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1 Γενικά στοιχεία για την τοιχοποιία
1.1 Εισαγωγή
Ένα μεγάλο πλήθος από τις παλιές υφιστάμενες κατασκευές, πολλές εκ των οποίων απαρτίζουν
ιστορικά σύνολα, είναι δομημένες από φέρουσα τοιχοποιία χωρίς να είναι εύκολα προσδιορίσιμη (με
αξιόπιστους αναλυτικούς υπολογισμούς) η φέρουσα σεισμική τους ικανότητα. Παράλληλα, έχει
καταδειχθεί από τις μέχρι σήμερα έρευνες και από τις βλάβες που παρατηρούνται μετά από ισχυρές
σεισμικές δονήσεις, ότι υπάρχουν κρίσιμα δομικά χαρακτηριστικά που έχουν σημαντική επιρροή
στη σεισμική συμπεριφορά αυτών των κτιρίων.
1.2 Δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος για την εκτίμηση της σεισμικής αντίστασης (R)
των κτιρίων σύμφωνα με την πρόταση του ΟΑΣΠ
Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, η απογραφή και ιεραρχική αποτίμηση κτιρίων από φέρουσα
τοιχοποιία αποτελείται από τρείς διαδοχικές φάσεις, τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο, τον
δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο και τον τριτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο. Ο πρωτοβάθμιος
προσεισμικός έλεγχος αποτελεί μία απλοποιημένη μεθοδολογία που εφαρμόζεται σε μεγάλα σύνολα
κτιρίων και ως εκ τούτου είναι από τη φύση του περιορισμένης αξιοπιστίας. Πεδίο εφαρμογής του
δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου αποτελούν τα κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία που, από τον
μακροσκοπικό πρωτοβάθμιο έλεγχο, έλαβαν βαθμολογία κάτω ενός προβλεπόμενου ορίου. Στόχος
του δευτεροβάθμιου ελέγχου είναι η εκ νέου ιεραρχική βαθμονόμηση των κτιρίων αυτών με βάση
την αποτύπωση και αξιολόγηση τεχνικών χαρακτηριστικών αλλά και την συνεκτίμηση κοινωνικών
κριτηρίων. Ο έλεγχος αυτός υπεισέρχεται σε περισσότερες λεπτομέρειες και προϋποθέτει τη
δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους χώρους του κτιρίου, τη σύνταξη σκαριφημάτων αποτύπωσης
γεωμετρίας και παθολογίας, οπτική αξιολόγηση και ορισμένους επιτόπου ελέγχους των δομικών
υλικών καθώς και στοιχειώδεις υπολογισμούς για την ποσοτική αποτίμηση χαρακτηριστικών
δεικτών, χωρίς προσομοίωση του φέροντα οργανισμού.
Απαραίτητο στοιχείο του δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου αποτελούν τα στοιχεία της
σεισμικής αντίστασης κτιρίου. Στη σεισμική αντίσταση (Resistance) “R” του κτιρίου συμβάλλουν
διάφορες “παράμετροι αντίστασης” που κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν οι
παράμετροι που αφορούν την αντοχή των τοίχων, καθ’ αυτούς, όπως υλικό, πάχη, ποσοστά και
θέσεις ανοιγμάτων, διαθέσιμα διαζώματα, υφιστάμενες τυχόν βλάβες. Στη δεύτερη κατηγορία
υπάγονται τα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην συνεργασία συνόλου, δηλαδή σύνδεση και
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αποστάσεις εγκάρσιων τοίχων, διαθέσιμα διαφράγματα, καθώς και η αποτίμηση της κανονικότητας
του κτιρίου σε κάτοψη και καθ’ ύψος.
Ο σχετικός αλγόριθμος για τον υπολογισμό της τιμής “R” για το συγκεκριμένο κτίριο, περιλαμβάνει
για κάθε επιμέρους παράμετρο συμβατικούς συντελεστές βαρύτητας “ri”. Οι συντελεστές αυτοί
αποπειρώνται να εκφράσουν την συνέργια των παραμέτρων αντίστασης αντί για την απλή άθροιση
των τιμών κάθε παραμέτρου. Έτσι η εκτιμήτρια σεισμικής αντίστασης (R) του κτιρίου
διαμορφώνεται ως εξής:
R = Σri ∙ Ri = 0.20R1 + 0.15(R3+R5) + 0.10(R4+R7+R8) + 0.05(R2+R6+R9+R10), όπου
R1: Δείκτης διατμητικής αντίστασης ισογείου
R2: Δείκτης ανοιγμάτων φερόντων τοίχων
R3: Δείκτης διαζωμάτων
R4: Δείκτης διαφραγμάτων
R5: Δείκτης ανοιγμάτων κοντά σε γωνίες
R6: Δείκτης παθολογίας φερουσών τοιχοποιιών
R7: Δείκτης σύνδεσης μεταξύ εγκάρσιων τοίχων
R8: Δείκτης καταπόνησης περιμετρικών τοίχων εκτός επιπέδου
R9: Δείκτης κανονικότητας της κάτοψης ισογείου
R10: Δείκτης κανονικότητας καθ’ ύψος
2 Περιγραφή κτιρίων
2.1 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά
Για να γίνει η ανάλυση και ο προσδιορισμός της απόκρισης των κτιρίων απαιτείται ο προσδιορισμός
των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους. Τα απαραίτητα γεωμετρικά χαρακτηριστικά κάθε κτιρίου
είναι οι θέσεις και τα πάχη των εσωτερικών και εξωτερικών φερόντων τοίχων και η θέση και οι
διαστάσεις των ανοιγμάτων και προσδιορίζονται μέσω των κατόψεων των τυπικών ορόφων. Ο
σχεδιασμός των κατόψεων των υπό μελέτη κτιρίων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του
σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD.
Στην παρούσα έρευνα μελετώνται ιδεατά συμμετρικά και ιδεατά ασύμμετρα κτίρια, παρουσία ή
απουσία διαφραγμάτων. Στα ιδεατά συμμετρικά κτίρια η διάταξη των φερόντων τοίχων και
ανοιγμάτων είναι συμμετρική και στις δύο διευθύνσεις σε αντίθεση με τα ασύμμετρα, όπου η
διάταξη των φερόντων τοίχων και ανοιγμάτων δεν παρουσιάζει συμμετρία. Ακόμη, σε όλα τα υπό
εξέταση κτίρια το πάχος του τοίχου θεωρήθηκε 0.25 m, το τυπικό ύψος ορόφου 3.20 m και η ποδιά
και το πρέκι των ανοιγμάτων θεωρήθηκαν αντίστοιχα ίσα με 1.00 m και 2.20 m. Η κάτοψη του
τυπικού ορόφου ισχύει χωρίς καμία αλλαγή για όλα τα κτίρια και για όλες τις στάθμες των ορόφων
τους.
Αρχικά, παρατίθενται οι κατόψεις των κτιρίων με διαφορετικό βαθμό σύνδεσης μεταξύ εγκάρσιων
τοίχων (Σχ.1 & Σχ.2). Τα κτίρια αυτά διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς τον δείκτη R7. Τόσο
τα συμμετρικά, όσο και τα ασύμμετρα κτίρια αποτελούνται από κτίρια με επαρκή σύνδεση σε όλες
τις διασταυρώσεις τους (ΣΑ & ΑΣΑ), κτίρια με επαρκώς συνδεδεμένους περιμετρικούς τοίχους, όχι
όμως και με τους εσωτερικούς (ΣΒ & ΑΣΒ) και κτίρια με ανεπαρκή σύνδεση σε όλες τις
διασταυρώσεις τους (ΣΓ & ΑΣΓ). Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι για τα κτίρια ΣΑ &
ΑΣΑ ο δείκτης R7 παίρνει την τιμή 1.00, ενώ για τα κτίρια ΣΒ & ΑΣΒ και ΣΓ & ΑΣΓ ισούται με
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0.80 και 0.40 αντίστοιχα.

Σχ. 1 Κάτοψη συμμετρικών κτιρίων με
διαφορετικό βαθμό σύνδεσης (Σ)

Σχ. 2 Κάτοψη ασύμμετρων κτιρίων με
διαφορετικό βαθμό σύνδεσης (ΑΣ)

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά οι κατόψεις των κτιρίων στα οποία τροποποιήθηκε το
μέγεθος των ανοιγμάτων (Σχ.3 & Σχ.4) . Τα υπό μελέτη κτίρια διαφοροποιούνται ως προς το δείκτη
ανοιγμάτων φερόντων τοίχων (R2). Ο δείκτης R2 εξαρτάται από την τιμή του α, δηλαδή το λόγο του
αθροίσματος των μηκών των ανοιγμάτων στους φέροντες τοίχους σε μια διεύθυνση προς το
συνολικό μήκος των φερόντων τοίχων στη διεύθυνση αυτή, περιλαμβανομένων και των
ανοιγμάτων. Επιλέχθηκε να μελετηθούν κτίρια για τρεις διαφορετικές τιμές του λόγου α. Οι τιμές
αυτές είναι 0.2 (συμμετρικά κτίρια ΣΑ και ασύμμετρα κτίρια ΑΣΑ), 0.52 (συμμετρικά κτίρια ΣΒ και
ασύμμετρα κτίρια ΑΣΒ) και 0.8 (συμμετρικά κτίρια ΣΓ και ασύμμετρα κτίρια ΑΣΓ) ,για μικρά,
μεσαία και μεγάλα ανοίγματα αντιστοίχως.

Σχ. 3 Κάτοψη συμμετρικού κτιρίου με μικρά
ανοίγματα (ΣΑ)

Σχ. 4 Κάτοψη ασύμμετρου κτιρίου με μικρά
ανοίγματα(ΑΣΑ)

2.2 Παραδοχές
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανάλυση των κατασκευών έγιναν κάποιες παραδοχές οι οποίες
παρατίθενται ακολούθως:

Η στήριξη των κτιρίων στη στάθμη θεμελίωσης θεωρήθηκε αρθρωτή.

Η προσομοίωση των τοίχων έγινε με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία 6 βαθμών ελευθερίας
τύπου κελύφους (shell elements) με μέγεθος 0.50x0.50m.

Η προσομοίωση της ανεπαρκής σύνδεσης μεταξύ των τοίχων πραγματοποιήθηκε θεωρώντας
μια πολύ μικρή σε μήκος λωρίδα (0.05m) πεπερασμένων στοιχείων με θλιπτική αντοχή
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= 0.03 MPa και μέτρο ελαστικότητας = 24 MPa.
Δεν πραγματοποιήθηκε προσομοίωση των πατωμάτων, τα οποία θεωρήθηκαν ως πλάκες
οπλισμένου σκυροδέματος με γ=25 kN/m3 και πάχος πλάκας hf = 0.15m. Η μεταβίβαση των
φορτίων τους στους φέροντες τοίχους έγινε σύμφωνα με τις επιφάνειες επιρροής, μέσω
γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων τύπου δοκού (frame elements) με διαστάσεις
0.15x0.15m στις στάθμες των ορόφων. Χρησιμοποιήθηκαν τα εξής φορτία:






Μόνιμα φορτία : ίδιο βάρος πλάκας GΠΛΑΚΑΣ=γσκυρ*hf=25*0.15=3.75 kN/m2 και ίδιο
βάρος δαπέδων 2 kN/m2.
Κινητά φορτία : για εσωτερικούς χώρους 2 kN/m2

Η διαφραγματική λειτουργία των πατωμάτων ορίστηκε μέσω κατάλληλης δέσμευσης των
κόμβων στη στάθμη κάθε ορόφου.
Θεωρήθηκε ότι όλα τα κτίρια αποτελούνται από άοπλη αργολιθοδομή και έχουν κοινά
μηχανικά χαρακτηριστικά. Για την θλιπτική αντοχή του κονιάματος και των λιθοσωμάτων,
που δομούν την τοιχοποιία, επιλέχθηκαν οι τιμές
1.5 MPa και
77 MPa
3
αντιστοίχως, ενώ το ειδικό βάρος της τοιχοποιίας επιλέχθηκε γ=24 kN/m . Για τον
υπολογισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιήθηκαν οι σχέσεις του Τάσιου. Η
θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας υπολογίζεται από την εξίσωση:
(2.1)
όπου επιλέχθηκαν οι τιμές α=1.5 για ημιλαξευτούς λίθους και β=0.5 για λιθοδομή
=

= 0.588

(2.2)

όπου επιλέχθηκε Κ=0.3 και για ημιλαξευτούς λίθους Κ0=0.1





Ακόμη, από τις σχέσεις του Τάσιου υπολογίστηκε το μέτρο ελαστικότητας =2400 MPa, ο
λόγος Poisson
και τo μέτρο διάτμησης G= 875.91 MPa.
Επιλέχθηκε δυναμική φασματική ανάλυση και έγινε χρήση του φάσματος του Eurocode 82004. Η συνολική ταλαντούμενη μάζα της κατασκευής υπολογίστηκε από το συνδυασμό
G+0.3Q για τα κατακόρυφα φορτία και δεν θεωρήθηκε συγκεντρωμένη στη στάθμη των
ορόφων.
Τα κτίρια αναλύονται για τους εξής συνδυασμούς φόρτισης : G+0.3Q±Ex±0.3Ey (Σεισμός Χ)
και G+0.3Q±Ey±0.3Ex (Σεισμός Y). Θεωρήθηκε ότι όλα τα κτίρια ανήκουν σε ζώνη
σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ, ο τύπος εδάφους είναι Β, η τιμή του συντελεστή συμπεριφορά
q=1.50, η επιτάχυνση του εδάφους είναι 0.24 και ο συντελεστής θεμελίωσης είναι ίσος με 1.2.

Για τον υπολογισμό της σεισμικής αντίστασης κτιρίου (R) του δευτεροβάθμιου προσεισμικού
ελέγχου έγιναν οι εξής παραδοχές:



Θεωρήθηκε καλή πλοκή λιθοσωμάτων και όχι σοβαρή αποσάθρωση του κονιάματος. Επίσης,
επιλέχθηκε ασβεστοκονίαμα ως τύπος κονιάματος δόμησης.
Θεωρήθηκε απουσία βλαβών στην τοιχοποιία.
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Θεωρήθηκε απουσία διαζωμάτων.

2.3 Πίνακες κτιρίων

Πίνακας 2.1: Κτίρια με διαφορετικό βαθμό σύνδεσης μεταξύ εγκάρσιων τοίχων

Πίνακας 2.2: Κτίρια με διαφορετικό μέγεθος ανοιγμάτων φερόντων τοίχων
3

Ανάλυση κτιρίων

Τα υπό μελέτη κτίρια αναλύονται για δράση σεισμού κατά τις διευθύνσεις Χ και Υ σύμφωνα με
τους σεισμικούς συνδυασμούς G+0.3Q±Ex±0.3Ey (Σεισμός Χ) και G+0.3Q±0.3Ex±Ey (Σεισμός Υ).
Παρακάτω, παρατίθενται ενδεικτικά διαγράμματα όπου παρουσιάζονται τα σημαντικότερα
αποτελέσματα της ανάλυσης. Αρχικά, στα διαγράμματα αυτά παρουσιάζονται οι τιμές των
πραγματικών μετακινήσεων των κατασκευών, οι οποίες προκύπτουν με πολλαπλασιασμό των
μετακινήσεων που προέκυψαν από το πρόγραμμα με το συντελεστή συμπεριφοράς q = 1.5. Στην
συνέχεια, παρατίθενται ραβδογράμματα όπου δίνονται οι τιμές του συντελεστή διαφράγματος εδ, ο
οποίος αντιπροσωπεύει τον βαθμό επιρροής της διαφραγματικής λειτουργίας της πλάκας
οπλισμένου σκυροδέματος και λαμβάνεται ως ο λόγος των μετακινήσεων χωρίς καθόλου
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διάφραγμα προς τις μετακινήσεις παρουσία διαφράγματος. O εδ υπολογίζεται ανά όροφο σε κάθε
κτίριο και για τις δύο διευθύνσεις της σεισμικής δράσης. Με βάση τις μέγιστες μετακινήσεις των
κατασκευών υπολογίζονται οι γωνιακές παραμορφώσεις ανά όροφο για δράση σεισμού εντός και
εκτός επιπέδου του εκάστοτε τοίχου σύμφωνα με τον εξής τύπο:

Γωνιακή παραμόρφωση =

(3.1)

Όπου:
h: τυπικό ύψος ορόφου
uκορυφής ορόφου.: η μετακίνηση στην κορυφή του κρίσιμου τοίχου ανά όροφο
uβάσης ορόφου.: η μετακίνηση στη βάση του κρίσιμου τοίχου ανά όροφο
Συγκεκριμένα, στα Σχ.5 και Σχ.6 παρουσιάζονται οι τιμές των εντός επιπέδου μετακινήσεων,
συμμετρικών κτιρίων, χωρίς διαφράγματα και για Σεισμό Χ, για κτίρια με ανεπαρκή σύνδεση σε
όλες τις διασταυρώσεις και για κτίρια με μεγάλα ανοίγματα αντιστοίχως, ενώ στα Σχ.7 και Σχ.8
παρουσιάζονται οι τιμές των εκτός επιπέδου μετακινήσεων, ασύμμετρων κτιρίων, χωρίς
διαφράγματα και για Σεισμό Χ, για κτίρια με επαρκώς συνδεδεμένους περιμετρικούς τοίχους, όχι
όμως και με τους εσωτερικούς τους και για κτίρια με μεσαία ανοίγματα αντιστοίχως. Ακόμη,
παρουσιάζονται οι τιμές των εκτός επιπέδου μετακινήσεων πενταώροφων, ασύμμετρων κτιρίων,
χωρίς διαφράγματα για σεισμική δράση στην διεύθυνση Χ, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους ως προς
τον βαθμό σύνδεσης μεταξύ των εγκάρσιων τοίχων τους (Σχ.9) και ως προς το μέγεθος των
ανοιγμάτων τους (Σχ.10). Ακολούθως, παρατίθενται ραβδογράμματα με τις τιμές του συντελεστή εδ,
που υπολογίζονται για εκτός επιπέδου μετακινήσεις και Σεισμό Χ, για συμμετρικά (Σχ.11) και
ασύμμετρα (Σχ.12) κτίρια με επαρκώς συνδεδεμένους τοίχους σε όλες τις διασταυρώσεις και για
συμμετρικά (Σχ.15) και ασύμμετρα (Σχ.16) κτίρια με μικρά ανοίγματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι για
κτίρια με περισσότερους από έναν ορόφους, λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη τιμή του εδ που προκύπτει
για κάθε κτίριο προκειμένου να γίνει η σύγκριση. Τέλος, στα Σχ.13 και Σχ.14 δίνονται οι τιμές του
βαθμού διαφραγματικής λειτουργίας εδ, που προκύπτουν για εκτός επιπέδου μετακινήσεις και
Σεισμό Χ, για μονώροφα, συμμετρικά και ασύμμετρα κτίρια αντίστοιχα, τα οποία διαφοροποιούνται
ως προς τον βαθμό σύνδεσης μεταξύ των εγκάρσιων τοίχων, ενώ στα Σχ.17 και Σχ.18
παρουσιάζονται οι τιμές του εδ για μονώροφα, συμμετρικά και ασύμμετρα κτίρια αντίστοιχα, τα
οποία διαφοροποιούνται ως προς το μέγεθος των ανοιγμάτων τους.

Σχ. 5 Μετακινήσεις κτιρίων ΣΓ με
διαφορετικό βαθμό σύνδεσης.

Σχ. 6 Μετακινήσεις κτιρίων ΣΓ με διαφορετικό
μέγεθος ανοιγμάτων.
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Σχ. 7 Μετακινήσεις κτιρίων ΑΣΒ με
διαφορετικό βαθμό σύνδεσης.

Σχ. 8 Μετακινήσεις κτιρίων ΑΣΒ με
διαφορετικό μέγεθος ανοιγμάτων.

Σχ. 9 Μετακινήσεις κτιρίων με διαφορετικό
βαθμό σύνδεσης.

Σχ. 10 Μετακινήσεις κτιρίων με διαφορετικό
μέγεθος ανοιγμάτων.

 Κτίρια με διαφορετικό βαθμό σύνδεσης

Σχ. 11 Συντελεστής διαφράγματος κτιρίων ΣΑ

Σχ. 12 Συντελεστής διαφράγματος κτιρίων
ΑΣΑ
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Σχ. 13 Συντελεστής διαφράγματος
συμμετρικών κτιρίων

Σχ. 14 Συντελεστής διαφράγματος
ασύμμετρων κτιρίων

 Κτίρια με διαφορετικό μέγεθος ανοιγμάτων

Σχ. 15 Συντελεστής διαφράγματος κτιρίων ΣΑ

Σχ. 16 Συντελεστής διαφράγματος κτιρίων
ΑΣΑ

Σχ. 17 Συντελεστής διαφράγματος
συμμετρικών κτιρίων

Σχ. 18 Συντελεστής διαφράγματος
ασύμμετρων κτιρίων

Με βάση τα διαγράμματα των Σχ.11 και Σχ.12 για κτίρια με διαφορετικό βαθμό σύνδεσης και τα
διαγράμματα των Σχ.15 και Σχ.16 για κτίρια με διαφορετικό μέγεθος ανοιγμάτων, συμπεραίνεται ότι
για τις εκτός επιπέδου μετακινήσεις η ύπαρξη διαφραγματικής λειτουργίας δρα ευνοϊκά στη μείωση
των μετατοπίσεων των συμμετρικών και ασύμμετρων κτιρίων και για τις δύο διευθύνσεις σεισμικής
δράσης. Εξαίρεση αποτελεί το κτίριο ΣΓ2 με μεγάλα ανοίγματα, όπου ο συντελεστής εδ του
δεύτερου ορόφου παίρνει τιμή μικρότερη της μονάδας. Ακόμη, για εκτός επιπέδου μετακινήσεις σε
όλα τα κτίρια παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται το ύψος των κτιρίων η επιρροή του διαφράγματος
μειώνεται, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι η ύπαρξη διαφραγμάτων είναι περισσότερο ευεργετική
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στην απόκριση των χαμηλών κτιρίων. Συγκεκριμένα, για τα συμμετρικά κτίρια που
διαφοροποιούνται ως προς τον βαθμό σύνδεσης, ο μέγιστος βαθμός επιρροής διαφράγματος
προκύπτει για το κτίριο ΣΑ1 και παίρνει τιμή εδ=16, ενώ για τα ασύμμετρα κτίρια η μέγιστη τιμή
του εδ παρατηρείται στο κτίριο ΑΣΑ1 και ισούται με 63. Όσον αφορά τα κτίρια με διαφορετικό
μέγεθος ανοιγμάτων, ομοίως παρατηρείται ότι στα συμμετρικά κτίρια ο μέγιστος βαθμός επιρροής
διαφράγματος προκύπτει για το κτίριο ΣΑ1 και παίρνει την τιμή εδ= 26.33 και για τα ασύμμετρα στο
κτίριο ΑΣΑ1 και παίρνει την τιμή εδ=63. Επιπλέον, παρατηρείται ότι στα χαμηλά κτίρια η επιρροή
των διαφραγμάτων για τις εντός επιπέδου μετακινήσεις είναι μικρότερη σε σχέση με αυτή για τις
εκτός επιπέδου μετακινήσεις και για τις δύο διευθύνσεις της σεισμικής δράσης. Αντιθέτως, όσο
αυξάνεται το ύψος των κτιρίων η ύπαρξη διαφραγμάτων τείνει να επηρεάζει το ίδιο τις εντός και
εκτός επιπέδου μετακινήσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα συμμετρικά μονώροφα κτίρια με
διαφορετικό βαθμό σύνδεσης, για τις εντός επιπέδου μετακινήσεις οι συντελεστές εδ προέκυψαν από
4.33 έως 16 φορές μικρότεροι σε σχέση με τους αντίστοιχους συντελεστές για εκτός επιπέδου
μετακινήσεις, ενώ στα ασύμμετρα μονώροφα κτίρια οι συντελεστές εδ προέκυψαν από 41.33 έως 63
φορές μικρότεροι σε σχέση με τους αντίστοιχους συντελεστές για εκτός επιπέδου μετακινήσεις.
Όσον αφορά τα κτίρια με διαφορετικό μέγεθος ανοιγμάτων, οι τιμές του εδ για συμμετρικά
μονώροφα κτίρια προέκυψαν από 3.1 έως 20 φορές μικρότερες για εντός επιπέδου μετακινήσεις και
για ασύμμετρα από 2.6 έως 42 φορές μικρότερες από τις τιμές των αντίστοιχων συντελεστών εδ για
εκτός επιπέδου μετακινήσεις. Ακόμη, για εντός επιπέδου μετακινήσεις παρατηρείται ότι η επιρροή
των διαφραγμάτων δεν είναι πάντα ευνοϊκή, καθώς η διαφραγματική λειτουργία προκαλεί αύξηση
των μετακινήσεων. Αύξηση των μετακινήσεων παρουσία διαφραγμάτων για κτίρια με διαφορετικό
βαθμό σύνδεσης παρατηρείται μόνο στα ασύμμετρα κτίρια, ενώ στα κτίρια που διαφοροποιούνται
ως προς το μέγεθος των ανοιγμάτων τους παρατηρείται τόσο σε συμμετρικά, όσο και ασύμμετρα
κτίρια.
Από το Σχ.9 γίνεται εμφανές πως η μείωση του βαθμού σύνδεσης μεταξύ εγκάρσιων τοίχων
προκαλεί αύξηση των εκτός επιπέδου μετακινήσεων των ασύμμετρων κτιρίων. Το ίδιο ισχύει και για
συμμετρικά κτίρια, καθώς και για τις εντός επιπέδου μετακινήσεις συμμετρικών και ασύμμετρων
κτιρίων. Ακόμη, όπως παρατηρείται από τα Σχ.13 και Σχ.14, η επιρροή των διαφραγμάτων
παρουσιάζεται να είναι ανεξάρτητη του βαθμού σύνδεσης, καθώς η τιμή του βαθμού επιρροής
διαφράγματος εδ δεν παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις με την αλλαγή του βαθμού σύνδεσης,
τόσο για εντός, όσο και για εκτός επιπέδου μετακινήσεις.
Από το Σχ.10 συμπεραίνεται πως η αύξηση του μεγέθους των ανοιγμάτων των φερόντων τοίχων
προκαλεί αύξηση των εκτός επιπέδου μετακινήσεων των ασύμμετρων κτιρίων. Το ίδιο ισχύει και για
συμμετρικά κτίρια, καθώς και για τις εντός επιπέδου μετακινήσεις συμμετρικών και ασύμμετρων
κτιρίων. Ακόμη, όπως παρατηρείται από τα Σχ.17 και Σχ.18, για εκτός επιπέδου μετακινήσεις η
αύξηση του μεγέθους των ανοιγμάτων προκαλεί μείωση της επιρροής των διαφραγμάτων. Για εντός
επιπέδου μετακινήσεις προκύπτει ότι για συμμετρικά κτίρια, η αύξηση του μεγέθους των
ανοιγμάτων οδηγεί σε μείωση της επιρροής των διαφραγμάτων, ενώ αυτό δεν ισχύει πάντα για τα
ασύμμετρα.
Όσον αφορά την επιρροή του πλήθους των ορόφων, από τα Σχ.5 και Σχ.7 για κτίρια με διαφορετικό
βαθμό σύνδεσης και από τα Σχ.6 και Σχ.8 για κτίρια με διαφορετικό μέγεθος ανοιγμάτων,
συμπεραίνεται ότι η αύξηση του ύψους των κτιρίων προκαλεί σημαντική αύξηση των μέγιστων
μετατοπίσεών τους. Ακόμη, παρατηρείται ότι για τον ίδιο όροφο όσο αυξάνεται το ύψος των κτιρίων
αυξάνονται και οι τιμές των μετατοπίσεων. Εξαίρεση αποτελούν οι εκτός επιπέδου μετακινήσεις που
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προκύπτουν για συμμετρικά κτίρια χωρίς διαφράγματα και σεισμό κατά Χ και για ασύμμετρα κτίρια
χωρίς διαφράγματα και για τις δύο διευθύνσεις σεισμικής δράσης.
4

Συγκρίσεις αποτελεσμάτων των αναλύσεων και του δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου
του ΟΑΣΠ

Σύμφωνα με την μεθοδολογία της προσεγγιστικής μεθόδου του ΟΑΣΠ υπολογίζονται οι
απαραίτητοι δείκτες για τον προσδιορισμό της εκτιμήτριας σεισμικής αντίστασης R των κτιρίων,
προκειμένου να συγκριθεί με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση αυτών.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύγκριση, επιλέγεται να συγκριθεί η εκτιμήτρια σεισμικής
αντίστασης R που προκύπτει για κάθε κτίριο με τον λόγο 1/γ, όπου γ η τιμή της μέγιστης γωνιακής
παραμόρφωσης κάθε κτιρίου. Ο λόγος 1/γ θεωρείται πως αντιπροσωπεύει την πραγματική
αντίσταση του κάθε κτιρίου. Επειδή, η τιμή της εκτιμήτριας R που προκύπτει από τη μέθοδο του
ΟΑΣΠ αφορά κάθε όροφο του κτιρίου και δε λαμβάνει υπόψη τη διεύθυνση της σεισμικής δράσης,
η σύγκριση γίνεται με το αντίστροφο της μέγιστης τιμής των γωνιακών παραμορφώσεων που
προκύπτουν για τις δύο διευθύνσεις της σεισμικής δράσης και για εντός και εκτός επιπέδου
μετακινήσεις. Ακόμη, για κάθε κτίριο υπολογίζονται ξεχωριστά οι λόγοι 1/γ στην περίπτωση
ύπαρξης ή όχι διαφραγμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μέγιστες τιμές των γωνιακών
παραμορφώσεων προκύπτουν για όλα τα κτίρια χωρίς διαφράγματα για εκτός επιπέδου
μετακινήσεις, ενώ παρουσία διαφραγμάτων οι τιμές των εντός και εκτός επιπέδου γωνιακών
παραμορφώσεων συμπίπτουν. Για την σύγκριση των δύο τιμών κατασκευάστηκαν τα διαγράμματα
των κανονικοποιημέων τιμών της εκτιμήτριας σεισμικής αντίστασης R και του λόγου 1/γ που
αντιστοιχούν σε κτίρια με ίδιο πλήθος ορόφων, αλλά διαφορετικό δείκτη R7 και R2. Παρακάτω,
παρατίθενται ενδεικτικά τα διαγράμματα σύγκρισης για μονώροφα, διώροφα και πενταώροφα
συμμετρικά κτίρια με διαφορετικό δείκτη R7 (Σχ.19) και R2 (Σχ.20), παρουσία και απουσία
διαφραγμάτων. Επίσης, δίνονται πίνακες όπου παρουσιάζονται τα ποσοστά των διαφορών μεταξύ
της σεισμικής αντίστασης R και του λόγου 1/γ για όλα τα υπό μελέτη κτίρια. Οι τιμές με κόκκινο
χρώμα αντιστοιχούν στα ποσοστά των διαφορών όπου η τιμή της αντίστασης R είναι μεγαλύτερη
από την τιμή του λόγου 1/γ.
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 Κτίρια με διαφορετικό βαθμό σύνδεσης (R7)

ΚΤΙΡΙΑ ΣΑ1, ΣΒ1 & ΣΓ1

Κτίρια χωρίς διαφράγματα
ΚΤΙΡΙΑ ΣΑ2, ΣΒ2 & ΣΓ2

ΚΤΙΡΙΑ ΣΑ5, ΣΒ5 & ΣΓ5

ΚΤΙΡΙΑ ΣΑ1, ΣΒ1 & ΣΓ1

Κτίρια με διαφράγματα
ΚΤΙΡΙΑ ΣΑ2, ΣΒ2 & ΣΓ2

ΚΤΙΡΙΑ ΣΑ5, ΣΒ5 & ΣΓ5

Σχ. 19 Σύγκριση R & 1/γ για συμμετρικά κτίρια με διαφορετικό βαθμό σύνδεσης

Πίνακας 4.1: Ποσοστά διαφορών R και 1/γ κτιρίων με διαφορετικό βαθμό σύνδεσης
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 Κτίρια με διαφορετικό μέγεθος ανοιγμάτων (R2)

ΚΤΙΡΙΑ ΣΑ1, ΣΒ1 & ΣΓ1

Κτίρια χωρίς διαφράγματα
ΚΤΙΡΙΑ ΣΑ2, ΣΒ2 & ΣΓ2

ΚΤΙΡΙΑ ΣΑ5, ΣΒ5 & ΣΓ5

ΚΤΙΡΙΑ ΣΑ1, ΣΒ1 & ΣΓ1

Κτίρια με διαφράγματα
ΚΤΙΡΙΑ ΣΑ2, ΣΒ2 & ΣΓ2

ΚΤΙΡΙΑ ΣΑ5, ΣΒ5 & ΣΓ5

Σχ. 20 Σύγκριση R & 1/γ για συμμετρικά κτίρια με διαφορετικό μέγεθος ανοιγμάτων

Πίνακας 4.2: Ποσοστά διαφορών R και 1/γ κτιρίων με διαφορετικό μέγεθος ανοιγμάτων
Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την σύγκριση της τιμής της αντίστασης R και του
λόγου 1/γ, τα οποία παρουσιάστηκαν στους πίνακες 4.1 και 4.2, καθώς και στα διαγράμματα
σύγκρισης των Σχ.19 και Σχ.20, συμπεραίνεται ότι οι μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ της
προσεγγιστικής μεθόδου του ΟΑΣΠ και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης προκύπτουν για κτίρια
με διαφορετικό δείκτη R2. Συγκεκριμένα, για συμμετρικά κτίρια με διαφορετικό βαθμό σύνδεσης το
μέγιστο ποσοστό διαφοράς ισούται με 13,0% και για ασύμμετρα με 29,0%, ενώ στα συμμετρικά
κτίρια με διαφορετικό μέγεθος ανοιγμάτων το μέγιστο ποσοστό διαφοράς ισούται με 36,1% και για
ασύμμετρα με 60,2%. Επομένως, ο δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος λειτουργεί καλύτερα στα
κτίρια που διαφοροποιούνται ως προς τον δείκτη R7.
Όσον αφορά τα κτίρια με διαφορετικό βαθμό σύνδεσης μεταξύ εγκάρσιων τοίχων, παρατηρείται ότι
η τιμή της αντίστασης που προκύπτει από τον δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο τις περισσότερες
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φορές είναι μεγαλύτερη από την τιμή της αντίστασης που προκύπτει από την ανάλυση, γεγονός το
οποίο δεν είναι υπέρ της ασφάλειας. Ακόμη, παρατηρείται ότι η μέθοδος του ΟΑΣΠ λειτουργεί
καλύτερα σε κτίρια με ανεπαρκή σύνδεση σε όλες τις διασταυρώσεις, ενώ στις περισσότερες
περιπτώσεις οι διαφορές των τιμών των δύο σεισμικών αντιστάσεων των κτιρίων μειώνονται με την
αύξηση του πλήθους των ορόφων. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως η αντίσταση που προκύπτει
από την ανάλυση δείχνει να επηρεάζεται σημαντικά από τον αριθμό των ορόφων των κτιρίων, σε
αντίθεση με την αντίσταση της προσεγγιστικής μεθόδου , η οποία παίρνει σχεδόν σταθερή τιμή παρά
την αύξηση του αριθμού των ορόφων. Τέλος, η επιρροή της διαφραγματικής λειτουργίας και του
βαθμού σύνδεσης συνεκτιμάται ισχυρότερη στην εκτιμήτρια σεισμικής αντίστασης της μεθόδου του
ΟΑΣΠ σε σύγκριση με την σεισμική αντίσταση που προκύπτει αναλυτικά.
Όσον αφορά τα κτίρια με διαφορετικό μέγεθος ανοιγμάτων, παρατηρείται ότι και σε αυτή την
περίπτωση η προσεγγιστική μέθοδος υπερεκτιμά την πραγματική αντίσταση των κτιρίων, ενώ
εξαίρεση αποτελούν τα συμμετρικά κτίρια, απουσία διαφράγματος όπου η τιμή του λόγου 1/γ είναι
πάντα μεγαλύτερη από αυτή της σεισμικής αντίστασης R. Ακόμη, παρατηρείται πως στα κτίρια με
διαφράγματα οι διαφορές μεταξύ των τιμών των δύο σεισμικών αντιστάσεων μειώνονται με την
αύξηση του μεγέθους των ανοιγμάτων, ενώ στα κτίρια χωρίς διαφράγματα συμβαίνει το αντίθετο.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η τιμή της αντίστασης που προκύπτει από τον δευτεροβάθμιο
προσεισμικό έλεγχο, παρουσία διαφραγμάτων, είναι μεγαλύτερη κατά μια σταθερή ποσότητα σε
σύγκριση με την τιμή αυτής απουσία διαφραγμάτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων, ενώ
η αντίσταση που προκύπτει από την ανάλυση δείχνει να επηρεάζεται έντονα από τον αριθμό των
ορόφων.
5

Συμπεράσματα

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα σημαντικότερα από τα αποτελέσματα που προέκυψαν
από τις διερευνήσεις της επιρροής συγκεκριμένων δομικών χαρακτηριστικών στην απόκριση των
κτιρίων και από την σύγκριση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης με την προσεγγιστική μέθοδο του
ΟΑΣΠ.. Με βάση τα συμπεράσματα αυτά, στο τέλος του κεφαλαίου παρατίθενται κάποιες
προτάσεις για τη βελτίωση της προσεγγιστικής μεθόδου του ΟΑΣΠ.
5.1 Συμπεράσματα ανάλυσης
Για κτίρια με διαφορετικό βαθμό σύνδεσης μεταξύ εγκάρσιων τοίχων ισχύουν τα ακόλουθα
συμπεράσματα:

Με τη μείωση του βαθμού σύνδεσης μεταξύ των εγκάρσιων τοίχων αυξάνονται οι
μετακινήσεις.

Η επιρροή της διαφραγματικής λειτουργίας είναι σημαντικότερη στις εκτός επιπέδου
μετακινήσεις.

Στις εκτός επιπέδου μετακινήσεις η ύπαρξη διαφραγμάτων είναι περισσότερο ευεργετική σε
μικρού ύψους κτίρια, ενώ στις εντός είναι ανεξάρτητη από το ύψος των κτιρίων.

Στις εκτός επιπέδου μετακινήσεις η επιρροή των διαφραγμάτων είναι πάντα ευνοϊκή, ενώ
αυτό δεν ισχύει πάντα για τις εντός επιπέδου μετακινήσεις.

Η επιρροή της διαφραγματικής λειτουργίας είναι ανεξάρτητη του βαθμού σύνδεσης μεταξύ
εγκάρσιων τοίχων.

Με την αύξηση του πλήθους των ορόφων αυξάνονται οι μετακινήσεις της κορυφής των
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κτιρίων
Για κτίρια με διαφορετικό μέγεθος ανοιγμάτων φερόντων τοίχων ισχύουν τα ακόλουθα
συμπεράσματα:

Με την αύξηση του μεγέθους των ανοιγμάτων αυξάνονται οι μετακινήσεις.

Η επιρροή των διαφραγμάτων είναι μεγαλύτερη στις εκτός επιπέδου μετακινήσεις.

Στις εκτός επιπέδου μετακινήσεις η ύπαρξη διαφραγμάτων είναι περισσότερο ευεργετική σε
χαμηλά κτίρια, ενώ στις εντός είναι ανεξάρτητη από το ύψος των κτιρίων.

Με την αύξηση του μεγέθους των ανοιγμάτων μειώνεται η επιρροή της διαφραγματικής
λειτουργίας, με εξαίρεση τις εντός επιπέδου μετακινήσεις των ασύμμετρων κτιρίων.

Με την αύξηση του πλήθους των ορόφων αυξάνονται οι μετακινήσεις της κορυφής των
κτιρίων.
5.2 Συμπεράσματα σύγκρισης R & 1/γ
Για κτίρια με διαφορετικό βαθμό σύνδεσης μεταξύ εγκάρσιων τοίχων ισχύουν τα ακόλουθα
συμπεράσματα:




Οι τιμές της αντίστασης R και του λόγου 1/γ δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές.
Η τιμή της αντίστασης R στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μεγαλύτερη από την
τιμή του λόγου 1/γ.



Η μέθοδος του ΟΑΣΠ λειτουργεί καλύτερα σε κτίρια με ανεπαρκή σύνδεση σε όλες τις
διασταυρώσεις.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι διαφορές των τιμών των δύο σεισμικών αντιστάσεων των
κτιρίων μειώνονται με την αύξηση του πλήθους των ορόφων.
Ο λόγος 1/γ επηρεάζεται σημαντικά από τον αριθμό των ορόφων των κτιρίων, σε αντίθεση με
την αντίσταση R, η οποία παίρνει σχεδόν σταθερή τιμή.




Για κτίρια με διαφορετικό μέγεθος ανοιγμάτων φερόντων τοίχων ισχύουν τα ακόλουθα
συμπεράσματα:

Οι διαφορές μεταξύ των τιμών της αντίστασης R και του λόγου 1/γ είναι σημαντικές.

Η τιμή της αντίστασης R στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μεγαλύτερη από την τιμή του
λόγου 1/γ. Εξαίρεση αποτελούν τα συμμετρικά κτίρια, απουσία διαφραγμάτων.

Στα κτίρια με διαφράγματα οι διαφορές μεταξύ των τιμών των δύο σεισμικών αντιστάσεων
μειώνονται με την αύξηση του μεγέθους των ανοιγμάτων, ενώ στα κτίρια χωρίς διαφράγματα
συμβαίνει το αντίθετο.

Ο λόγος 1/γ επηρεάζεται σημαντικά από τον αριθμό των ορόφων των κτιρίων, σε αντίθεση με
την αντίσταση R, η τιμή της οποίας παρουσία διαφραγμάτων, είναι μεγαλύτερη κατά μια
σταθερή ποσότητα σε σύγκριση με την τιμή αυτής απουσία διαφραγμάτων, ανεξάρτητα από
τον αριθμό των ορόφων.
Ακολούθως, παρατίθενται κάποιες προτάσεις με σκοπό τη βελτίωση της προσεγγιστικής μεθόδου
του ΟΑΣΠ. Οι προτάσεις αυτές ισχύουν κυρίως για τα υπό μελέτη κτίρια και δεν μπορούν να
γενικευθούν, καθώς ο αριθμός των κτιρίων που μελετήθηκαν δεν μπορεί να θεωρηθεί
ικανοποιητικός.
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Όπως έχει προαναφερθεί, στα κτίρια με περιμετρικούς τοίχους επαρκώς συνδεδεμένους μεταξύ τους,
όχι όμως και με τους εσωτερικούς (R7 = 0.80) η μέθοδος του ΟΑΣΠ λειτουργεί λιγότερο
ικανοποιητικά σε σύγκριση με τα κτίρια με ανεπαρκή σύνδεση σε όλες τις διασταυρώσεις ( R7 =
0.40). Ένας πιθανός τρόπος βελτίωσης της προσεγγιστικής μεθόδου είναι για κτίρια με
περιμετρικούς τοίχους επαρκώς συνδεδεμένους μεταξύ τους, όχι όμως και με τους εσωτερικούς να
λαμβάνεται τιμή R7 = 0.60 αντί για R7 = 0.80, καθώς όπως φαίνεται από τα διαγράμματα σύγκρισης
για R7 = 0.60 η διαφορά του R με το 1/γ μειώνεται σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις η τιμή του
R γίνεται μικρότερη από αυτή του 1/γ, το οποίο είναι και το επιθυμητό.
Όσον αφορά τα κτίρια με διαφορετικό μέγεθος ανοιγμάτων, παρατηρείται ότι ο πολλαπλασιασμός
του δείκτη σεισμικής αντίστασης R με το συντελεστή 0.5 οδηγεί σε μια πολύ καλή προσέγγιση του
R με το 1/γ στα συμμετρικά κτίρια με διαφράγματα, καθώς η διαφορά του R και του 1/γ είναι
περίπου 30% ανεξάρτητα από το πλήθος των ορόφων και το μέγεθος των ανοιγμάτων και σε μια πιο
ικανοποιητική προσέγγιση στα ασύμμετρα κτίρια με διαφράγματα.
Τέλος, από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι η επιρροή του πλήθους των ορόφων στη σεισμική
αντίσταση των κτιρίων προκύπτει αναλυτικά πολύ ισχυρότερη από ότι συνεκτιμά η εκτιμήτρια
σεισμικής αντίστασης που ορίζεται στη προσεγγιστική μέθοδο του ΟΑΣΠ για τον δευτεροβάθμιο
προσεισμικό έλεγχο. Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμο να επικαιροποιηθούν οι επιμέρους δείκτες
αντίστασης που ορίζονται στον παραπάνω προσεγγιστικό έλεγχο, συνεκτιμώντας ισχυρότερη
επιρροή του πλήθους των ορόφων.
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