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Εκτενής περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια νέα τροποποιημένη μορφή της μεθόδου φασματικής
ικανότητας για κατασκευές με γραμμικούς αποσβεστήρες ιξώδους απόσβεσης, με χρήση ανελαστικών
φασμάτων σταθερής πλαστιμότητας (Chopra and Goel 1999, Fajfar 1999). Κατά την εφαρμογή της
διαδικασίας είναι αρχικά απαραίτητος ο υπολογισμός της ενεργού απόσβεσης της κατασκευής ξeff,
λόγω του συστήματος απόσβεσης που διαθέτει. Κατ’ αρχήν προτείνεται ένας τρόπος προσδιορισμού
της ενεργού απόσβεσης της κατασκευής (ξeff) λόγω των αποσβεστήρων, τα αποτελέσματα του οποίου
βρίσκονται σε συμφωνία με την προσδιοριζόμενη από τους κανονισμούς ενεργό απόσβεση. Στη
συνέχεια, προκειμένου να προκύψει, η απομείωση του ελαστικού φάσματος απαίτησης με 5%
απόσβεση και συνακόλουθα να πραγματοποιηθεί η κατασκευή φασμάτων υψηλής απόσβεσης που
αποτελεί στόχο της παρούσας εργασίας, προτείνονται μειωτικοί συντελεστές (B) (Ramirez et al. 2002)
ώστε να ληφθεί υπόψη η επίδραση της ενεργού απόσβεσης στο φάσμα απαίτησης. H απομείωση του
ελαστικού φάσματος δίνεται από μια μη γραμμική σχέση η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το
φάσμα των ιδιοπεριόδων. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της προτεινόμενης σχέσης είναι ότι επιτυγχάνει
να περιγράψει τον φθίνοντα κλάδο που παρατηρείται στους συντελεστές απομείωσης μετά την
περιοχή της σταθερής φασματικής επιτάχυνσης. Με δεδομένο το ελαστικό φάσμα απαίτησης με
ποσοστό απόσβεσης ξeff, το σημείο επιτελεστικότητας μπορεί να προκύψει από την εφαρμογή
σχέσεων που συνδέουν την απομείωση της απαίτησης (R) με την πλαστιμότητα (μ) (Miranda and
Bertero 1994). Για το λόγο αυτό παρουσιάζεται μια τροποποιημένη σχέση της μορφής R – μ – Τ, για
διάφορα επίπεδα πλαστιμότητας , η οποία έχει τη μορφή της σχέσεις που προτάθηκε από τους Hidalgo
and Arias (1990), λαμβάνοντας όμως υπόψη το μέγεθος της απόσβεσης. Από την εφαρμογή της
σχέσης R – μ – Τ για την κατασκευή των ανελαστικών φασμάτων προέκυψε πως το μέγεθος της
απόσβεσης δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την μορφή του φάσματος απομείωσης, με την απομείωση να
παραμένει σταθερή για ποσοστά απόσβεσης μεγαλύτερα του 20%. Δεδομένου ότι οι αποσβεστήρες
ιξώδους αποτελούν συστήματα εξαρτώμενα από την ταχύτητα παραμόρφωσης, παρουσιάζονται
διορθωτικοί συντελεστές (Βv) για την ψευδοταχύτητα (Sadek et al. 2000), για διάφορα επίπεδα
απόσβεσης και πλαστιμότητας. Τέλος, για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, πραγματοποιείται η
εφαρμογή της όλης διαδικασίας σε τετραώροφο πλαίσιο ωπλισμένου σκυροδέματος με γραμμικούς
αποσβεστήρες ιξώδους απόσβεσης. Από τα αποτελέσματα σε όρους, μετατόπισης κορυφής, σχετικών
μετακινήσεων και δυνάμεων απόσβεσης, συμπεραίνουμε ότι η προτεινόμενη μέθοδος φασματικής
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ικανότητας αποτελεί μια απλοποιημένη μέθοδο η οποία με ακρίβεια εκτιμά την ανελαστική απόκριση
κατασκευών με γραμμικούς αποσβεστήρες ιξώδους απόσβεσης.

Ιδιομορφική Ανάλυση
Προσδιορισμός των ιδιοδιανυσμάτων
και των ιδιοτιμών της κατασκευής

Κατασκευή του ελαστικού φάσματος
απαίτησης για απόσβεση 5% σε
μορφή ADRS

Προσδιορισμός της ενεργού
απόσβεσης (ξeff) της 1ης ιδιομορφής
λόγω των συστημάτων απόσβεσης

Απομείωση του ελαστικού φάσματος
απαίτησης με βάση την ενεργό
απόσβεση της κατασκευής ξeff
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Σχ. 1 Διάγραμμα ροής της προτεινόμενης μεθοδολογίας
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