περιοχή, γίνεται
σύµφωνα µε το κείµενο FEMA 273 ενώ εφαρµόζεται η Μέθοδος Φάσµατος Ικανότητας
του ATC 40 για τη διερεύνηση της απόκρισης της κατασκευής στη σεισµική διέγερση.
Τα εξετασθέντα επίπεδα επιτελεστικότητας είναι:
• Επίπεδο Άµεσης Κατάληψης (Immediate Occupancy – IO)
• Επίπεδο Ασφάλειας Ζωής (Life Safety - LS)
• Επίπεδο Αποφυγής Κατάρρευσης (Collapse Prevention – CP)
5.1 ΒΗΜΑΤΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Τα βήµατα της ακολουθούµενης διαδικασίας αποτίµησης της συµπεριφοράς, της
ικανότητας καθώς επίσης και της ασφάλειας κάθε λύσης, είναι τα εξής:
1. Εφαρµογή Μεθόδου Φάσµατος Ικανότητας.
2. Ορισµός και Εξεύρεση Χαρακτηριστικών Σηµείων Ικανότητας, Συµπεριφοράς &
Επιτελεστικότητας. Το σηµείο CP ορίζεται ως χαρακτηριστικό της ικανότητας του
κτιρίου, το σηµείου «στόχος» P.P (Performance Point) ως χαρακτηριστικό της
συµπεριφοράς ενώ τα σηµεία IO και LS ως χαρακτηριστικά της επιτελεστικότητας
κάθε σχεδιασµού.
3. Κανονικοποίηση Καµπύλης Ικανότητας ως προς το Βάρος.
4. Τοποθέτηση Χαρακτηριστικών Σηµείων στην Κανονικοποιηµένη ως προς το Βάρος
Καµπύλη Ικανότητας.
5. ∆ιγραµµοποίηση Καµπύλης Ικανότητας.
6. Υπολογισµός Συντελεστών Συµπεριφοράς q.
7. Καταγραφή Αριθµού και Επιπέδου Επιτελεστικότητας Σχηµατιζόµενων Πλαστικών
Αρθρώσεων σε καθένα από τα Χαρακτηριστικά Σηµεία.
8. Κατανάλωση Ενέργειας στα Χαρακτηριστικά Σηµεία.
9. Υπολογισµός Επιµέρους Συντελεστών Ασφάλειας Έναντι Κατάρρευσης.
10. Υπολογισµός Συνολικού Συντελεστή Ασφάλειας Έναντι Κατάρρευσης.
5.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΛΥΣΕΩΝ
Αποδεχόµενοι τα δυσµενέστερα αποτελέσµατα της ανάλυσης, που έγινε σε κάθε κύρια
διεύθυνση ως χαρακτηριστικά του εκάστοτε κτιρίου συνολικά, είµαστε σε θέση να
εξάγουµε συµπεράσµατα για τη συµπεριφορά των κτιρίων.
Η ικανότητα κάθε λύσης περιγράφεται από τα εξής στοιχεία:
• Την Υπολογιζόµενη Φασµατική Απαίτηση Κατάρρευσης. Με τη Μέθοδο Φάσµατος
Ικανότητας υπολογίζεται η Φασµατική Επιτάχυνση για την οποία το σηµείο «στόχος»,
(Performance Point), ταυτίζεται µε το σηµείο κατάρρευσης (Collapse Prevention).
• Το Συντελεστή Μεγέθυνσης Φασµατικής Απαίτησης. Ο συντελεστής αυτός δείχνει
πόσο µεγαλύτερη είναι η φασµατική επιτάχυνση στην οποία επέρχεται οριακά η
κατάρρευση του δοµήµατος απο τη φασµατική επιτάχυνση σχεδιαµού.
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Υ
2
Χ
Υ
5
Χ
Υ
8
Χ
Υ
11
Χ

P.P 0,24g
C.P 0,31g
P.P 0,24g
C.P 0,38g
P.P 0,24g
C.P 0,42g
P.P 0,24g
C.P 0,44g
P.P 0,24g
C.P 0,45g
P.P 0,24g
C.P 0,43g
P.P 0,24g
C.P 0,43g
P.P 0,24g
C.P 0,42g
C.P 0,50g

Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας (ΙI): Α=0,24g
1,52
P.P 0,24g
P.P 1,36
2,10
1,29
1,54
1,36
C.P 0,31g
C.P 2,10
2,26
7,83
P.P 0,24g
P.P 7,83
14,00
1,79
1,75
14,72
C.P 0,42g
C.P 14,00
15,17
4,91
P.P 0,24g
P.P 4,91
11,01
2,24
1,79
6,15
C.P 0,43g
C.P 11,01
14,15
5,18
P.P 0,24g
P.P 5,18
11,41
5,37
2,18
1,75
11,28
C.P 0,42g
C.P 11,28
10,20

42,09%
78,80%
22,89%
73,46%
27,24%
99,40%
35,63%
99,03%
28,13%
98,72%
27,62%
99,42%
28,58%
98,42%
31,32%
98,57%
98,65%

Ποσοστό Ενέργειας που
Καταναλώνεται µέσω του
Σχηµατισµού Πλαστικών
Αρθρώσεων Epl/Etot %

Ενέργεια που Καταναλώνεται
ανα ∆ιεύθυνση για το
Σχηµατισµό Πλαστικών
Αρθρώσεων

Μεγέθυνση Συντελεστή
Συµπεριφοράς q

q=qd*qµ

Συνολικός Συντελεστής
Συµπεριφοράς Κτιρίων q

Συντελεστές
Συµπεριφοράς
Κυρίων
∆ιευθύνσεων

Συντελεστής Μεγέθυνσης
Φασµατικής Ικανότητας

Φασµατική Επιτάχυνση
Απαίτησης
και
Φασµατική Επιτάχυνση
Κατάρρευσης Κτιρίων

Σηµεία Αξιολόγησης
Συµπεριφοράς και Ικανότητας

Κύριες ∆ιευθύνσεις

Κτίριο

Η συµπεριφορά κάθε λύσης περιγράφεται στην εργασία αυτή απο τα εξής στοιχεία:
• Τον Υπολογιζόµενο Συντελεστή Συµπεριφοράς q στο επίπεδο Σχεδιασµού, το οποίο
ταυτίζεται µε το Επίπεδο Φασµατικής Απαίτησης αλλά και στο επίπεδο Κατάρρευσης.
• Το Συντελεστή Μεγέθυνσης του q. ∆ιαφαίνεται έτσι η πλαστιµότητα και η υπεραντοχή
που διαθέτει κάθε λύση µέχρι και την κατάρρευσή της.
• Το Ποσοστό της Ενέργειας που Καταναλώνεται Πλαστικά, µέσω του Σχηµατισµού
Πλαστικών Αρθρώσεων, στα επίπεδα Απαίτησης και Κατάρρευσης.
Στον Πίν.2 παρατίθενται ενδεικτικά δεδοµένα ικανότητας και συµπεριφοράς των κτιρίων
που σχεδιάσθηκαν για Α=0.24g.

P.P 22,89%
C.P 73,46%
P.P 27,24%
C.P 99,03%
P.P 27,62%
C.P 98,72%
P.P 28,58%
C.P 98,42%

Πίν.2. Χαρακτηριστικά αξιολογούµενων λύσεων
5.3 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΥΣΕΩΝ
Προκειµένου να αποτιµηθεί η ασφάλεια κάθε λύσης υπολογίζεται ο συντελεστής
ασφάλειας έναντι κατάρρευσης, γi (όπου i: αύξων αριθµός λύσης, i≤12):
• Ολοκληρώνεται κατάλληλα η κανονικοποιηµένη ως προς το βάρος της κατασκευής
καµπύλη ικανότητας κάθε κύριας διεύθυνσης ώστε υπολογίζονται τα ποσά σεισµικής
ενέργειας τα οποία καταναλώνονται µέσω απόσβεσης και ελαστοπλαστικών
, PP
παραµορφώσεων τόσο στο επίπεδο σχεδιασµού E total
όσο και στο επίπεδο
j
,CP
κατάρρευσης E total
(όπου j: η εξεταζόµενη κύρια διεύθυνση).
j

•

Υπολογίζονται τα απόθεµατα ασφάλειας ex και ey των δύο κύριων διευθύνσεων, ώς:
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2

2

2

2

 E ytotal ,CP 
 E ytotal ,CP 
 E xtotal ,CP 
 E xtotal ,CP 




e x =  total ,PP  + 0.3 × total , PP
e =
+ 0.3 ×  total , PP 
(1)
E
 και y
 E total , PP 
 Ex

 Ex

 y

 y

Τα αποθέµατα ασφάλειας κάθε διεύθυνσης υπολογίζονται κατ’ αντιστοιχία του
δυσµενέστερου σεισµικού συνδιασµού του ΕΑΚ. Με την παραδοχή ότι η σεισµική
ενέργεια καταναλώνεται µε τον ίδιο ρυθµό στις δύο κύριες διευθύνσεις, δεδοµένου ότι
η δυσκαµψία και ο ρυθµός αποµείωσής της στις δύο διευθύνσεις είναι σχεδόν ίδιος, τα
αποθέµατα ασφάλειας υπολογίζονται ως συνδιασµός των δυνατοτήτων κατανάλωσης
της εισερχόµενης ενέργειας και στις δύο διευθύνσεις κάθε κτιρίου.
• Τέλος λαµβάνεται το µικρότερο εκ των ex και ey, ως συνολικός συντελεστής
ασφάλειας έναντι κατάρρευσης της εξεταζόµενης λύσης.
γ i = min(e x , e y )
(2)

Σχ. 6. Συντελεστές Ασφάλειας Στατικών Συστηµάτων ανά Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας

6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΥΣΕΩΝ
Η τεχνικοοικονοµική αξιολόγηση έχει ώς κριτήρια την ασφάλεια και το κόστος κάθε
συστήµατος δυσκαµψίας. Υπολογίζεται το κόστος σε υλικό, ο συντελεστής ασφάλειας,
καθώς και το κόστος ανά µονάδα συντελεστή ασφάλειας (Πίν. 3.).
Κτίρια

Χρησιµοποιούµενο Υλικό
Απαιτούµενο Υλικό Ανά
Συντελεστής
Συστήµατος ∆υσκµψίας
Μονάδα Συντελεστή Ασφάλειας
Ασφάλειας
(Ton)
(Ton)
Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας (I): Α=0,16g

1
4
7
10

51,53
40,02
43,77
53,69

2
5
8
11

128,18
42,58
44,78
54,92

3,89
5,40
5,85
3,74

13,25
7,41
7,48
14,35

Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας (IΙ): Α=0,24g
1,69
2,94
3,56
3,21

75,84
14,48
12,58
17,11

Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας (IΙΙ): Α=0,36g
3
6
9
12

179,27
45,68
48,32
58,00

1,08
2,02
2,15
2,02

Πίν.3. Ασφάλεια και Κόστος Λύσεων
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165,99
22,61
22,48
28,71

Τα συστήµατα δυσκαµψίας που χρησιµοποιήθηκαν διαφέρουν σηµαντικά όσον αφορά τις
επιδόσεις τους σε ασφάλεια και κόστος. Τα χωρικά πλαίσια αποδεικνύονται ανεπαρκή ενώ
η προσθήκη συνδέσµων δυσκαµψίας οδηγεί σε κτίρια ασφαλέστερα και οικονοµικότερα.
Οι κεντρικοί σύνδεσµοι δυσκαµψίας εξασφαλίζουν υψηλότερους και οικονοµικότερους
συντελεστές ασφάλειας συγκριτικά µε τους έκκεντρους συνδέσµους δυσκαµψίας κάτι το
οποίο ενισχύεται περεταίρω µε τη χρήση συνδέσεων τύπου INERD.
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα εξετασθέντα συστήµατα διαφέρουν µεταξύ τους σηµαντικά σε σχέση µε το βάρος του
χάλυβα, τη σεισµική συµπεριφορά, την ικανότητα και το επίπεδο ασφάλειας, όπως αυτά
ορίζονται στην παρούσα εργασία. Τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα είναι:
• Χωρικά Πλαίσια Ροπής: Πρόκειται για εύκαµπτα συστήµατα µε κρίσµο τον
περιορισµό της γωνιακής παραµόρφωσης. Καθώς οδεύουν προς την αστοχία
παραµένουν στην ελαστική περιοχή ώστε το υλικό προσφέρει µόνο δυσκαµψία χωρίς
να αξιοποιείται για την κατανάλωση της εισερχόµενης σεισµικής ενέργειας. Τα χωρικά
πλαίσια παρέχουν µικρή ασφάλεια σε επίπεδα µεγενθυµένων απαιτήσεων σε
φασµατικές επιταχύνσεις.
• Κλασικοί Κεντρικοί Σύνδεσµοι Χ: Προσφέρουν δυσκαµψία ανάλογη του αριθµού
τους. Το υλικό αξιοποιείται σε µικρό βαθµό στο επίπεδο σχεδιασµού (παραδοχή
συνεισφοράς των εφελκυόµενων µόνο µελών). Καθώς τα κτίρια οδεύουν προς την
αστοχία η ικανότητα, η συµπεριφορά και τα επίπεδα ασφάλειας είναι ικανοποιητικά.
• Κεντρικοί Σύνδεσµοι Χ µε Συνδέσεις Απορρόφησης Ενέργειας INERD: Σε επίπεδο
σχεδιασµού εξασφαλίζεται η οικονοµικότητα και αποδοτικότητα του υλικού όπως
επίσης και η λειτουργική ελευθερία που παρέχει η δυνατότητα περιορισµού του
αριθµού των συνδέσµων. Τόσο τα θλιβόµενα όσο και τα εφελκυόµενα µέλη
συµµετέχουν στην παραλαβή των φορτίων, ενώ οι ζηµιές είναι στοχευµένες και
εύκολα επισκευάσιµες. Εξασφαλίζεται µεγάλος συντελεστής ασφάλειας µε µικρότερο
κόστος.
• Έκκεντροι σύνδεσµοι: Το υλικό σε επίπεδο σχεδιασµού φαίνεται να µην αξιοποιείται.
Στην οριακή κατάσταση σχηµατίζονται πλαστικές αρθρώσεις στις δοκούς σύζευξης
που δύσκολα επθσκυεάζονται, ενώ οι συντελεστές ασφάλειας είναι µικρότεροι και
επιτυγχάνονται µε µεγαλύτερο κόστος από αυτό των κεντρικών συνδέσµων.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα παραπάνω συµπεράσµατα αφορούν το συγκεκριµένο κτίριο. Οι
αποφάσεις που λαµβάνονται παραδοσιακά σύµφωνα µε την εµπειρία, τη συνήθεια και
άλλους αστάθµητους παράγοντες, φαίνεται πως επηρρεάζουν συνολικά την
οικονοµικότητα, τη συµπεριφορά, την ικανότητα, την επιτελεστικότητα και την ασφάλεια
του κτιρίου. Η πραγµατοποίηση ανάλογων τεχνικοοικονοµικών αξιολογήσεων µπορούν να
συνδράµουν στον προσδιορισµό της βέλτιστης λύσης, ανάλογα µε τα κριτήρια που
ορίζονται ως κρίσιµα απο το µελετητή.
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1. ABSTRACT
The present study aims at evaluating the performance in terms of safety and economy of
alternative bracing systems for composite steel-concrete office buildings. This is done by
examination of a two storey office building whose lateral stability is provided by different
bracing systems. The evaluation concerns four different systems applied for three seismic
zones defined in the Greek Seismic Code. The first system is a space moment resisting
frame, while the lateral stability for the other three is provided by various bracing systems.
The examined systems are classical concentric X-braces, concentric X-braces with ductile
energy dissipative INERD connections and eccentric bracing systems. The solutions are
first designed according to the current design codes and are then examined in terms of
performance and economy. By means of inelastic analyses, the performance, capacity and
safety of the systems is studied both for the design earthquake and for higher requirements
compared to the regulated ones. Finally, a mixed technical and economical criterion is
proposed that enables the evaluation of the performance of each option in terms of safety
and construction cost.
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