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1. Εισαγωγή
Οι αρχιτεκτονικές και λειτουργικές απαιτήσεις στη διαµόρφωση ενός κτιρίου ενίοτε επιβάλλουν την
κατασκευή µε καθ’ ύψος ακανονικότητες τόσο στη γεωµετρία, όσο και στην δυσκαµψία και στην
µάζα κάθε ορόφου. Το εύρος των ανθρώπων που εµπλέκονται στην κατασκευή των κτιρίων όπως ο
ιδιοκτήτης, ο αρχιτέκτονας, ο πολιτικός µηχανικός, ο κατασκευαστής καθώς και οι εκάστοτε
πολεοδοµικές διατάξεις επηρεάζουν σηµαντικά το σχεδιασµό, την επιλογή και την τελική
διαµόρφωση του δοµικού συστήµατος της κατασκευής. Όταν τα κτίρια αυτά κατασκευάζονται σε
περιοχές υψηλής σεισµικότητας, απαιτείται από τον µηχανικό η πλήρης κατανόηση της σεισµικής
συµπεριφοράς της ακανονικής κατασκευής, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο ασφαλής, οικονοµικός και
αξιόπιστος σχεδιασµός κατά την ανάλυση. Πλέον, ακανονικά κτίρια από οπλισµένο σκυρόδεµα (ΟΣ)
µε διάφορους τύπους ακανονικότητας, αποτελούν ένα µεγάλο κοµµάτι της σύγχρονης ελληνικής νέας
και υφισταµένης αστικής υποδοµής (Repapis et al., 2006).
Αρκετές έρευνες έχουν µελετήσει ακανονικά κτίρια καθ’ ύψος, σχεδιασµένα µε παλαιότερους ή
ισχύοντες Κανονισµούς, καθώς η απόκριση και ο σχεδιασµός ακανονικών κτιρίων αποτελεί ένα θέµα
ευρύτατου ενδιαφέροντος (βλ. πλέον πρόσφατα, 7EWICS, 2016). Εστιάζοντας στα κτίρια µε
ακανονικότητα καθ’ ύψος, ο Aranda (1984) σύγκρινε την απαιτούµενη πλαστιµότητα µεταξύ
κατασκευών κανονικών και µε εσοχές µέσω εν χρόνω ολοκλήρωσης µε καταγραφές σε µαλακό
έδαφος. Τελικά κατέληξε ότι τα κτίρια µε τις εσοχές απαιτούν κατά την απόκριση τους περισσότερη
πλαστιµότητα ως προς τα κανονικά, ιδιαίτερα στο ανώτερο τµήµα της ανωδοµής. Οι Shahrooz et al.
(1990) παρατήρησαν ότι οι βλάβες ενός κτιρίου εστιάζονται στη στάθµη εσοχής εξαιτίας των υψηλών
στρεπτικών απαιτήσεων που αναπτύσσονται. Παράλληλα σηµείωσαν ότι η θεµελιώδης ιδιοπερίοδος
είναι αυτή που καθορίζει την απόκριση της κατασκευής στη διεύθυνση παράλληλα µε την εσοχή.
Οι Zeris et al. (1992) εξέτασαν το συντελεστή συµπεριφοράς (q) σε επίπεδα πλαίσια ΟΣ µε
ακανονικότητα καθ’ ύψος (υψηλό ισόγειο), σχεδιασµένα κατά EC8 (2004). Για να εκτιµηθεί ο
συντελεστής q υιοθετήθηκαν ως κριτήρια αστοχίας η ανηγµένη σχετική µετακίνηση µεταξύ των
ορόφων και, σε τοπικό επίπεδο, η πλαστιµότητα καµπυλοτήτων σε όλες τις κρίσιµες περιοχές των
στοιχείων. Χρησιµοποιώντας το λογισµικό DRAIN2D για τις ανελαστικές αναλύσεις, καθορίζεται η
κρίσιµη ένταση της εδαφικής διέγερσης για µία δεδοµένη σεισµική καταγραφή στην ονοµαστική
αστοχία όταν υπάρχει υπέρβαση ενός από τα παραπάνω κριτήρια. Η διαδικασία εφαρµόστηκε για την
εκτίµηση του συντελεστή συµπεριφοράς (q) σε 3 εξαώροφα κτίρια µε διαφορετικό ύψος ισογείου και
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κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι αντίστοιχοι q ήταν υψηλότεροι σε σχέση µε αυτούς που προέβλεπε ο
σχεδιασµός για όλα τα πλαίσια, εκτός από αυτό µε σχετικά υψηλότερο ισόγειο. Οι Chunyu et al.
(2012) εξέτασαν ένα υφιστάµενο κτίριο γραφείων ΟΣ στην Κίνα, ύψους 112m το οποίο παρουσίαζε
ακανονικότητες καθ’ ύψος και σε κάτοψη. Για το σκοπό αυτό κατασκεύασαν ένα πραγµατικό
προσοµοίωµα του κτιρίου σε κλίµακα 1/20 το οποίο εξετάστηκε σε σεισµική τράπεζα. Τα πειραµατικά
αποτελέσµατα έδειξαν ότι το κτίριο συµπεριφέρεται ικανοποιητικά σε µικρής και µέτριας έντασης
σεισµούς ενώ υφίσταται σηµαντικές βλάβες στην περιοχή των ακανονικοτήτων για µεγάλης έντασης
σεισµικές διεγέρσεις, χωρίς όµως να οδηγείται σε καταστροφική κατάρρευση.
∆ιάφοροι Κανονισµοί ασχολούνται µε το σχεδιασµό κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε καθ’ ύψος
ακανονικότητες, για παράδειγµα, BSSC (2003), BIS (2002), µε παρόµοια ταξινόµηση της
ακανονικότητας, καθώς και EC8 (2004). Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι οδηγίες και
µεθοδολογία σχεδιασµού που προτείνονται στον EC8 (2004) για κατασκευές µε καθ’ ύψος
ακανονικότητα.
2. Κριτήρια για κανονικότητα σε όψη κατά EC8
Σύµφωνα µε τον ΕC8 (2004) τα κτίρια κατηγοριοποιούνται σε κανονικά και ακανονικά για λόγους
αντισεισµικού σχεδιασµού. H καθ’ ύψος ακανονικότητα επηρεάζει σηµαντικά το συντελεστή
σεισµικής συµπεριφοράς q, o οποίος θα πρέπει να µειώνεται κατά 20% σε σχέση µε την τιµή
αναφοράς του όταν το κτίριο το οποίο µελετάται ορίζεται ως ακανονικό καθ’ ύψος µε βάση τον
Κανονισµό αυτό. Αναλυτικότερα, ο συντελεστής σεισµικής συµπεριφοράς για κατασκευές από ΟΣ
υπολογίζεται από την εξ. 1, ως εξής :
1)
 =  ∗  ≥ 1,5
όπου:
 : είναι ο βασικός συντελεστής σεισµικής συµπεριφοράς που εξαρτάται από το στατικό σύστηµα και
την καθ’ ύψος ακανονικότητα.
 : είναι ο συντελεστής που αντιπροσωπεύει την προέχουσα µορφή αστοχίας σε στατικά συστήµατα
µε τοιχώµατα.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι τιµές του q0 για συστήµατα µε καθ’ ύψος κανονικότητα:
ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΠΜ

ΚΠΥ

3,0αu/α1

4,5αu/α1

Σύστηµα ασύζευκτων τοιχωµάτων

3,0

4,0αu/α1

Στρεπτικά εύκαµπτο σύστηµα

2,0

3,0

Σύστηµα ανεστραµµένου εκκρεµούς

1,5

2,0

Πλαισιωτό σύστηµα, διπλό σύστηµα,
σύστηµα συζευγµένων τοιχωµάτων

Πίν. 1. Βασικός συντελεστής σεισµικής συµπεριφοράς q0
Ο λόγος au/a1 δηλώνει το λόγο υπεραντοχής του κτιρίου, όπου:
a1= ο απαιτούµενος συντελεστής επαύξησης των σεισµικών φορτίων για την δηµιουργία της 1ης
πλαστικής άρθρωσης οπουδήποτε στην κατασκευή και
au= ο απαιτούµενος συντελεστής επαύξησης των σεισµικών φορτίων για την δηµιουργία ικανού
αριθµού πλαστικών αρθρώσεων ώστε να προκληθεί µηχανισµός κατάρρευσης.
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Για να ταξινοµηθεί ένα κτίριο ως κανονικό σε όψη µε βάση τον EC8 (2004), θα πρέπει να ικανοποιεί
όλους τους όρους που απαριθµούνται ακολούθως:
1. Όλα τα συστήµατα ανάληψης οριζόντιων φορτίων όπως πυρήνες, τοιχία ή πλαίσια, θα 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.
2. Η µεταφορική δυσκαµψία και η µάζα των επιµέρους ορόφων θα παραµένουν σταθερές ή θα
µειώνονται βαθµιαία, χωρίς απότοµες αλλαγές, από τη βάση προς την κορυφή ενός κτιρίου.
3. Σε κτίρια µε πλαισιωτό σύστηµα ο λόγος της πραγµατικής αντοχής ορόφων προς την
απαιτούµενη αντοχή δεν πρέπει να διαφέρει δυσανάλογα µεταξύ συνεχόµενων ορόφων.
4. Όπου υπάρχουν εσοχές, θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες πρόσθετες συνθήκες του
Σχήµατος 1:

Σχ. 1 Κριτήρια για κανονικά καθ’ ύψος κτίρια µε εσοχές κατά EC8 (2004)
3. Περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασµού και ανάλυσης του φορέα κατά EC8
Λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του EC8 για την αξιολόγηση ενός κτιρίου ως «κανονικό» ή
«ακανονικό» καθ’ ύψος και µε στόχο την διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς ενός ικανού
αριθµού κτιρίων µε αντιπροσωπευτικό αριθµό και µεγέθη ακανονικών παραµέτρων, αναπτύχθηκε
λογισµικό ΗΥ µε αντικείµενο την κατά το δυνατόν αυτοµατοποιηµένη και άρα αντικειµενική
µόρφωση, ανάλυση και κατόπιν σχεδιασµό και διαστασιολόγηση ενός χωρικού κτιρίου ΟΣ µε βάση
τις απαιτήσεις σχεδιασµού των EC2 και EC8 (2004).
Σύµφωνα µε την φιλοσοφία του κώδικα που αναπτύχθηκε, οι ελάχιστες πληροφορίες που καθορίζουν
το δόµηµα είναι η βασική γεωµετρία (τοπολογία, διαστάσεις ανοιγµάτων και ύψη ορόφων), οι
διαστάσεις των δοµικών στοιχείων (πλακών, δοκογραµµών και υποστυλωµάτων), τα πρόσθετα
κατανεµηµένα φορτία σχεδιασµού ορόφου και οι κατηγορίες των υλικών. Ακολούθως, µορφώνονται
τα ανάλογα προσοµοιώµατα (γεωµετρία και φορτία) και ο φορέας επιλύεται για όλους τους
απαιτούµενους συνδυασµούς φόρτισης, λαµβάνοντας υπόψη το φάσµα σχεδιασµού, τη γεωµετρική
ακανονικότητα και την κατηγορία πλαστιµότητας που καθορίζονται από τον χρήστη. Υπολογίζονται
οι οπλισµοί, πραγµατοποιούνται ικανοτικοί έλεγχοι (κόµβου και µελών) και υπολογίζεται η
απαιτούµενη περίσφιγξη κάθε υποστυλώµατος. Τέλος µορφώνεται το χωρικό ανελαστικό
προσοµοίωµα για περαιτέρω στατική ανελαστική επίλυση αύξουσας έντασης και/ή εν χρόνω
ολοκλήρωση µε καθοριζόµενο από τον χρήστη επιταχυνσιογράφηµα βάσης.
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Το λογισµικό αναπτύχθηκε επάνω στην πλατφόρµα ανελαστικής ανάλυσης φορέων ανοιχτού κώδικα
OpenSees (Open System for Earthquake Engineering Simulation, McKenna et al., 2007). Το
λογισµικό αναπτύσσεται κυρίως από οµάδα Πανεπιστηµίων στη ∆υτική Ακτή των ΗΠΑ, µε έδρα το
Pacific Earthquake Engineering Research Center, στο Πανεπιστήµιο του Berkeley (PEER) και είναι
ευρέως διαδεδοµένο στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, λόγω του γεγονότος ότι βασίζεται στην φιλοσοφία
του ανοιχτού κώδικα και έχει πολλαπλές δυνατότητες προσοµοίωσης και επίλυσης φορέων. Για τον
προγραµµατισµό στο περιβάλλον του OpenSees γίνεται χρήση της συµβατής µε το εν λόγω λογισµικό
γλώσσας προγραµµατισµού ανοικτού κώδικα Tcl. Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται το διάγραµµα ροής
εκτέλεσης του λογισµικού, µε τις βασικές διεργασίες µόρφωσης, σχεδιασµού, ελέγχου,
διαστασιολόγησης και, τέλος, ανελαστικής επίλυσης υπό στατικά ή εν χρόνω µεταβαλλόµενες
σεισµικές δράσεις, (α)κανονικών φορέων από ΟΣ.

Σχ. 2 ∆ιάγραµµα ροής της διαδικασίας σχεδιασµού και ανάλυσης του φορέα κατά EC8
(Anagnostopoulou et al., 2012)
4. Σχεδιασµός του κτιρίου που εξετάζεται
4.1 Περιγραφή της γεωµετρίας του κτιρίου
Το εξεταζόµενο κτίριο εµφανίζει διπλή εσοχή κατά τη διαµήκη και την εγκάρσια διεύθυνση. Το κτίριο
αποτελείται από πέντε πλαίσια σε κάθε διεύθυνση, όπου τα δύο ακραία έχουν ύψος δύο ορόφων, ενώ
τα υπόλοιπα τρία έχουν ύψος έξη ορόφων. Όλα τα πλαίσια έχουν σταθερό ύψος ορόφου 3m και
αποτελούνται από δύο έως τέσσερα φατνώµατα, µε µήκος 5m το καθένα. Στο Σχήµα 3
παρουσιάζονται οι όψεις των πλαισίων.
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α)
β)
Σχ. 3 Τοµή – όψη του κτιρίου: α) µεσαία πλαίσια, και β) ακραία πλαίσια
4.2 Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής
Το σκυρόδεµα που χρησιµοποιήθηκε είναι C20/25 µε µοναδιαίο βάρος 25kN/m3 κατά EC2 (2004).
Για τον οπλισµό των στοιχείων επιλέχθηκε χάλυβας τύπου Β500c, µε µέτρο ελαστικότητας
Εs=200GPa. Για τους ελέγχους ΟΚΑ και όπου στην προσοµοίωση υιοθετούνται τιµές σχεδιασµού
των υλικών, εφαρµόζονται οι προβλεπόµενοι επιµέρους συντελεστές ασφαλείας γm και γs. Ως εκ
τούτου, χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα απλοποιητικά µοντέλα τάσεων-παραµορφώσεων για το
απερίσφιγκτο και το περισφιγµένο σκυρόδεµα αντίστοιχα κατά την φάση του σχεδιασµού και της
ανελαστικής ανάλυσης, αντίστοιχα (Σχήµατα 4 και 5).

Σχ. 4 Παραβολικό-ορθογωνικό θλιπτικό
διάγραµµα τάσεων–παραµορφώσεων
σκυροδέµατος κατά EC2 (2004)

Σχ. 6 Καταστατικός νόµος Concrete01

Σχ. 5 Παραβολικό-ορθογωνικό θλιπτικό διάγραµµα
τάσεων–παραµορφώσεων περισφιγµένου
σκυροδέµατος κατά EC2 (2004)

Σχ. 7 Υστερητικό µοντέλο Concrete01

Στην παρούσα εργασία, για την προσοµοίωση του σκυροδέµατος, χρησιµοποιήθηκε ο καταστατικός
νόµος του υλικού uniaxialMaterialConcrete01, όπως ορίζεται από το OpenSees. Στην ουσία πρόκειται
για το προσοµοίωµα των Kent-Scott-Park που υιοθετεί µηδενική εφελκυστική αντοχή του
σκυροδέµατος, σταθερή παραµένουσα τάση και γραµµική αποφόρτιση-επαναφόρτιση. Για την
υλοποίηση του υλικού το λογισµικό ζητά τον καθορισµό τεσσάρων παραµέτρων όπως φαίνεται και
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στα Σχήµατα 6 και 7.Αντίστοιχα, για τον οπλισµό ο EC2 (2004) υιοθετεί τη χρήση του διγραµµικού
διαγράµµατος τάσεων-παραµορφώσεων κατά την φάση του σχεδιασµού του Σχ. 8. Για την
προσοµοίωση αυτής της σχέσης τάσεων–παραµορφώσεων στο OpenSees χρησιµοποιήθηκε το υλικό
Steel01 από την βιβλιοθήκη (Σχήµα 9). Τόσο στο σχεδιασµό όσο και στις ανελαστικές αναλύσεις δεν
θεωρήθηκε κρατυνόµενη συµπεριφορά του χάλυβα πέρα από το σηµείο διαρροής (οριζόντιος
µετελαστικός κλάδος).

Σχ. 8 ∆ιάγραµµα τάσεων– παραµορφώσεων χάλυβα
κατά EC2 (2004)

Σχ. 9 Καταστατικός νόµος Steel01 κατά
OpenSees

4.3 Κατακόρυφα φορτία κατασκευής
Τα κατακόρυφα φορτία που συνυπολογίστηκαν κατά το σχεδιασµό της κατασκευής είναι τα εξής:
1. Ίδιο βάρος πλάκας (θεωρήθηκε ενιαίο πάχος πλάκας hπλ=0.18 m).
2. Επικαλύψεις g’=1.5 kN/m2.
3. Κινητά φορτία q=5.0 kN/m2 (η τιµή του κινητού φορτίου είναι αυξηµένη καθώς το κτίριο δεν
προσφέρεται ως χρήση κατοικίας αλλά ως κτίριο γραφείων, λόγω της µορφής του)
4. Στην οροφή του κτιρίου θεωρήθηκε µειωµένο κινητό φορτίο qορ=1 kN/m2.
5. Στα εσωτερικά πλαίσια εφαρµόστηκε δροµική τοιχοποιία gδρ=5.25 kΝ/m2.
6. Στα εξωτερικά πλαίσια εφαρµόστηκε µπατική τοιχοποιία gµπ=9.00 kΝ/m2.
Τα φορτία των δοκών από τις πλάκες υπολογίζονται µε φορτικές επιφάνειες που προκύπτουν µε τον
κανόνα των 45° και 60° και στη συνέχεια οµοιοµορφοποιούνται.

Σχ. 10 Ελαστικό φάσµα
σχεδιασµού EC8 (2004)

4.4 Φάσµα σχεδιασµού κατά EC8 (2004)
Το κτίριο κατηγοριοποιήθηκε στη Κατηγορία Πλαστιµότητας Μέση (DCM) και υιοθετήθηκαν οι
αντίστοιχοι κανόνες που καθορίζει ο Κανονισµός. Η κατασκευή βρίσκεται σε ζώνη σεισµικής
επικινδυνότητας Ζ2 και, συνεπώς, η µέγιστη εδαφική επιτάχυνση (κατά το Εθνικό Προσάρτηµα)
ελήφθη ίση µε ag=0.24g. Παράλληλα, το κτίριο ανήκει στην κατηγορία σπουδαιότητας ΙΙ και ο
αντίστοιχος συντελεστής σπουδαιότητας ισούται µε γi=1.00. Το έδαφος θεµελίωσης ανήκει στην
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κατηγορία Β (συντελεστής εδάφους S=1.20). Με βάση τα παραπάνω προέκυψε το ελαστικό φάσµα
σχεδιασµού που παρουσιάζεται παρακάτω.
4.5 Τελικές διατοµές δοµικών στοιχείων
Στην εισαγωγή δεδοµένων ο χρήστης καλείται να ορίσει τις διαστάσεις των δοµικών στοιχείων του
φέροντα οργανισµού (δοκοί, υποστυλώµατα, πλάκες). Ο σχεδιασµός είναι κατ’ εξοχήν µια
επαναληπτική διαδικασία δοκιµής και σφάλµατος, καθώς, στο τρέχον επίπεδο ανάπτυξης, το
λογισµικό δεν βελτιστοποιεί. Συνεπώς ο χρήστης απαιτείται να δοκιµάσει διάφορους συνδυασµούς
διαστάσεων των στοιχείων µέχρι να επιτύχει τον βέλτιστο µε βάση τις κατασκευαστικές διατάξεις που
επιβάλλει ο EC2 (2004). Για τις δοκούς όλων των ορόφων χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω
διαστάσεις όπου το συνεργαζόµενο πλάτος (beff ) έχει προκύψει µε βάση τον ΕC2 (Πίνακας 2).
Ολικό Πλάτος (

Πλαίσια

Ύψος h (m)

Ακραία

0,7

0,25

1,13

Μεσαία

0,7

0,25

1,45

Πλάτος



(m)





 

Πίν. 2 ∆ιαστάσεις διατοµών των δοκών
Τα υποστυλώµατα του κτιρίου θεωρήθηκαν, λόγω και της διπλής συµµετρίας στους δύο άξονες,
τετραγωνικής διατοµής. Στα επόµενα Σχήµατα 11 και 12 δίνονται οι κατόψεις των ορόφων του
κτιρίου.

Σχ. 11 Κάτοψη 1ου και 2ου ορόφου

Σχ. 12 α) Κάτοψη 3ου, 4ου και 5ου ορόφου, β) Κάτοψη 6ου
ορόφου
5. Σεισµική απόκριση και υπολογισµός σεισµικού συντελεστή q του κτιρίου
5.1 Στατική προσαυξητική εξώθηση (Pushover, SPO)
Σύµφωνα µε τον EC8 Μέρος 1, για την εκτίµηση της συµπεριφοράς της κατασκευής απαιτείται να
χρησιµοποιείται η µέθοδος της στατικής προσαυξητικής ανάλυσης µε ιδιοµορφική κατανοµή των
πλευρικών φορτίων, όπου τα πλευρικά φορτία ακολουθούν την κατανοµή που χρησιµοποιήθηκε στις
ελαστικές αναλύσεις κατά το σχεδιασµό. Στην παρούσα εργασία, έγινε ιδιοµορφική ανάλυση του
ελαστικού προσοµοιώµατος της κατασκευής και µε βάση τα αποτελέσµατα της πρώτης ιδιοµορφής
(Σχήµα 13) ορίστηκε και η κατανοµή των πλευρικών φορτίων για την µετέπειτα διεξαγωγή της
στατικής προσαυξητικής ανάλυσης.
Με βάση την κατανοµή των πλευρικών φορτίων που ορίστηκε παραπάνω και χρησιµοποιώντας το
ανελαστικό προσοµοίωµα του κτιρίου διεξήχθησαν οι αναλύσεις στο OpenSees. Πιο συγκεκριµένα,
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αρχικά έγινε επίλυση του µοντέλου για τη δράση του συνόλου των µόνιµων φορτίων Gk και του 30%
(= Ψ2) των κινητών φορτίων Qk και στη συνέχεια επιβλήθηκε στην κατασκευή πλευρική φόρτιση
αυξανόµενης έντασης κατά την διεύθυνση Χ. Λόγω της διπλής συµµετρίας του φορέα (καθ’ ύψος και
σε κάτοψη) δεν κρίθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή της ανάλυσης στην εγκάρσια διεύθυνση καθώς
αναµένεται η ίδια συµπεριφορά. Ως σηµείο ελέγχου της ανάλυσης ορίστηκε η µετακίνηση στο κέντρο
µάζας της κορυφής του κτιρίου, η οποία αυξάνεται µε βήµα 0.002m. Για την ολοκλήρωση της
ανάλυσης δηµιουργήθηκε επαναληπτική διαδικασία η οποία εναλλάσσει διάφορους αλγορίθµους
επίλυσης για να επιτευχθεί σύγκλιση σε ένα δεδοµένο αριθµό επαναλήψεων.
Για λόγους σύγκρισης µε το σχεδιασµό, χρησιµοποιήθηκαν κατά τη µόρφωση του ανελαστικού
προσοµοιώµατος για τη διεξαγωγή των ανελαστικών αναλύσεων τα απλοποιητικά προσοµοιώµατα
του σκυροδέµατος παραπάνω, µε χαρακτηριστικές τιµές αντοχής (fck, fck,c) και αντίστοιχες ανηγµένες
παραµορφώσεις, για το απερίσφιγκτο και περισφιγµένο σκυρόδεµα. Αναλυτικότερα, για το
απερίσφιγκτο σκυρόδεµα θεωρήθηκε µηδενική παραµένουσα αντοχή και ως µέγιστη ανηγµένη
παραµόρφωση ορίστηκε ecu2 = 0.45%. Για το περισφιγµένο σκυρόδεµα υιοθετήθηκε το προσοµοίωµα
του EC8 (2004), µε βάση το οποίο η µέγιστη θλιπτική παραµόρφωση ecu2 αντιστοιχεί στην
παραµόρφωση ε*cu του προσοµοιώµατος περίσφιγξης, που αντιστοιχεί σε περισφιγµένη αντοχή ίση
προς το 85% fck της αντοχής του απερίσφιγκτου σκυροδέµατος (Fardis, 2009). Τέλος, θεωρήθηκε
παραµένουσα αντοχή 20% fck,c της αντοχής του περισφιγµένου σκυροδέµατος. Για λόγους σύγκρισης
και καλύτερης κατανόησης της απόκρισης του εξεταζόµενου κτιρίου πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις
και µε τις τιµές σχεδιασµού της αντοχής (fcd, fcd,c). Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο εγκάρσιος οπλισµός των
υποστυλωµάτων έχει υπολογισθεί κατά το σχεδιασµό µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, λαµβάνοντας
υπόψη τις απαιτήσεις πλαστιµοτήτων σχεδιασµού (µφ), τις ικανοτικές διατάξεις τέµνουσας και τη
διάταξη οπλισµού του στύλου.

Σχ. 13 Ιδιοµορφική
παραµόρφωση του φορέα στην
πρώτη (Τ1=0.88s) και δεύτερη
ιδιοµορφή (Τ2=0.77s).

Για τη διαµόρφωση των διατοµών των στοιχείων στις ανελαστικές αναλύσεις χρησιµοποιείται το
προσοµοίωµα των ινών (fiber) βάση του οποίου η διατοµή διακριτοποιείται σε µικρότερα τµήµατα
(regions). Συνεπώς η διατοµή αποτελείται από επιµέρους στοιχεία ινών (fibers) και έχει µια γενική
γεωµετρική δοµή η οποία αποτελείται από επιµέρους υποπεριοχές σχηµάτων (patches).
Επιπροσθέτως, µπορούν να καθοριστούν και στρώσεις οπλισµού (layers) κάθετα στο επίπεδο της
διατοµής. Κατά τον σχηµατισµό των διατοµών οι ίνες συσχετίζονται µε µονοαξονικούς νόµους
τάσεων-παραµορφώσεων, οι οποίες επιβάλλουν συνθήκες επιπεδότητας της διατοµής για την
ανάλυση των δοκών και υποστυλωµάτων (Νόµος Bernοulli, Σχήµα 14). Επιπρόσθετα, η προσοµοίωση
των δοµικών στοιχείων της κατασκευής (δοκοί-υποστυλώµατα) επιτυγχάνεται µε στοιχεία
διανεµηµένης βλάβης (ForceBased BeamColumn Element), βασισµένα στην τήρηση ισορροπίας
µεταξύ των επιβαλλόµενων δράσεων και εσωτερικών εντατικών µεγεθών (Σχήµα 15).
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Σχ. 14 Προσοµοίωση διατοµής ινών

Σχ. 15 Στοιχείο διανεµηµένης βλάβης

Από τα αποτελέσµατα της λεπτοµερούς προσοµοίωσης ινών, τα καθολικά και τοπικά κριτήρια που
καθορίζουν τα αντίστοιχα όρια του κτιρίου για πρώτη διαρροή και ονοµαστική αστοχία είναι τα εξής:
Ι) Πρώτη διαρροή Yield, λόγω τοπικής υπέρβασης της διαρροής εφελκυσµού του οπλισµού σε
οιοδήποτε µέλος (es=eyk). ΙΙ) Κριτήρια αστοχίας: α) Ολικό κριτήριο drift, όπου η σχετική µετατόπιση
οιουδήποτε ορόφου υπερβαίνει το συµβατικό όριο 3%, το οποίο θέτει ένα γενικό όριο παραµόρφωσης
όπου η επιρροή των φαινοµένων P-δ είτε οι βλάβες στα µη δοµικά στοιχεία του κτιρίου γίνονται
σηµαντικές, β) Τοπικό κριτήριο ecu, όπου η ακραία θλιβόµενη ίνας του πυρήνα ενός υποστυλώµατος
υπερβαίνει την τιµή ecu2 σε οιαδήποτε κρίσιµη περιοχή των µελών του έργου, γ) Τοπικό κριτήριο esu,
όπου η ακραία εφελκυόµενη ίνας χάλυβα υπερβαίνει την τιµή esu σε οιαδήποτε κρίσιµη περιοχή των
µελών του έργου, δ) Τοπικό κριτήριο θu, όπου η τοπική στροφή χορδής σε οιαδήποτε κρίσιµη περιοχή
υπερβαίνει την τιµή θum, βάσει EC2_3 (2005) και ε) Τοπικό κριτήριο φu, όπου η καµπυλότητα
υπερβαίνει τη διατιθέµενη για το τρέχον αξονικό σε οιαδήποτε διατοµή.

Σχ. 16 Καµπύλη ικανότητας
υπό εγκάρσια φορτία
κατανεµηµένη κατά την
ιδιοµορφική κατανοµή

Τα αποτελέσµατα των στατικών προσαυξητικών επιλύσεων δίδονται στο Σχ. 16, όπου αποτυπώνονται
και οι αντίστοιχες µετακινήσεις οροφής σε πρώτη υπέρβαση των εκάστοτε κριτηρίων (όπου
ελέγχουν). Γενικά, όλες οι υπερβάσεις των κριτηρίων θu και εcu αφορούσαν εσωτερικό υποστύλωµα
ισογείου, λόγω του σχετικά µεγάλου αξονικού του φορτίου. Παρατηρείται ότι, κατά την ανάλυση του
κτιρίου µε τιµές σχεδιασµού των υλικών δηµιουργείται «µαλακός όροφος» στον πρώτο όροφο του
πύργου, στη βάση της καθ’ ύψος εσοχής, οπότε η τέµνουσα βάσης που αναπτύσσεται για όλο το
δόµηµα είναι σχεδόν ίση µε την τέµνουσα σχεδιασµού, αποκλείοντας οποιαδήποτε υπεραντοχή στο
κτίριο. Αντιθέτως, το προσοµοίωµα του φορέα που βασίζεται στη χρήση των χαρακτηριστικών των
υλικών αναπτύσσει υπεραντοχή Ω=1.13 και au/a1=1.80, ως προς τις τιµές σχεδιασµού, όταν στην
παρούσα µελέτη, είχε χρησιµοποιηθεί au/a1=1.30, κατά EC8 (2004). Σύµφωνα µε τον EC8 ένας από
τους βασικότερους στόχους των µη γραµµικών στατικών αναλύσεων είναι η σωστή εκτίµηση του
λόγου υπεραντοχής au/a1, ο οποίος επηρεάζει σηµαντικά τον συντελεστή συµπεριφοράς σχεδιασµού q.
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Σχ. 17 Προφίλ σχετικών παραµορφώσεων ορόφου

Σχ. 18 Προφίλ µετακινήσεων

Στα Σχήµατα 17 και 18 αποτυπώνεται η κατανοµή σχετικών παραµορφώσεων ορόφου σε τέσσερεις
κρίσιµες παραµορφώσεις της οροφής του πύργου όπου εµφανίζεται η πρώτη υπέρβαση των κριτηρίων
(σηµειώνεται ότι σε κάθε βήµα ελέγχεται και η συνθήκη esu, η οποία όµως δεν ελέγχει την απόκριση).
Παρατηρείται ότι η κατανοµή της σχετικής ορόφου στο κτίριο είναι σταθερή ανεξαρτήτως στάθµης
µέχρι την πρώτη διαρροή, και κατόπιν αυξάνεται αναλογικά σε όλους τους ορόφους, σε σχέση µε τα
επιβαλλόµενα φορτία, µε συγκέντρωση στον 4ο όροφο (2ος όροφος του πύργου). Κατά την απόκριση,
διαφαίνεται ένα σηµείο καµπής στον 2ο όροφο, όπου η συµπεριφορά του κτιρίου από καµπτική γίνεται
διατµητική, λόγω της ύπαρξης της ακανονικότητας στον όροφο αυτό (Σχ. 18).

Σχ. 19 Πλαστικές αρθρώσεις ακραίου πλαισίου

Σχ. 20 Πλαστικές αρθρώσεις µεσαίου πλαισίου

Στα Σχήµατα 19 και 20 απεικονίζεται η κατανοµή των πλαστικών αρθρώσεων στα µέλη του φορέα.
Το στιγµιότυπο που επιλέχθηκε να παρουσιασθεί είναι εκείνο στο οποίο συµβαίνει η πρώτη υπέρβαση
της drift σε οποιονδήποτε όροφο του κτιρίου. Από τα διαγράµµατα κατανοµής των αρθρώσεων είναι
εµφανές ότι ο αναµενόµενος µηχανισµός ασθενούς δοκού-ισχυρού υποστυλώµατος, σύµφωνα µε τον
ισχύοντα σχεδιασµό και τις ικανοτικές διατάξεις ελέγχου στον κόµβο, ενεργοποιείται ικανοποιητικά
σε όλο το ύψος, παρά την ακανονικότητα: παρ’ ότι η µέγιστη σχετική παραµόρφωση ορόφου
εµφανίζεται στον 4ο όροφο, τα υποστυλώµατα στον όροφο αυτό δεν υφίστανται σηµαντικές πλαστικές
στροφές, σε αντίθεση µε τις δοκούς, οι οποίες εµφανίζουν αύξηση στη στάθµη αυτή. Αντίθετα, οι
στροφές των υποστυλωµάτων παραµένουν σταθερές καθ’ ύψος, µε εξαίρεση τη βάση του κτιρίου,
όπου και πάλι, οι απαιτήσεις είναι περιορισµένες. Σηµειώνεται ότι, επί πλέον, στον εν λόγω όροφο, το
αξονικό φορτίο που φέρουν τα κατακόρυφα σε σχέση µε αυτά του ισογείου είναι σχετικά µικρό, µε
αποτέλεσµα να είναι πλέον αυξηµένη και η παραµορφωσιµότητα τους.

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος«
«Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

5.2 Μη γραµµικές ∆υναµικές Προσαυξητικές Αναλύσεις (IDA)
Η ∆υναµική Προσαυξητική Ανάλυση (IDA – Incremental Dynamic Analysis) (Vamvatsikos et al.,
2002) είναι µία µέθοδος η οποία έχει εξελιχθεί, υπό διάφορες µορφές, µε στόχο την ακριβέστερη
αποτίµηση της συµπεριφοράς δοµικών έργων υπό τη δράση οµάδας εδαφικών διεγέρσεων, στα
πλαίσια του σχεδιασµού βάσει επιτελεστικότητας. Οι χρονοϊστορίες των καταγραφών κλιµακώνονται
σε αυξανόµενα επίπεδα της επιτάχυνσης βάσης (PGA) και προκύπτουν καµπύλες του εκάστοτε δείκτη
απόκρισης προς PGA καθώς και το διάγραµµα ικανότητας του φορέα, που αντιστοιχεί σε απεικόνιση
της µέγιστης τέµνουσας βάσης προς µέγιστη µετατόπιση της οροφής για την εκάστοτε καταγραφή.
Σε αυτή την περίπτωση, η υπό µελέτη κατασκευή προσοµοιώνεται µε χαρακτηριστικές τιµές των
υλικών. Η µέθοδος IDA εφαρµόζεται στο φορέα για να προσδιορισθούν: η πρώτη διαρροή (και
ελάχιστη επιτάχυνση διαρροής PGAy), η συµβατική αστοχία (ελάχιστη επιτάχυνση αστοχίας PGAcoll
και αντίστοιχο κριτήριο) και ο διατιθέµενος συντελεστής  του κτιρίου, ο οποίος προκύπτει από
αναγωγή του q σχεδιασµού (εξ. 1) µε το λόγο PGAcoll προς την επιτάχυνση σχεδιασµού (εξ. 2):

2)
 =
∙

Για την εκτίµηση της PGAcoll για κάθε καταγραφή, η επίλυση ξεκινά σε PGA = 0.03g και αυξάνει µε
βήµα ∆PGA = 0.03g, µέχρι το σηµείο όπου θα ικανοποιηθεί το πρώτο από τα ολικά είτε τοπικά
κριτήρια αστοχίας, είτε προκύπτει δυναµική αστάθεια. Επιλέχθηκαν πέντε καταγραφές από τον
ελλαδικό χώρο και πέντε διεθνείς (Πίν. 3), µε στόχο να συµπεριλαµβάνονται διαφορετικά συχνοτικά
περιεχόµενα και διάρκειες εδαφικής διέγερσης. Καθώς το κτίριο επιλύεται σε χωρική απόκριση,
χρησιµοποιούνται και οι δύο καταγεγραµµένες συνιστώσες της διέγερσης κατά τις δύο κύριες
διευθύνσεις της κατασκευής. Στο Σχήµα 21 δίδονται επιλεκτικά τα ελαστικά φάσµατα επιταχύνσεων
του σεισµού της Κορίνθου για τις δύο διευθύνσεις Χ και Ζ και για τις δέκα κλιµακώσεις µε βήµα
0.03g. Επί πλέον, καθώς το κτίριο αποκρίνεται χωρικά, τα µεν τοπικά κριτήρια βάσει παραµόρφωσης
των ινών παραµένουν ίδια (Yield, ecu, esu), τα δε ολικά κριτήρια ελέγχονται είτε σε κάθε κύρια
διεύθυνση ξεχωριστά (drift) είτε διανυσµατικά (φu, θu).

Πίν. 3 Χαρακτηριστικά σεισµικών καταγραφών

Σχ. 21 Ελαστικά φάσµατα επιταχύνσεων σεισµού
Κορίνθου (10 κλιµακώσεις)
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις IDA παρουσιάζονται στο Σχήµα 22, όπου δίδονται οι
δυναµικές καµπύλες ικανότητας της κατασκευής οι οποίες και συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα των
στατικών επιλύσεων SPO για ιδιοµορφική και οµοιόµορφη κατανοµή. Όπως προαναφέρθηκε, στις
δυναµικές καµπύλες ικανότητας καταγράφεται η µέγιστη τέµνουσα βάσης και η (ασύγχρονη) µέγιστη
µετακίνηση της κορυφής του κτιρίου, για τη συγκεκριµένη διέγερση και ένταση.
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Σχ. 22 Το σύνολο των
διαγραµµάτων
ικανότητας για τις δέκα
καταγραφές και σύγκριση
µε τα αντίστοιχα των
SPO για ιδιοµορφική
(Modal) και οµοιόµορφη
(Uniform) κατανοµές

Από το διάγραµµα ικανότητας φαίνεται ότι το κτίριο αποδίδει µεγαλύτερη υπεραντοχή κατά τις
δυναµικές αναλύσεις σε σχέση µε την SPO, καθώς τροποποιείται η κατανοµή των αδρανειακών
δυνάµεων και, άρα, ο µηχανισµός αστοχίας, ενώ, για τον ίδιο λόγο και η αρχική (προ διαρροής)
απόκριση είναι πλέον εύκαµπτη. Όσο περισσότερο αυξάνεται η τοπική ανελαστική απαίτηση τόσο
µεγαλώνει και η διασπορά των καµπυλών του δ οροφής µεταξύ των διαφορετικών διεγέρσεων. Εν
τούτοις πρέπει να τονισθεί ότι σε όλες τις δυναµικές αναλύσεις, τα τοπικά κριτήρια αστοχίας
ακολούθησαν συγκεκριµένη σειρά εµφάνισης στις κρίσιµες ζώνες των µελών: αρχικά, αστόχησε το
περισφιγµένο σκυρόδεµα πυρήνα (εcu), στη συνέχεια η καµπυλότητα (φu), ακολούθησε η αστοχία του
οπλισµού (εsu), η αστοχία της µέγιστης συνολικής στροφής χορδής (θu) – χωρίς να έχει γίνει
αποµείωση λόγω ανακύκλισης – και, τελικά, υπέρβαση του κριτηρίου drift. Συνοψίζοντας, οι αστοχίες
συµβαίνουν µε βάση την εξής σειρά: ίνα-µέλος-όροφος.
Στα Σχ. 23 και 24 παρουσιάζονται τα διαγράµµατα για τα καθ’ ύψος προφίλ των µέγιστων σχετικών
παραµορφώσεων ορόφου που προέκυψαν κατά τις κλιµακώσεις α) εµφάνισης της πρώτης διαρροής
(κριτήριο Yield) και, β) της αστοχίας του κτιρίου (κριτήρια που ελέγχουν) για τις εδαφικές διεγέρσεις
των σεισµών της Καλαµάτας (1985) και της καταγραφής του σεισµού στο Imperial Valley 1979:
πρόκειται για δύο καταγραφές κοντινού πεδίου µε χαρακτήρα πλήγµατος (velocity pulse), ο πρώτος
µε δεσπόζουσα διάρκεια πλήγµατος 0,5sec και ο δεύτερος µε δεσπόζουσα διάρκεια πλήγµατος 0,9sec,
ίση µε την Τ1 του κτιρίου (Zeris et al., 1984).

Σχ. 23 Προφίλ µέγιστων σχετικών ορόφου σε
υπερβάσεις των Yield και ecu και σύγκριση µε την
SPO (Modal και Uniform κατανοµές). Καλαµάτα
1985

Σχ. 24 Προφίλ µέγιστων σχετικών ορόφου σε
υπερβάσεις των Yield , θu, ecu και drift και
σύγκριση µε την SPO (Modal και Uniform
κατανοµές). Imperial Valley 1979
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Παρατηρείται ότι και στις δύο καταγραφές το προφίλ των σχετικών παραµορφώσεων ορόφου κατά
την αρχική διαρροή της SPO προσεγγίζεται ικανοποιητικά σε µορφή, αν και η IDA (µε µέγιστη τιµή
0.5% στον 4ο όροφο πλέον) υπερβαίνει τα αποτελέσµατα της SPO. Ωστόσο, στις κλιµακώσεις κατά
την υπέρβαση των κριτηρίων αστοχίας, καθώς η κατασκευή πλαστικοποιείται όλο και περισσότερο, η
µορφή του προφίλ της σχετικής παραµόρφωσης ορόφου τροποποιείται, ανάλογα µε τη διέγερση, µε
αποτέλεσµα η µέγιστη σχετική παραµόρφωση ορόφου να εµφανίζεται στον 1o (ισόγειο), 4o και 5ο
όροφο, κατά περίπτωση. Χαρακτηριστικό είναι ότι, βάσει της κατανοµής, στο σεισµό του Imperial
Valley 1979, λόγω ταύτισης της Τ1 µε το πλήγµα, εγκαθίσταται µηχανισµός µαλακού ορόφου στο
ισόγειο, πέραν κάθε αρχικής παραδοχής βάσει της απόκρισης σχεδιασµού.
Στα Σχήµατα 25 και 26 απεικονίζεται η εξέλιξη των µέγιστων καθ’ ύψος µετακινήσεων και γίνεται
σύγκριση µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την SPO µε ιδιοµορφική κατανοµή
(διάγραµµα Modal). Τα αποτελέσµατα αφορούν τις ελάχιστες κλιµακώσεις PGA στις οποίες έχει
αρχικά παραβιασθεί είτε το κριτήριο διαρροής (Σχ. 25) είτε οποιοδήποτε από τα κριτήρια αστοχίας,
στην επιτάχυνση εδάφους ίση µε PGAcoll (Σχ. 26), αντίστοιχα. Παρατηρείται ότι το εύρος των
µετακινήσεων οροφής στην πρώτη διαρροή κινείται σε περιορισµένη περιοχή, µε εξαίρεση τη
διέγερση Imperial Valley 1979 που ιδιοσυντονίζεται µε το φορέα. Όσον αφορά τη συµβατική αστοχία
(Σχ. 26), τα αποτελέσµατα IDA εµφανίζονται πιο διάσπαρτα σε σχέση µε τη διαρροή, τόσο στη βάση
όσο και στον πύργο. Πλέον, η SPO δεν προσεγγίζει ικανοποιητικά την πρόβλεψη της δυναµικής
επίλυσης, καθώς η 1η ιδιοµορφή, βάση της οποίας προέκυψε το προφίλ φόρτισης της ιδιοµορφικής
στατικής επίλυσης, διεγείρει µόνο το 60% της συνολικής ιδιοµορφικής µάζας του κτιρίου. Συνεπώς, η
επιρροή των ανώτερων ιδιοµορφών είναι καθοριστική για την απόκριση του φορέα.

Σχ. 25 Εξέλιξη µέγιστων µετακινήσεων - Συνολικό
διάγραµµα για την διαρροή

Σχ. 26 Εξέλιξη µέγιστων µετακινήσεων Συνολικό διάγραµµα για την αστοχία

Τέλος, υπολογίζονται οι τιµές του διαθέσιµου συντελεστή σεισµικής συµπεριφοράς  που προκύπτουν
από τις δυναµικές αναλύσεις και την επιτάχυνση αστοχίας, µε χρήση της εξ. 2. Σύµφωνα µε τον
Πίνακα 4, σε όλες τις καταγραφές παρατηρείται υπέρβαση της µέγιστης ανηγµένης παραµόρφωσης
της περισφιγµένης ίνας σκυροδέµατος (κριτήριο ecu) και, παράλληλα, σε όλες τις καταγραφές η
ελάχιστη τιµή του συντελεστή συµπεριφοράς προκύπτει µε βάση το ίδιο κριτήριο. Συνεπώς, για να
εκτιµηθεί στατιστικά η συµπεριφορά της κατασκευής για το σύνολο των καταγραφών εξετάζεται η
εξέλιξη του συντελεστή  µόνο για το συγκεκριµένο κριτήριο ecu, όπως απεικονίζεται στο Σχ. 27.
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Πιν. 4 Τιµές του διαθέσιµου
 ανάλογα µε το κριτήριο αστοχίας

Σχ. 27 Εξέλιξη του συντελεστή  µε εφαρµογή του κριτηρίου
τοπικής αστοχίας ecu για τις δέκα καταγραφές

Ο συντελεστής σεισµικής συµπεριφοράς που υιοθετήθηκε κατά τον σχεδιασµό του κτιρίου ήταν,
βάσει των απαιτήσεων του EC8 (2004), q=3.12. Από τις αναλύσεις IDA προέκυψε ότι συνολικά τρεις
καταγραφές (Λευκάδα 2004, Καλαµάτα 1985 και Koçaeli 1999) αποδίδουν τιµή του διαθέσιµου
συντελεστή σεισµικής συµπεριφοράς  µικρότερη σε σχέση µε αυτή του σχεδιασµού. Από στατιστική
άποψη, µε βάση τις δέκα καταγραφές προέκυψαν:
έ = 3.53

Μέση τιµή:
Εύρος:
Τυπική Απόκλιση:

#$%& ' $()  = 2.05 , όπου: $%& = 4.63 , $() = 2,58
/0 = 0.723

Συντελεστής µεταβλητότητας:

23 = 20,46%

Συνοψίζοντας, η µέση τιµή που προέκυψε είναι οριακά µεγαλύτερη από αυτή που προτείνει ο
κανονισµός κατά τον σχεδιασµό, παρόλο τη γενικότερη συντηρητική µεθοδολογία που ακολουθήθηκε
για την εκτίµηση του. Η εκτίµηση αυτή µπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη καθώς ο συντελεστής
µεταβλητότητας λαµβάνει µία λογική τιµή, γεγονός που καταδεικνύει ότι το δείγµα των q που
υπολογίστηκε δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα µεγάλη διασπορά.
Συµπεράσµατα
•
Εξετάσθηκε η σεισµική συµπεριφορά ενός ακανονικού καθ’ ύψος κτιρίου, µορφής πύργου,
σχεδιασµένου κατά EC2 και EC8 (2004). Το κτίριο υποβλήθηκε σε ανελαστικές στατικές (SPO) και
εν χρόνω αναλύσεις µε τη µέθοδο της δυναµικής προσαυξητικής ανάλυσης (IDA) µε εφαρµογή δέκα
φυσικών διεγέρσεων. Συγκρίνοντας τα προφίλ των µετακινήσεων από το σύνολο των αναλύσεων
προκύπτει ότι η δυναµική απόκριση της κατασκευής, τόσο στην φάση της διαρροής, όσο και της
αστοχίας, δεν προσεγγίσθηκαν ικανοποιητικά από τη στατική ανελαστική ανάλυση.
•
Κατά τη στατική ανελαστική ανάλυση, η υπεραντοχή σε σχέση µε την τέµνουσα σχεδιασµού
δεν προέκυψε ιδιαίτερα µεγάλη, σε αντίθεση µε τις δυναµικές αναλύσεις, που παρουσίασαν
σηµαντικά µεγαλύτερες υπεραντοχές.
•
Στο σύνολο των αναλύσεων εντοπίστηκε ασθενής ο 1ος όροφος από πλευράς τοπικής βλάβης,
αν και οι σχετικές παραµορφώσεις εµφανίσθηκαν αυξηµένες στον πύργο, σε υψηλότερους ορόφους,
ανάλογα µε τη διέγερση. Οι επιταχύνσεις αστοχίας ελέγχονται σε τοπικό επίπεδο, από υπέρβαση της
µέγιστης ανηγµένης παραµόρφωσης της περισφιγµένης ίνας του σκυροδέµατος των πυρήνων.
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•
Ο µέσος όρος του ελάχιστου διαθέσιµου συντελεστή σεισµικής συµπεριφοράς  µε χρήση
χαρακτηριστικών τιµών των υλικών προέκυψε αυξηµένος κατά 13.2% σε σχέση µε την τιµή
σχεδιασµού, µε ελάχιστη τιµή του  ίση µε 17% του q σχεδιασµού (καταγραφή Καλαµάτας 1985).
Εποµένως, λαµβάνοντας υπόψη τις διάφορες συντηρητικές παραδοχές που έγιναν κατά τον
υπολογισµό του συντελεστή σεισµικής συµπεριφοράς, ο Κανονισµός κρίνεται επαρκής ως προς τις
ρήτρες που επιβάλλει κατά το σχεδιασµό του συγκεκριµένου κτιρίου.
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