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Εκτενής περίληψη
Οι αρχιτεκτονικές και λειτουργικές απαιτήσεις στην διαµόρφωση ενός κτιρίου επιβάλλουν την
κατασκευή του µε καθ’ ύψος ακανονικότητες τόσο στην γεωµετρία, όσο και στη δυσκαµψία και µάζα
κάθε ορόφου. Όταν τα κτίρια αυτά κατασκευάζονται σε περιοχές υψηλής σεισµικότητας, απαιτείται
από τον µηχανικό η πλήρηw κατανόηση της σεισµικής συµπεριφοράς της ακανονικότητας, έτσι ώστε
να εξασφαλιστεί ο ασφαλής, οικονοµικός και αξιόπιστος σχεδιασµός κατά την ανελαστική ανάλυση.
Τα ακανονικά κτίρια αποτελούν ένα µεγάλο κοµµάτι της σύγχρονης ελληνικής αστικής υποδοµής.
Οι σηµαντικότεροι αντισεισµικοί κανονισµοί παγκοσµίως υιοθετούν δύο κατηγορίες ακανονικότητας:
α) τις καθ’ ύψος και β) σε κάτοψη. Περαιτέρω, οι ακανονικότητες καθ’ ύψος διακριτοποιούνται από
τους κανονισµούς σε α) ακανονικότητα δυσκαµψίας, β) ακανονικότητα µάζας, γ) ακανονικότητα
γεωµετρίας, δ) ασυνέχεια φέρουσας ικανότητας, ε) ασυνέχεια στοιχείων φέροντος οργανισµού, που
παραλαµβάνουν την σεισµική φόρτιση. Η εκτενής αναφορά των κανονισµών στις ακανονικότητες και
στις ρήτρες που υιοθετούνται από τον εκάστοτε, καθιστά σαφή την επιρροή και την σπουδαιότητα της
ακανονικότητας στο σχεδιασµό του κτιρίου. Αντιστοίχως, διάφορες µελέτες έχουν εκπονηθεί (Zeris et
al., 1992, Repapis et al., 2006, Anagnostopoulou et al., 2012) προκειµένου να διερευνηθεί η σεισµική
συµπεριφορά ακανονικών κτιρίων.
Εν προκειµένω, µελετάται η σεισµική συµπεριφορά µιας ακανονικής καθ’ ύψος κατασκευής
οπλισµένου σκυροδέµατος (ΟΣ) µε διπλή εσοχή κατά την διαµήκη και την εγκάρσια διεύθυνση.
Αποτελείται από πέντε πλαίσια σε κάθε διεύθυνση, από τα οποία τα δύο ακραία έχουν ύψος δύο
ορόφων και τα υπόλοιπα έχουν ύψος έξι ορόφων. Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται η γεωµετρία του
κτιρίου.
Ο σχεδιασµός και µετέπειτα ο έλεγχος της σεισµικής απόκρισης της κατασκευής βασίζονται στους
Ευρωκώδικες 2 και 8 (EC2, EC8, 2004). Προς την κατεύθυνση αυτή, αναπτύχθηκε λογισµικό ΗΥ
(Anagnostopoulou et al., 2012) επάνω στην πλατφόρµα OpenSees (McKenna et al., 2007) µε
αντικείµενο την κατά το δυνατόν αυτοµατοποιηµένη και άρα αντικειµενική µόρφωση, ανάλυση και
κατόπιν σχεδιασµό και διαστασιολόγηση ενός χωρικού φορέα ΟΣ µε βάση τις απαιτήσεις σχεδιασµού
των παραπάνω Κανονισµών.
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Σχ. 1 Γεωµετρία του κτιρίου.
Σύµφωνα µε τη λογική του κώδικα που αναπτύχθηκε, οι ελάχιστες πληροφορίες που καθορίζουν το
δόµηµα είναι η βασική γεωµετρία (τοπολογία, διαστάσεις ανοιγµάτων και ύψη ορόφων), οι αρχικές
διαστάσεις των δοµικών στοιχείων (πλακών, δοκογραµµών και υποστυλωµάτων), οι κατηγορίες των
υλικών, τα κατανεµηµένα φορτία σχεδιασµού ορόφου (πρόσθετα µόνιµα και κινητά, περιµετρική
τοιχοπλήρωση) και τα δεδοµένα του αντισεισµικού σχεδιασµού (ζώνη, Κατηγορία Πλαστιµότητας).
Ακολούθως, µορφώνονται τα ανάλογα προσοµοιώµατα (γεωµετρία και φορτία) και ο φορέας
επιλύεται για όλους τους απαιτούµενους συνδυασµούς φόρτισης και τυχηµατικής εκκεντρότητας,
λαµβάνοντας υπόψη το φάσµα σχεδιασµού, την ακανονικότητα και την Κατηγορία Πλαστιµότητας
που καθορίζονται από τον χρήστη. Τέλος, υπολογίζονται οι περιβάλλουσες και οι οπλισµοί και
µορφώνεται το χωρικό ανελαστικό προσοµοίωµα για περαιτέρω επίλυση σε στατική ανελαστική
επίλυση αύξουσας έντασης και/ή εν χρόνω ολοκλήρωση µε καθοριζόµενο επιταχυνσιογράφηµα
βάσης, σε χωρική απόκριση.

Σχ. 2 Καµπύλη ικανότητας υπό
εγκάρσια φορτία κατανεµηµένη
κατά την ιδιοµορφική κατανοµή
(προσοµοίωµα µε ή χωρίς τους
επιµέρους συντελεστές υλικών)

Σχ. 3 Το σύνολο των
διαγραµµάτων ικανότητας για τις
δέκα καταγραφές και σύγκριση
µε τα αντίστοιχα των στατικών
ανελαστικών, για ιδιοµορφική
(Modal) και οµοιόµορφη
(Uniform) κατανοµές
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Εφόσον ο σχεδιασµός έγινε µε βάση τις επιβαλλόµενες δυνάµεις (Force-Based Design), επιδιώκεται η
εκτίµηση του διαθέσιµου συντελεστή σεισµικής συµπεριφοράς (q), µέσω της διεξαγωγής τόσο
στατικών ανελαστικών αναλύσεων (Σχ. 2), όσο και δυναµικών προσαυξητικών αναλύσεων σε χωρική
απόκριση. Οι στατικές ανελαστικές αναλύσεις πραγµατοποιούνται µε ιδιοµορφική (θεµελιώδης
ιδιοµορφή) και οµοιόµορφη κατανοµή φόρτισης, ενώ για τις δυναµικές αναλύσεις χρησιµοποιήθηκαν
δέκα εδαφικές διεγέρσεις, πέντε καταγεγραµµένες τόσο στον Ελλαδικό χώρο και πέντε από το
εξωτερικό, για λόγους σύγκρισης (Σχ. 3). Αναφορικά µε τον συντελεστή σεισµικής συµπεριφοράς q, ο
EC8 θέτει ποινή στα ακανονικά κτίρια, τα οποία σχεδιάζονται µε µειωµένο συντελεστή κατά 20%.
Για τον υπολογισµό του διατιθέµενου συντελεστή  και, αρχικά, τον προσδιορισµό της συµβατικής
κατάρρευσης της κατασκευής, υιοθετήθηκαν πολλαπλά κριτήρια αστοχίας, τόσο σε τοπικό επίπεδο
(δοµικό µέλος, κρίσιµη διατοµή), όσο και σε καθολικό επίπεδο (όροφος).

Πιν. 1 Τιµές του διαθέσιµου
 ανάλογα µε το κριτήριο αστοχίας

Σχ. 4 Εξέλιξη του συντελεστή  µε εφαρµογή του κριτηρίου
τοπικής αστοχίας ecu για τις δέκα καταγραφές

Μέσω της παραπάνω πραγµατοποιηθείσας µελέτης του κτιρίου, συγκρίνεται η σύγκλιση των δύο
ειδών ανάλυσης ως προς την θέση και τον τύπο των αστοχιών που προκύπτουν. Επιπρόσθετα,
εκτιµάται ο ελάχιστος διαθέσιµος συντελεστής σεισµικής συµπεριφοράς από το σύνολο των
δυναµικών αναλύσεων (Πίν. 1 και Σχ. 4) και εξετάζεται η επάρκεια του Κανονισµού και της ρήτρας
που λαµβάνει υπόψη για τα ακανονικά κτίρια.
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