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Εισαγωγή
Από το 2012 τέθηκαν σε επίσημη ισχύ στην Κύπρο οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για το σχεδιασμό των
κατασκευών(EC0 μέχρι EC9). Σε ιδιαίτερα σεισμογενείς περιοχές όπως είναι η Κύπρος, η Ελλάδα και
άλλες μεσογειακές χώρες, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό των Κτιριακών
έργων, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του EC8. Ως γνωστό, τα πρώτα τέσσερα
κεφάλαια του EC8.1 καλύπτουν όλες τις νέες κτιριακές κατασκευές ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο
παρατίθενται πρόσθετες απαιτήσεις και ειδικές διατάξεις μόνο για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα
(Ο/Σ). Καθοριστικό στάδιο στη διαδικασία του αντισεισμικού σχεδιασμού κτιρίων από Ο/Σ, και όχι
μόνον, αποτελεί ο σχεδιασμός του φέροντα οργανισμού του κτιρίου και ο προσδιορισμός των
βασικών του χαρακτηριστικών. Η διαδικασία αυτή περνά μέσα από τα παρακάτω στάδια.
1. Καθορισμός των θέσεων και των διαστάσεων των δομικών στοιχείων.
Οι ελάχιστες διαστάσεις των δομικών στοιχείων Ο/Σ καθορίζονται από κάποιες πρόνοιες του EC8 και
του EC2, οι οποίες είναι δεσμευτικές. Οι θέσεις όμως των δομικών στοιχείων, και κυρίως των
κατακόρυφων (υποστυλωμάτων και τοιχείων), καθορίζονται αφενός από την αρχιτεκτονική
διαρρύθμιση, τόσο σε κάτοψη όσο και καθ’ ύψος, αλλά και από τη συνεκτίμηση των βασικών αρχών
αντισεισμικού σχεδιασμού, όπως αυτές ορίζονται στο κεφάλαιο 4 του EC8. Αν και οι αρχές αυτές δεν
είναι απολύτως δεσμευτικές, εντούτοις επιδιώκεται η εφαρμογή τους ώστε να αποκτήσει η κατασκευή
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οι αρχές αυτές είναι:
Συμμετρία σε δύο κάθετες διευθύνσεις (Symmetry)
Ομοιομορφία (Uniformity)
Απλότητα (Simplicity)
Αντοχή και ακαμψία σε δύο κάθετες διευθύνσεις (Bi-directional resistance & stiffness)
Αντοχή και ακαμψία έναντι στροφικών ταλαντώσεων (Torsional resistance & stiffness)
Διαφραγματική λειτουργία (Diaphragmatic behavior)
Επαρκής θεμελίωση (Adequate foundation)
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2. Μετά το σχεδιασμό ακολουθεί ο προσδιορισμός του δομικού συστήματος (structural type)
που έχει διαμορφωθεί. Υπενθυμίζουμε ότι με βάση το κεφ. 5 του EC8 για τις κατασκευές από
Ο/Σ, οι πλέον βασικοί τύποι δομικού συστήματος είναι οι εξής:
Πλαισιακό σύστημα (frame system) (άνω του 65% της τέμνουσας βάσης παραλαμβάνεται από
υποστυλώματα)
Σύστημα τοιχωμάτων (wall system) (άνω του 65% της τέμνουσας βάσης παραλαμβάνεται από
τοιχεία Ο/Σ).
Μεικτό σύστημα. Αυτό διακρίνεται σε δύο επιμέρους κατηγορίες:
o Ισοδύναμο πλαισιακό σύστημα (frame equivalent system) (τα υποστυλώματα
παραλαμβάνουν μεταξύ 50% και 65% της τέμνουσας βάσης)
o Ισοδύναμο σύστημα τοιχωμάτων (wall equivalent system) (τα τοιχεία Ο/Σ
παραλαμβάνουν μεταξύ 50% και 65% της τέμνουσας βάσης).
3. Ακολουθεί ο έλεγχος της κανονικότητας του κτιρίου οριζοντίως και καθ’ ύψος (regularity in
plan and in elevation). Από τον έλεγχο αυτό θα καθοριστούν το επιτρεπόμενο (ή
απαιτούμενο) υπολογιστικό προσομοίωμα του κτιρίου, η επιτρεπόμενη (ή απαιτούμενη)
μέθοδος υπολογιστικής επίλυσης της κατασκευής καθώς και η μείωση ή όχι του δείκτη
συμπεριφοράς της κατασκευής (q factor) από τον οποίο καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό το
φάσμα σχεδιασμού.
4. Στη συνέχεια γίνεται επιλογή του επιπέδου πλαστιμότητας της κατασκευής (Ductility Class).
Επισημαίνουμε ότι με βάση τον EC8, και για σεισμογενείς περιοχές όπως η Κύπρος,
προβλέπονται δύο επίπεδα πλαστιμότητας (μεσαίο και υψηλό) (Ductility Class Medium
(DCM) & Ductility Class High (DCH)). Υπενθυμίζουμε ότι το επίπεδο πλαστιμότητας
προδιαγράφει το επίπεδο μέχρι το οποίο επιτρέπεται η ανάπτυξη πλάστιμων παραμορφώσεων
οι οποίες επισυμβαίνουν μεταξύ του ορίου διαρροής και του ορίου κατάρρευσης.
5. Προσδιορισμός του δείκτη συμπεριφοράς (q factor) ο οποίος αντανακλά τον τρόπο
συμπεριφοράς της κατασκευής σε περίπτωση σεισμού. Ο δείκτης αυτός καθορίζεται από το
δομικό σύστημα (structural type), το επίπεδο πλαστιμότητας (DC) καθώς επίσης από τον
αριθμό των ορόφων και των ανοιγμάτων του δομικού συστήματος.
Ότι ακολουθεί στη συνέχεια για την ολοκλήρωση της αντισεισμικής μελέτης έχει κυρίως
υπολογιστικό χαρακτήρα (προσδιορισμός σεισμικών φορτίων, συνδυασμοί φόρτισης, επίλυση και
υπολογισμός εντατικών μεγεθών, προσδιορισμός απαιτούμενων οπλισμών κ.λ.π.). Εξαίρεση αποτελεί
το τελευταίο στάδιο κατά το οποίο διαμορφώνονται τα κατασκευαστικά σχέδια των δομικών
στοιχείων. Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται σαφές ότι κατά το σχεδιασμό του δομικού
συστήματος, δύο κρίσιμα θέματα (ίσως και τα πλέον κρίσιμα) τα οποία διαμορφώνουν την όλη
συμπεριφορά της κατασκευής καθορίζονται με βάση την κρίση του μηχανικού. Πρώτον, η
διαμόρφωση του δομικού συστήματος (structural type) (πλαισιακό σύστημα, σύστημα τοιχωμάτων,
ισοδύναμο πλαισιακό σύστημα, ισοδύναμο σύστημα τοιχωμάτων) και δεύτερο η επιλογή του επιπέδου
πλαστιμότητας (DCΜ ή DCH). Από αυτές τις επιλογές προκύπτουν οκτώ δυνατοί συνδυασμοί
(4Χ2=8). Τίθεται λοιπόν ευθέως το ερώτημα, ποιες θα είναι οι διαφοροποιήσεις στη σεισμική
συμπεριφορά καθώς και στις απαιτήσεις χάλυβα και σκυροδέματος μεταξύ αυτών των οκτώ δυνατών
επιλογών που μπορούν να γίνουν από ένα μηχανικό για ένα συγκεκριμένο κτίριο;
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Αντικείμενο και στόχος της παρούσας εργασίας
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός τεσσάρων διαφορετικών δομικών
συστημάτων για ένα τριώροφο κτίριο και η εκπόνηση στατικής και αντισεισμικής μελέτης αυτών των
δομικών συστημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (EC1, EC2 & EC8).
Κάθε δομικό σύστημα επιλύεται δύο φορές, την πρώτη για μεσαίο επίπεδο πλαστιμότητας (DCM) και
τη δεύτερη φορά για υψηλό επίπεδο πλαστιμότητας (DCH).
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της διαφοροποίησης της σεισμικής συμπεριφοράς και
των απαιτήσεων σε χάλυβα και σκυρόδεμα μεταξύ των οκτώ διαφορετικών περιπτώσεων κτιρίων που
έχουν σχεδιαστεί και μελετηθεί με βάση τους ευρωκώδικες.
Μεθοδολογία και στάδια υλοποίησης της παρούσας εργασίας
Αρχικά έγινε ο σχεδιασμός ενός πλαισιακού δομικού συστήματος (frame system).
Μές από μια διαδικασία προσθήκης τοιχείων και στις δύο διευθύνσεις και αλλαγής των
διατάσεων αυτών των τοιχείων κατά περίπτωση, διαμορφώθηκαν τελικώς ένα ισοδύναμο
πλαισιακό σύστημα (equivalent frame system), ένα ισοδύναμο σύστημα τοιχωμάτων
(equivalent wall system) και ένα σύστημα τοιχωμάτων (wall system).
Υπολογισμός μόνιμων και κινητών φορτίων κάθε δομικού συστήματος σύμφωνα με τον EC1.
Ιδιομορφική ανάλυση όλων των δομικών συστημάτων, προσδιορισμός των τριών πρώτων
ιδιομορφών και σύγκριση των διαφορών μεταξύ των τεσσάρων διαφορετικών δομικών
συστημάτων.
Καθορισμός των φασμάτων απόκρισης και φασμάτων σχεδιασμού κάθε κτιρίου για μεσαίο
και υψηλό επίπεδο πλαστιμότητας (DCM & DCH)
Επίλυση όλων των κτιρίων (σύνολο 8) και για όλους τους συνδυασμούς φόρτισης που
ορίζονται από τους ευρωκώδικες με τη φασματική μέθοδο ανάλυσης. Τόσο η ιδιομορφική
ανάλυση όσο και οι φασματικές επιλύσεις έγιναν με το λογισμικό SAP2000.
Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς των 8 κτιρίων μέσα από τη σύγκριση των μέγιστων
μετακινήσεων των ορόφων καθ’ ύψος (max. storey displacements) καθώς και των σχετικών
μετακινήσεων μεταξύ των ορόφων (storey drift). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται
σχηματικά και συγκριτικά ανά τύπο δομικού συστήματος και ανά επίπεδο πλαστιμότητας
(ductility class).
Υπολογισμός του απαιτούμενου όγκου σκυροδέματος ανά όροφο και για ολόκληρο το κτίριο.
Η διαδικασία αυτή υλοποιήθηκε και για τα οκτώ κτίρια. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται
σχηματικά και συγκριτικά ανά τύπο δομικού συστήματος και ανά επίπεδο πλαστιμότητας
(ductility class).
Υπολογισμός του απαιτούμενου οπλισμού ανά δομικό στοιχείο, ανά όροφο και για ολόκληρο
το κτίριο. Η διαδικασία αυτή υλοποιήθηκε και για τα οκτώ κτίρια. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται σχηματικά και συγκριτικά ανά τύπο δομικού συστήματος και ανά επίπεδο
πλαστιμότητας (ductility class).
Τέλος, μα βάση τα παραπάνω αποτελέσματα διατυπώνονται σχετικά συμπεράσματα και
προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
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Σχεδιασμός των δομικών συστημάτων που εξετάζονται στην παρούσα εργασία
Αρχικά έγινε ο σχεδιασμός της κάτοψης ενός τυπικού ορόφου ώστε να διαθέτει συμμετρία σε δύο
κάθετες διευθύνσεις. Στη διεύθυνση Χ-Χ η κάτοψη διαθέτει τέσσερα ανοίγματα και τρία ανοίγματα
στη διεύθυνση Y-Y. Κάθε άνοιγα είναι ίσο με 6.0m οπόταν διαμορφώθηκα οι διαστάσεις της κάτοψης
του τυπικού ορόφου (24mX18m). Η ίδια κάτοψη επαναλήφθηκε τρεις φορές καθ’ ύψος και έτσι
τελικά διαμορφώθηκε ένα τριώροφο κτίριο. Κάθε όροφος έχει ύψος 3.0m. Επίσης, βασική επιδίωξη
κατά το σχεδιασμό του πλαισιακού συστήματος ήταν όπως αυτό διαθέτει κανονικότητα οριζοντίως
και καθ’ ύψος και στο μέτρο του δυνατού να ικανοποιεί τις βασικές αρχές για αντισεισμικό σχεδιασμό
όπως ορίζονται στο κεφ. 4 του EC8.1 (βλέπε εισαγωγή παρούσας εργασίας), ώστε να μην
υπεισέρχονται αστάθμητοι παράγοντες που να επηρεάζουν τη σεισμική συμπεριφορά του κτιρίου
(Σχ.1). Στη συνέχεια έγινε προσθήκη τοιχείων στην περίμετρο και στο κεντρικό πλαίσιο στη
διεύθυνση Υ-Υ. Στα τοιχεία αυτά δόθηκαν διαστάσεις 0.3mΧ1.2m ώστε να προκύψει ισοδύναο
πλαισιακό σύστημα και στη συνέχεια διαστάσεις 0.3mX1.4m ώστε να προκύψει ισοδύναμο σύστημα
τοιχωμάτων (Σχ. 2). Τέλος, σε όλα τα τοιχεία δόθηκαν διαστάσεις 0.3mX1.8m και έγινε επίσης
προσθήκη σε όλα τα πλαίσια της διεύθυνσης Χ-Χ ώστε τελικώς να προκύψει σύστημα τοιχωμάτων
(Σχ. 3). Στα υποστυλώματα δόθηκαν αρχικά οι ελάχιστες διαστάσεις όπως ορίζονται από το κεφ. 5 του
EC8.1, δηλ. L/10, όπου L το μήκος του ανοίγματος. Κατ’ αυτό τον τρόπο διαμορφώθηκε το πλαισιακό
σύστημα (frame system) (Σχ. 1).

Σχ. 1 Πλαισιακό σύστημα
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Σχ. 2. Διαμόρφωση μεικτών συστημάτων (Ισοδύναμο πλαισιακό σύστημα (equivalent frame system)
με διαστάσεις τοιχείων 0.3mX1.2m και Ισοδύναμο σύστημα τοιχωμάτων (equivalent wall system).με
διαστάσεις τοιχείων 0.3mX1.4m)

Σχ. 3. Σύστημα τοιχωμάτων (wall system) (διαστάσεις τοιχείων 0.3mX1.8m)
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Αποτελέσματα ιδιομορφικών αναλύσεων
Τα δομικά συστήματα που σχεδιάστηκαν υποβλήθηκαν σε μια σειρά ιδιομορφικών αναλύσεων ώστε
να διαπιστωθεί σε πιο βαθμό η παρουσία και οι διαστάσεις των τοιχείων επηρεάζουν τις τρεις πρώτες
ιδιομορφές και ιδιοπεριόδους αυτών των δομικών συστημάτων. Από τα αποτελέσματα αυτά
διαπιστώθηκε ότι σε όλα τα δομικά συστήματα η πρώτη ιδιομορφή είναι μεταφορική στη διεύθυνση
Υ-Υ (μικρή διάσταση της κάτοψης), η δεύτερη ιδιομορφή είναι επίσης μεταφορική στη διεύθυνση ΧΧ (μεγάλη διάσταση της κάτοψης) και η τρίτη ιδιομορφή είναι στροφική (θ-θ). Εξαίρεση αποτελεί το
σύστημα τοιχωμάτων όπου σ’ αυτή την περίπτωση η πρώτη ιδιομορφή είναι στη διεύθυνση Χ-Χ και η
δεύτερη στη διεύθυνση Υ-Υ, προσθήκης τοιχείων σε όλα τα πλαίσια της διεύθυνσης Υ-Υ. Ωστόσο,
όπως ήταν αναμενόμενο η παρουσία των τοιχείων αλλά και οι διαστάσεις τους επηρέασαν τις τιμές
των ιδιοπεριόδων των παραπάνω ιδιομορφών. Όσο αυξάνουν οι διαστάσεις των τοιχείων αυξάνει η
ακαμψία και κατ’ επέκταση μειώνονται οι ιδιοπερίοδοι. Το πλαισιακό δομικό σύστημα βρέθηκε να
διαθέτει μεγάλη στροφική ιδιοπερίοδο (Σχ. 4) ωστόσο η ιδιοπερίοδος αυτή μειώνεται δραστικά στα
άλλα δομικά συστήματα λόγω της τοποθέτησης τοιχείων στην περίμετρο των κτιρίων. Τα
αποτελέσματα αυτών των ιδιοπεριόδων δίνονται στον πίνακα 1.
Πίνακας 1. Πρώτες ιδιοπερίοδοι των δομικών συστημάτων σε κάθε διεύθυνση
Μεταφορικές Iδιοπερίοδοι
Δομικό Σύστημα
Τριώροφου Κτιρίου
Τ (Υ-Υ)
Τ (Χ-Χ)
(sec)
(sec)
Πλαισιακό σύστημα
0.349
0.345
(frame system)
Ισοδύναμο πλαισιακό σύστημα
0.287
0.287
(equivalent frame system)
Ισοδύναμο σύστημα τοιχωμάτων
0.270
0.270
(equivalent wall system)
Σύστημα τοιχωμάτων
0.204
0.246
(wall system)

Σχ. 4. Στροφική ιδιομορφή πλαισιακού συστήματος (frame system)

Στροφική
Ιδιοπερίοδος
Τ (θ-θ)
(sec)
0.299
0.214
0.201
0.169
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Σεισμός σχεδιασμού των υπό εξέταση δομικών συστημάτων
Όλα τα κτίρια εξετάστηκαν για μέγιστη εδαφική επιτάχυνση βράχου 0.25g η οποία αντιστοιχεί στη
ζώνη ΙΙΙ του χάρτη με τις σεισμικές ζώνες της Κύπρου, όπως αυτός παρατίθεται στο εθνικό
προσάρτημα της Κύπρου. Πρόκειται ουσιαστικά για τη νότια παραλιακή περιοχή της Κύπρου η οποία
περιλαμβάνει τις πόλεις της Αμμοχώστου, της Λάρνακας, της Λεμεσού και της Πάφου όπου
παρατηρείται και η μεγαλύτερη οικοδομική ανάπτυξη της νήσου τις τελευταίες δεκαετίες (Σχ. 5).
Επίσης όλα τα κτίρια εξετάστηκαν για συνθήκες εδάφους κατηγορίας Β όπως ορίζεται στον EC8.1
(S=1.2, TB=0.15sec, TC=0.5sec & TD=2.0sec) καθώς και για συντελεστή σπουδαιότητας γ=1. Το
φάσμα απόκρισης αυτού του σεισμού, σύμφωνα με τον EC8.1, δίνεται στο σχήμα 6.

Σχ. 5 Χάρτης της Κύπρου με τις σεισμικές ζώνες

Σχ. 6 Φάσμα απόκρισης σεισμού σχεδιασμού
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Φάσματα σχεδιασμού των υπό εξέταση δομικών συστημάτων
Όπως έχει αναφερθεί, στo πλαίσιo αυτής της εργασίας σχεδιάστηκαν τέσσερα δομικά συστήματα. Το
καθένα από αυτά εξετάζεται για μεσαίο και υψηλό επίπεδο πλαστιμότητας (DCM & DCH). Κατά
συνέπεια διαθέτουμε οκτώ (8) διαφορετικά κτίρια με αναμενόμενη διαφορετική σεισμική
συμπεριφορά. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο συντελεστής συμπεριφοράς (q factor) θα έπρεπε να
είναι διαφορετικός για κάθε περίπτωση, βρέθηκε ότι το πλαισιακό σύστημα και το ισοδύναμο
πλαισιακό σύστημα διαθέτουν τους ίδιους συντελεστές συμπεριφοράς για κάθε επίπεδο
πλαστιμότητας με βάση τις πρόνοιες του EC8.1 κεφ. 5 και τα δεδομένα αυτών των κτιρίων. Το ίδιο
προκύπτει και για την περίπτωση του συστήματος με τοιχώματα και του ισοδύναμου συστήματος με
τοιχώματα. Έτσι τελικώς προκύπτουν οι παρακάτω τιμές για τους συντελεστές συμπεριφοράς των
κτιρίων που εξετάζονται (πίνακας 2) με βάση τις οποίες διαμορφώνονται τελικώς τα φάσματα
σχεδιασμού για τα υπό εξέταση δομικά συστήματα (Σχ. 7).
Πίνακας 2. Δείκτες συμπεριφοράς δομικών συστημάτων τριώροφου κτιρίου
Δείκτης συμπεριφοράς (q factor)
Δομικό σύστημα
Μεσαίο Επίπεδο Πλαστιμότητας Υψηλό Επίπεδο Πλαστιμότητας
DCM
DCH
Πλαισιακό σύστημα
3.9
5.85
(frame system)
Ισοδύναμο πλαισιακό σύστημα
3.9
5.85
(equivalent frame system)
Ισοδύναμο σύστημα
2.41
3.62
τοιχωμάτων
(equivalent wall system)
Σύστημα τοιχωμάτων
2.41
3.62
(wall system)

Σχ. 7 Φάσματα σχεδιασμού των υπό εξέταση δομικών συστημάτων
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Στατική και αντισεισμική ανάλυση των δομικών συστημάτων
Αν και όλα τα δομικά συστήματα που εξετάζονται στην παρούσα εργασία διαθέτουν κανονικότητα
οριζοντίως και καθ’ υψος (regularity in plan and in elevation) και σύμφωνα με τον EC8.1 κεφ. 4 θα
μπορούσαν να επιλυθούν ως επίπεδα πλαίσια, εντούτοις στα πλαίσιο αυτής της εργασίας επιλύθηκαν
με τη φασματική μέθοδο ανάλυσης. Επίσης, όλα τα δομικά συστήματα επιλύθηκαν για όλους τους
συνδυασμούς φόρτισης που ορίζονται από τους ευρωκώδικες:
1.35G + 1.5Q
G + 0.3Q + Ex + 0.3Ey
G + 0.3Q + 0.3Ex + Ey
Όλα τα δομικά συστήματα εξετάστηκαν υπό συνθήκες πλήρους πάκτωσης στο επίπεδο της
θεμελίωσης γι’ αυτό και στην παρούσα εργασία δεν εξετάζονται οποιαδήποτε θέματα και απαιτήσεις
για τις θεμελιώσεις. Οι επιλύσεις αυτών των κτιρίων έγιναν με το λογισμικό της SAP2000. Σε όλα τα
υπολογιστικά προσομοιώματα δόθηκαν οι αρχικές διαστάσεις των διατομών χωρίς τη συνεκτίμηση
οποιοδήποτε ρηγματώσεων παρά το γεγονός ότι με βάση τον EC8.1 προβλέπεται για τις κατασκευές
από Ο/Σ η μείωση της ακαμψίας των δομικών στοιχείων στο μισό. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα
των μετακινήσεων των ορόφων (dei), όπως αυτά προέκυψαν από την φασματική γραμμική ανάλυση,
πολλαπλασιάστηκαν στην αρχή επί δύο (συνεκτίμηση μειωμένης ακαμψίας) και στη συνέχεια με το
δείκτη συμπεριφοράς (q) κάνοντας την παραδοχή ότι qd.= q όπου qd ο δείκτης συμπεριφοράς των
μετακινήσεων.
dsi = 2 x (dei)
dsi* = (qd) x (dsi)
Για τον υπολογισμό των σχετικών μετακινήσεων μεταξύ των ορόφων χρησιμοποιήθηκαν οι παραπάνω
τιμές των μέγιστων μετακινήσεων των ορόφων (dsi8), σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:
dri = (dsi*) - (dsi-1*)
Με βάση τις παραπάνω τιμές έγιναν οι έλεγχοι οριακής κατάστασης (ultimate limit state) καθώς και οι
έλεγχοι περιορισμού των βλαβών (damage limitation) κατά πώς προβλέπεται από τον EC8.1. Από τη
στατική και αντισεισμική ανάλυση όλων των κτιρίων δεν προέκυψε οποιαδήποτε απαίτηση για
επαύξηση των διατομών των δομικών στοιχείων. Έτσι τελικώς, ο υπολογισμός των απαιτήσεων σε
σκυρόδεμα έγινε με βάση τον όγκο των δομικών στοιχείων που δόθηκαν σε κάθε κτίριο. Επίσης, οι
απαιτήσεις σε χάλυβα, για κάθε δομικό στοιχείο, λήφθηκαν από τα αποτελέσματα της ανάλυσης όπως
αυτά προέκυψαν από τη χρήση του λογισμικού που προαναφέραμε. Ωστόσο, έγιναν κάποιοι έλεγχοι
με το χέρι για επιβεβαίωση της ορθότητας αυτών των αποτελεσμάτων. Οι έλεγχοι αυτοί βασίστηκαν
στα αποτελέσματα των εντατικών μεγεθών από την ανάλυση και τις σχετικές διατάξεις του EC2 &
EC8. Οι εν λόγω έλεγχοι έχουν καλύψει όλους του τύπους των δομικών στοιχείων (πλάκες, δοκούς,
υποστυλώματα, τοιχεία). Στ συνέχεια παρατίθενται αποτελέσματα από τις παραπάνω επιλύσεις των
κτιρίων.
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Αποτελέσματα μέγιστων μετακινήσεων των ορόφων
Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης, προκύπτει ότι οι μέγιστες μετακινήσεις για μεσαίο επίπεδο
πλαστιμότητας (DCM) είναι μεγαλύτερες από αυτές που προκύπτουν για υψηλό επίπεδο
πλαστιμότητας (DCH) λόγω μεγαλύτερων σεισμικών φορτίων όπως προκύπτουν από τα φάσματα
σχεδιασμού. Ωστόσο, μετά τον πολλαπλασιασμό αυτών των μετακινήσεων με τον αντίστοιχο δείκτη
συμπεριφοράς (q) η εικόνα αυτή αντιστρέφεται (Σχ. 8 και Σχ. 10). Επίσης, όπως αναμενόταν
άλλωστε, όσο αυξάνει η παρουσία των τοιχείων (είτε ως αριθμός είτε ως διαστάσεις) συνεπάγεται
αύξηση της ακαμψίας της κατασκευής και κατ’ επέκταση μείωση των μετακινήσεων. Αυτό ισχύει και
για τα δύο επίπεδα πλαστιμότητας (DCM & DCH). Αυτό όμως που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι
ο τρόπος διαφοροποίησης των μέγιστων μετακινήσεων καθ’ ύψος του κάθε δομικού συστήματος, ο
οποίος προσδιορίζει και τη μορφή παραμόρφωσης του (deformation shape), κάτι το οποίο μπορεί να
εξεταστεί με βάση τα κανονικοποιημένα σχήματα των μέγιστων μετακινήσεων (Σχ. 9 και Σχ.11),
παρά το γεγονός ότι οι μέγιστες μετακινήσεις στους ορόφους δεν επισυμβαίνουν την ίδια χρονική
στιγμή. Παρατηρούμε λοιπόν ότι, όσο αυξάνει η συνεισφορά των τοιχείων τόσο πιο πολύ
διαφοροποιείται η εικόνα παραμόρφωσης καθ’ ύψος του κτιρίου συγκριτικά με αυτή που
προσδιορίζεται από το πλαισιακό σύστημα. Στους ανώτερους ορόφους του πλαισιακού συστήματος η
καμπύλη παραμόρφωσης στρέφει τα κοίλα προς την κατάσταση ισορροπίας της κατασκευής ενώ στα
υπόλοιπα συστήματα παρατηρείται ακριβώς το αντίθετο.

Σχ. 8. Μέγιστες μετακινήσεις ορόφων δομικών
συστημάτων για μεσαίο επίπεδο πλαστιμότητας
(DCM)

Σχ. 9 Κανονικοποιημένα σχήματα μετακινήσεων
δομικών συστημάτων για μεσαίο επίπεδο
πλαστιμότητας (DCH)

Σχ. 10. Μέγιστες μετακινήσεις ορόφων δομικών
συστημάτων για υψηλό επίπεδο πλαστιμότητας
(DCM)

Σχ. 11 Κανονικοποιημένα σχήματα μετακινήσεων
δομικών συστημάτων για υψηλό επίπεδο
πλαστιμότητας (DCH)
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Αποτελέσματα σχετικών μετακινήσεων των ορόφων (storey drift)
Οι σχετικές μετακινήσεις των ορόφων (storey drift) έχουν υπολογιστεί με βάση τις μέγιστες
μετακινήσεις των ορόφων, όπως προβλέπεται από τον EC8.1. Τα αποτελέσματα αυτά συνδέονται
άμεσα και με την εικόνα παραμόρφωσης καθ’ ύψος του κτιρίου και αξιοποιούνται κατά το στάδιο του
σχεδιασμού για τον έλεγχο του περιορισμού των βλαβών (damage limitation). Ως εκ τούτου η εξέτασή
τους συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της συνολικής συμπεριφοράς ενός δομικού συστήματος υπό
τη δράση των οριζόντιων σεισμικών δυνάμεων. Από τα Σχ. 12 και 13 παρατηρούμε ότι όσο πιο
έντονη είναι η συνεισφορά των τοιχείων τόσο πιο πολύ μειώνονται οι σχετικές μετακινήσεις μεταξύ
των ορόφων. Επιπλέον παρατηρούμε ότι για όλα τα δομικά συστήματα, οι μεγαλύτερες σχετικές
μετακινήσεις των ορόφων προκύπτουν για υψηλό επίπεδο πλαστιμότητας (DCH). Τέλος παρατηρούμε
ότι όσο αυξάνει η συνεισφορά των τοιχείων, οι μέγιστες σχετικές μετακινήσεις επισυμβαίνουν σε
ανώτερους ορόφους.

Σχ. 12. Μέγιστες σχετικές μετακινήσεις ορόφων
(srorey drift) για μεσαίο επίπεδο πλαστιμότητας (DCM).

Σχ. 13. Μέγιστες σχετικές μετακινήσεις ορόφων
(srorey drift) για υψηλό επίπεδο πλαστιμότητας (DCΗ).
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Απαιτήσεις χάλυβα των δομικών συστημάτων που εξετάζονται στην παρούσα εργασία
Οι απαιτήσεις σε χάλυβα των δομικών συστημάτων που εξετάζονται στην παρούσα εργασία έχουν
ληφθεί από τα αποτελέσματα των επιλύσεων που έγιναν με το πρόγραμμα SAP2000. Στο σχήμα 14
παρουσιάζονται αυτές οι απαιτήσεις ανά δομικό στοιχείο, ανά δομικό σύστημα και επίπεδο
πλαστιμότητας.
Από τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει ότι οι πιο πολλές απαιτήσεις σε χάλυβα προκύπτουν για τις
πλάκες και οι απαιτήσεις αυτές είναι ανεξάρτητες από το επίπεδο πλαστιμότητας και το τύπο του
δομικού στοιχείου.
Ακολουθούν οι απαιτήσεις σε χάλυβα για τις δοκούς όπου φαίνεται ότι όσο αυξάνει η παρουσία των
τοιχείων στο δομικό σύστημα αυξάνουν και οι απαιτήσεις σε χάλυβα για τις δοκούς. Προφανώς το
ίδιο ισχύει και για τα τοιχεία Ο/Σ, δηλ. όσο αυξάνει η παρουσία τους στο δομικό σύστημα αυξάνουν
και οι απαιτήσεις σε χάλυβα και αυτό, επίσης προφανώς, γίνεται εις βάρος των υποστυλωμάτων. Δηλ.
όσο αυξάνει η παρουσία των τοιχείων μειώνονται οι απαιτήσεις σε χάλυβα για τα υποστυλώματα.
Αυτό που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι να δούμε πως μεταβάλλονται αυτές οι απαιτήσεις
ανάλογα με το επίπεδο πλαστιμότητας (DCM & DCH). Παρατηρούμε ότι, για τα υποστυλώματα και
τις δοκούς οι απαιτήσεις για μεσαίο επίπεδο πλαστιμότητας (DCM) είναι μεγαλύτερες από ότι για
υψηλό επίπεδο πλαστιμότητας (DCH) ενώ για τα τοιχεία προκύπτει ότι οι απαιτήσεις σε οπλισμό είναι
ανεξάρτητες από το επίπεδο πλαστιμότητας (Σχ. 14). Αυτό βεβαίως αντανακλά και στο σύνολο των
απαιτήσεων ανά δομικό σύστημα (Σχ. 15).

Σχ. 14. Απαιτήσεις χάλυβα ανά δομικό στοιχείο, δομικό σύστημα και επίπεδο πλαστιμότητας
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Αν εξετάσουμε τώρα το σύνολο των απαιτήσεων σε οπλισμό ανά δομικό σύστημα και ανά επίπεδο
πλαστιμότητας παρατηρούμε τα εξής (Σχ. 15):
Για το σύνολο της ανωδομής κάθε δομικού συστήματος προκύπτει ότι όσο αυξάνει η
παρουσία των τοιχείων αυξάνουν οι απαιτήσεις σε χάλυβα. Αυτό αποδίδεται στις πρόσθετες
απαιτήσεις σε χάλυβα για τις δοκούς και τις πιο επαυξημένες απαιτήσεις που έχουν τα τοιχεία
έναντι των υποστυλωμάτων τα οποία εκτοπίζουν με την παρουσία τους. Ωστόσο, το σύνολο
αυτών των διαφοροποιήσεων δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό συγκριτικά με το σύνολο των
απαιτήσεων σε χάλυβα για κάθε δομικό σύστημα.
Σε όλες τις περιπτώσεις των δομικών συστημάτων που εξετάστηκαν βρέθηκε ότι οι
απαιτήσεις σε χάλυβα για μεσαίο επίπεδο πλαστιμότητας (DCM) είναι μεγαλύτερο από τις
αντίστοιχες απαιτήσεις για υψηλό επίπεδο πλαστιμότητας (DCH). Αυτό αν και εκ πρώτης
φαίνεται παράδοξο, ωστόσο μπορεί να τύχει μιας πρώτης ερμηνείας λόγω της μεγάλης
διαφοράς των σεισμικών φορτίσεων μεταξύ των δύο επιπέδων πλαστιμότητας η οποία
οφείλεται στην εξίσου μεγάλη διαφορά στο δείκτη συμπεριφοράς (q factor) μεταξύ μεσαίου
και υψηλού επιπέδου πλαστιμότητας.

Σχ. 15. Συνολικές απαιτήσεις σε χάλυβα ανά δομικό σύστημα και επίπεδο πλαστιμότητας

Απαιτήσεις σε όγκο σκυροδέματος των δομικών συστημάτων που εξετάζονται στην παρούσα
εργασία
Όπως έχει αναφερθεί στα δομικά στοιχεία των πλακών, των δοκών και των υποστυλωμάτων δόθηκαν
οι ελάχιστες διαστάσεις όπως αυτές ορίζονται στον EC2 και τον ΕC8. Οι διαστάσεις αυτές είναι ίδιες
και για τα δύο επίπεδα πλαστιμότητας. Αντίθετα, για να διαμορφωθούν τα διάφορα δομικά
συστήματα, όπως επίσης έχει αναφερθεί, άλλαζε ο αριθμός και οι διαστάσεις των τοιχείων οι οποίες
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όμως ήταν ίδιες και για τα δύο επίπεδα πλαστιμότητας σε κάθε δομικό σύστημα. Ωστόσο από τις
φασματικές επιλύσεις που έγιναν για το σύνολο των δομικών συστημάτων που εξετάστηκαν (σύνολο
8 = 4 δομικά συστήματα Χ δύο επίπεδα πλαστιμότητας) δεν προέκυψε οποιαδήποτε ανάγκη
μεταβολής αυτών των διαστάσεων. Συνεπώς, οι απαιτήσεις σε όγκο σκυροδέματος ήταν ίδιες για όλα
τα κτίρια που εξετάστηκαν δηλ. για κάθε δομικό σύστημα ήταν ίδια η απαίτηση όγκου σκυροδέματος
και για τα δύο επίπεδα πλαστιμότητας (DCM & DCH). Βρέθηκε επίσης ότι η προσθήκη των τοιχείων
μετέβαλε ελάχιστα τις συνολικές απαιτήσεις σε σκυρόδεμα.
Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Τα κύρια συμπεράσματα που προκύτπουν από την παρούσα έρευνα αναφέρονται στα τριώροφα κτίρια
που εξετάστηκαν και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γενικευτούν. Σχετική γενίκευση αυτών των
συμπερασμάτων θα μπορεί να γίνει μόνον αν ολοκληρωθούν ανάλογες έρευνες σε μια πληθώρα
περιπτώσεων κτιρίων από Ο/Σ.
Από τα αποτελέσματα αυτά λοιπόν μπορούμε να διατυπώσουμε τα εξής πολύ βασικά συμπεράσματα:
Υπάρχει σημαντική διαφορά στα επίπεδα των σεισμικών φορτίσεων (συνολική τέμνουσα
βάσης) μεταξύ των ίδιων δομικών συστημάτων τα οποία εξετάζονται για μεσαίο και υψηλό
επίπεδο πλαστιμότητας. Αυτό αποδίδεται στη μεγάλη διαφορά μεταξύ των δεικτών
συμπεριφοράς (q factor) ανάλογα με το επίπεδο πλαστιμότητας.
Η διαφορά αυτή αντανακλά στα μεγέθη των μετακινήσεων που προκύπτουν από την
ανάλυση. Ωστόσο, μετά την επεξεργασία αυτών των μετακινήσεων και κυρίως μετά το
πολλαπλασιασμό τους με το δείκτη συμπεριφοράς, όπως ορίζεται στον ΕC8.1, ο μέγιστες
μετακινήσεις των ορόφων όλων των δομικών συστημάτων για υψηλό επίπεδο πλαστιμότητας
(DCH) προκύπτουν μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες μετακινήσεις για μεσαίο επίπεδο
πλαστιμότητας (DCM).
Επιπλέον, βρέθηκε ότι με βάση τις πιο πάνω τιμές διαφοροποιείται η εικόνα παραμόρφωσης
των δομικών συστημάτων καθ’ ύψος καθώς και η κατανομή των σχετικών μετακινήσεων
μεταξύ των ορόφων (storey drift).
Για κάθε δομικό σύστημα ξεχωριστά δεν προέκυψε διαφορά στην απίτηση σε όγκο
σκυροδέματος μεταξύ των δύο επιπέδων πλαστιμότητας, παρά το γεγονός ότι στα δομικά
στοιχεία δόθηκαν οι ελάχιστες διαστάσεις όπως ορίζεται στου ευρωκώδικες. Επιπλέον, η
παρουσία των τοιχείων δημιουργούσε ασήμαντες πρόσθετες απαιτήσεις σε σκυρόδεμα
συγκριτικά με το σύνολο των απαιτήσεων.
Τέλος, για όλα τα δομικά συστήματα που εξετάστηκαν, βρέθηκε ότι αυτά που σχεδιάστηκαν
για μεσαίο επίπεδο πλαστιμότητας (DCM) είχαν περισσότερες απαιτήσεις σε χάλυβα
συγκριτικά με τις απαιτήσεις των ίδιων δομικών συστημάτων που σχεδιάστηκαν για υψηλό
επίπεδο πλαστιμότητας (DCH). Αν και θα αναμενόταν ακριβώς το αντίθετο, λόγω των
πρόσθετων κανονιστικών διατάξεων για κτίρια σχεδιασμένα με υψηλό επίπεδο
πλαστιμότητας, εντούτοις τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να αποδοθούν κυρίως στα
μεγαλύτερα σεισμικά φορτία με τα οποία σχεδιάζονται τα δομικά συστήματα με μεσαίο
επίπεδο πλαστιμότητας έναντι αυτών υψηλό επίπεδο πλαστιμότητας λόγω μεγάλης διαφοράς
στον αντίστοιχο δείκτη συμπεριφοράς (q factor).

