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Περίληψη
Η σεισμική διέγερση μίας κατασκευής διαδίδεται από την θεμελίωση στο σώμα της κατασκευής, με
χρονική και χωρική αλληλουχία μέσω διαμήκων και διατμητικών κυμάτων. Στην κατασκευή, τα
σεισμικά κύματα προκαλούν αφ’ ενός μεν γενικές μετατοπίσεις αυτής και τα συνεπακόλουθα
εντατικά μεγέθη, αφ’ ετέρου δε τοπικά εντατικά μεγέθη στις θέσεις δημιουργίας κροσσών συμβολής
των κυμάτων στα διάφορα φέροντα μέλη της κατασκευής. Τα σημεία εμφάνισης αυτών των κροσσών,
όπου δημιουργούνται οι μέγιστες καταπονήσεις, δεν συμπίπτουν πάντοτε με τις θέσεις των μεγίστων
οι οποίες προκύπτουν από συμβατικές αναλύσεις.
Στην παρούσα εργασία το σεισμικό κύμα ορίζεται από τις χρονοϊστορίες του οριζόντιου και του
κατακόρυφου σεισμικού κραδασμού που δρουν σχεδόν ταυτόχρονα, όπως δηλαδή καταγράφηκαν από
τον επιταχυνσιογράφο στο Αργοστόλι από τον σεισμό της Κεφαλονιάς της 3ης Φεβρουαρίου 2014. Το
ζεύγος αυτό των εδαφικών κραδασμών διαδίδεται στα θεμέλια του κτιρίου με μία ορισμένη ταχύτητα,
πλήττει διαδοχικά τα θεμέλιά του και στη συνέχεια διαδίδεται στην κατασκευή.
Αυτού του τύπου η διέγερση εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις ταχύτητας διάδοσης του σεισμικού
κύματος στο έδαφος 200 και 800 m/sec, δεσπόζουσας συχνότητας της οριζόντιας διέγερσης 0.7, 1.0,
2.0, 3.0, 5.0 Hz και του λόγου της μέγιστης κατακόρυφης προς την οριζόντια επιτάχυνση V/H = 0.59,
2.0 και 3.0. Ας σημειωθεί ότι η αυθεντική δεσπόζουσα συχνότητα της εν λόγω οριζόντιας συνιστώσας
Ν160 είναι 2.0 Hz και ο λόγος V/H = 0.59. Η διέγερση “αναφοράς” είναι μόνον η ως άνω οριζόντια
συνιστώσα Ν160, ίση με μία εκ των δύο που συνθέτουν το σεισμικό κραδασμό διάδοσης του κύματος
με την αναφερθείσα μεταβολή των δεσποζουσών τους συχνοτήτων. Η δημιουργία νέων σεισμικών
κραδασμών με διάφορες δεσπόζουσες συχνότητες είχε ως συνέπεια οι τιμές των μετατοπίσεων και η
διάρκεια του σεισμικού κραδασμού να τροποποιηθούν κατάλληλα ώστε να διατηρείται η μέγιστη
οριζόντια επιτάχυνση σταθερή και ίση με την αυθεντική που καταγράφηκε. Η διαδικασία αυτή
εφαρμόστηκε κατ’ αναλογίαν και για την κατακόρυφη συνιστώσα. Για κάθε μία περίπτωση
δεσπόζουσας συχνότητας υπολογίζεται η απόκριση των φορέων εφαρμόζοντας την μέθοδο της
Δυναμικής Φασματικής Ανάλυσης (Modal Response Spectrum Method). Σε κάθε μία από αυτές τις
αναλύσεις καταγράφονται οι μετατοπίσεις και τα εντατικά μεγέθη σε συγκεκριμένες διατομές και οι
τιμές αυτών καλούνται “τιμές αναφοράς”.
Για να περιγραφεί η επίπτωση της διάδοσης του κύματος και η απόκριση των κατασκευών,
επιλέγησαν τέσσερα επίπεδα πλαίσια, δύο ζευγάρια από ένα τριώροφο και ένα οκταώροφο με 4.0 m
και 10.0 m καθαρό άνοιγμα δοκών το κάθε ζευγάρι.
Λέξεις κλειδιά: Σεισμική ανάλυση κατασκευών, διάδοση κυμάτων σε κατασκευές, επικεντρικές περιοχές με χαμηλό
εστιακό βάθος, κατακόρυφη σεισμική συνιστώσα
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Εισαγωγή και σκοπός της έρευνας
Η σεισμική απόκριση μίας κατασκευής μπορεί να προσδιοριστεί με διάφορους τρόπους φόρτισης. Για
παράδειγμα, μία μέθοδος είναι η ταυτόχρονη διέγερση της βάσης, όπως φαίνεται στο Σχ. 1α. Η
μέθοδος αυτή συνήθως περιγράφεται στους υπάρχοντες αντισεισμικούς κανονισμούς, οι οποίοι
ακολουθούνται από τους Μελετητές Μηχανικούς για τον αντισεισμικό υπολογισμό των κατασκευών.
Ωστόσο, μία άλλη πιο απλή μέθοδος είναι η εφαρμογή πλάγιων φορτίων ή μετατοπίσεων καθ’ ύψος
του κτιρίου, η οποία προβλέπεται από τους κανονισμούς, για τον υπολογισμό κυρίως πιο απλών
κατασκευών.
Η βασική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία είναι αυτή της διάδοσης του
σεισμικού κύματος, κατά την οποία η διέγερση της βάσης διαδίδεται στον χώρο και στον χρόνο. Πιο
συγκεκριμένα, τα μόρια του εδάφους πραγματοποιούν την κίνηση που περιγράφεται από την Χ, Υ και
Ζ συνιστώσα ενός συγκεκριμένου σεισμικού κραδασμού, ο οποίος διαδίδεται με μία συγκεκριμένη
ταχύτητα κατά μήκος της βάσης της θεμελίωσης του κτιρίου. Στις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν
η διέγερση της κατασκευής προκύπτει από μία χρονοϊστορία μετατοπίσεων η οποία εισάγεται από
κάθε στοιχείο της θεμελίωσής της και έπειτα διαδίδεται στο εσωτερικό αυτής. Μία ιδέα της
διαδικασίας αυτής παρουσιάζεται στο Σχ. 1β. Μία σχεδόν παρόμοια μεθοδολογία θεωρώντας διαφορά
φάσης μεταξύ των διεγέρσεων σε κάθε στήριξη, συνήθως εφαρμόζεται στην σεισμική ανάλυση
γεφυρών με μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των βάθρων. Στο σχήμα αυτό η χρονική στιγμή ti συμβολίζει
την χρονική στιγμή που το πρώτο υποστύλωμα διεγείρεται από το μέτωπο του σεισμικού κύματος.

Σχ. 1 Σύγκριση της απόκρισης κτιρίων η οποία προκύπτει από δύο διαφορετικές μεθόδους σεισμικής
ανάλυσης. (α) Ταυτόχρονη διέγερση της βάσης της κατασκευής, χρησιμοποιώντας την μέθοδο της
δυναμικής φασματικής ανάλυσης. (β) Εφαρμογή της διάδοσης του κύματος, όπου κροσσοί συμβολής
των κυμάτων σε διάφορες θέσεις μπορούν να εμφανισθούν.
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της σύγκρισης της απόκρισης και φόρτισης, οι
οποίες προκύπτουν από δύο διαφορετικούς τρόπους σεισμικής ανάλυσης, πιο συγκεκριμένα: η πρώτη
μέθοδος είναι αυτή της δυναμικής φασματικής ανάλυσης και η δεύτερη είναι αυτή της διάδοσης του
κύματος, όπως περιγράφεται παρακάτω. Τα εδαφικά μόρια κραδαίνονται στο χώρο, επιτελώντας
κινήσεις των οποίων η εν χρόνω προβολή της επιτάχυνσής τους στα τρία επίπεδα, παρέχεται από τα
συναφή επιταχυνσιογραφήματα.
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Εκ των πραγμάτων, η δυναμική φασματική ανάλυση είναι μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους
αντισεισμικού υπολογισμού των κατασκευών. Παρόλα αυτά, πιστεύουμε ότι η μέθοδος της διάδοσης
του κύματος δίνει αποτελέσματα που είναι πιο κοντά στην πραγματική ελαστική σεισμική απόκριση
των κατασκευών.
Σε όλες τις αναλύσεις “δοκιμών” με την μέθοδο της διάδοσης του κύματος εφαρμόσθηκαν οι
συνιστώσες Ν160 και Ζ από την καταγραφή ARGA_20140203_0309 η οποία λήφθηκε 11.0 km από
το επίκεντρο, κατά τον σεισμό της Κεφαλονιάς της 3ης Φεβρουαρίου 2014 [1]. Το εστιακό βάθος ήταν
8.0 km. Οι χρονοϊστορίες επιταχύνσεων και τα αντίστοιχα φάσματα ολικών επιταχύνσεων με
απόσβεση 5% παρουσιάζονται στο Σχ. 2. Η δεσπόζουσα συχνότητα της οριζόντιας συνιστώσας Ν160
προκύπτει f1=2.0Hz.
Στις αναλύσεις “αναφοράς” με την δυναμική φασματική μέθοδο χρησιμοποιήθηκε το φάσμα του
Σχ. 2β της οριζόντιας συνιστώσας Ν160 του εν λόγω σεισμικού κραδασμού. Ο λόγος των μέγιστων
επιταχύνσεων της κατακόρυφης προς την οριζόντια συνιστώσα (V/H) της καταγραφής είναι
max(aV)/max(aH) = 2.264 (msec-2)/3.832 (msec-2) = 0.59.
(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχ. 2 Διορθωμένες χρονοϊστορίες επιταχύνσεων [1] και τα ολικά φάσματα επιταχύνσεων για 5%
κρίσιμη απόσβεση από το Αργοστόλι, Κεφαλονιά, κατά τον σεισμό της Κεφαλονιάς της 3ης
Φεβρουαρίου 2014. (α), (β) η οριζόντια συνιστώσα Ν160 και (γ), (δ) η Ζ συνιστώσα.
Παράμετροι που ερευνήθηκαν
Για να είναι εφικτή η σύγκριση των δύο μεθοδολογιών, επιλύθηκε το ίδιο πλαίσιο, εφαρμόζοντας είτε
την δυναμική φασματική ανάλυση, είτε την μέθοδο της διάδοσης του κύματος. Στην συνέχεια,
ερευνήθηκε η επίδραση των παραμέτρων που περιγράφονται παρακάτω. Οι παράμετροι αυτές
διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά των
διεγέρσεων (τρία είδη παραμέτρων) και η δεύτερη με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των επίπεδων
πλαισίων (δύο είδη παραμέτρων) στα οποία εφαρμόσθηκαν οι εν λόγω διεγέρσεις.
Χαρακτηριστικά των διεγέρσεων
α) Επίδραση της ταχύτητας του κύματος. Για την διάδοση του κύματος η διέγερση μεταδίδεται κατά
μήκος της θεμελίωσης της κατασκευής με ταχύτητα ίση με c1=200 (msec-1) και c2=800 (msec-1).
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β) Επίδραση της δεσπόζουσας συχνότητας της οριζόντιας και κατακόρυφης συνιστώσας. Η
αυθεντική διέγερση τροποποιήθηκε κατάλληλα έτσι ώστε να δημιουργηθούν τέσσερις ακόμα
διεγέρσεις με δεσπόζουσα συχνότητα (f) : f2=0.70Hz, f3=1.0Hz, f4=3Hz και f5=5Hz, πέραν της
καταγραμμένης f=2Hz. Η διαδικασία της τροποποίησης της αυθεντικής διέγερσης έγινε διατηρώντας
σταθερές τις τιμές των επιταχύνσεων. Αντιθέτως, οι αντίστοιχες τιμές των ταχυτήτων (vi(t)) και των
μετατοπίσεων (di(t)) προκύπτουν από τις σχέσεις:
vi(t) = v1(t) (f1/fi), για i=2,3,4,5
(1α)
2
di(t) = d1(t) (f1/fi) , για i=2,3,4,5
(1β)
και η διάρκεια (Di) των αντίστοιχων διεγέρσεων προκύπτει από την σχέση:
Di(t) = D1(t) (f1/fi)
(1γ)
γ) Η επίδραση του λόγου Κατακόρυφης προς Οριζόντιας (V/H) μέγιστης επιτάχυνσης του εδάφους.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο λόγος της αυθεντικής Κατακόρυφης προς την Οριζόντια συνιστώσα
Ν160 ήταν V/H=0.59. Η απόσταση από το επίκεντρο της καταγραφής ήταν 11.0 km. Επομένως, ο
συγκεκριμένος επιταχυνσιογράφος βρίσκεται στα εξωτερικά όρια της επικεντρικής περιοχής,
δεδομένου ότι το εστιακό βάθος ήταν 8.0 km. Σε περιοχές με μικρότερη απόσταση από το επίκεντρο,
ο λόγος V/H μπορεί να λάβει υψηλότερες τιμές, [2], [3], [4]. Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο ότι θα ήταν
σημαντικό να εξετασθούν και υψηλότεροι λόγοι V/H ώστε να αντανακλούν τις συνθήκες που
επικρατούν και στις επικεντρικές περιοχές επιφανειακών σεισμών. Οι τιμές αυτές είναι (V/H)2=2.0
και (V/H)3=3.0, εκτός από την αυθεντική τιμή του (V/H)1=0.59.
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των επιπέδων πλαισίων
Στην παρούσα εργασία έχουν επιλεγεί προς επίλυση επίπεδα δυσδιάστατα πλαίσια, θεωρώντας ότι το
κτίριο αποτελείται από όμοια μεταξύ τους επίπεδα πλαίσια παράλληλα τοποθετημένα και ότι η
διέγερση γίνεται μέσα στο επίπεδό τους.
α. Επίδραση του αριθμού των ορόφων του πλαισίου: επιλέχθηκαν δύο τύποι πλαισίων με τα ίδια
χαρακτηριστικά αλλά με διαφορετικό αριθμό ορόφων. Το ένα πλαίσιο έχει τρεις και το άλλο οκτώ
ορόφους, όπως φαίνεται στο Σχ. 3. Το καθαρό άνοιγμα των δοκών είναι 10.0 m και το καθαρό ύψος
των ορόφων είναι 2.40 m. Η θεμελιώδης περίοδος του τριώροφου πλαισίου είναι 0.558 sec, ή
συχνότητα 1.79 Hz και του οκταώροφου είναι 1.613 sec, ή 0.62 Hz.
β. Επίδραση του καθαρού ανοίγματος των δοκών: εξετάσθηκε ένα ακόμα ζευγάρι πλαισίων με τα ίδια
χαρακτηριστικά όπως αυτά της προηγούμενης περίπτωσης αλλά με καθαρό άνοιγμα δοκών 4.0 m,
όπως φαίνεται στο Σχ. 3. Η θεμελιώδης περίοδος του τριώροφου πλαισίου είναι 0.275 sec, ή
συχνότητα 3.64 Hz και του οκταώροφου είναι 0.789 sec, ή 1.27 Hz.
Εάν λάβουμε υπόψη ότι οι προαναφερθείσες παράμετροι εφαρμόζονται σε τέσσερα διαφορετικά
επίπεδα πλαίσια, όπως φαίνεται στο Σχ. 3, συνολικά οι αναλύσεις “δοκιμών” προκύπτουν
4(διαφορετικά πλαίσια) x 2(διαφορετικές ταχύτητες διάδοσης) x 5(διαφορετικές δεσπόζουσες
συχνότητες) x 3(διαφορετικοί λόγοι V/H) = 120 περιπτώσεις. Στον αριθμό αυτό θα πρέπει να
προστεθούν οι δυναμικές φασματικές αναλύσεις για τις αναλύσεις “αναφοράς”, οι οποίες
περιλαμβάνουν: 4(διαφορετικά πλαίσια) x 5(διαφορετικές δεσπόζουσες συχνότητες)
= 20
περιπτώσεις. Λόγω του υψηλού αριθμού των δεδομένων που λήφθηκαν από τις 120 + 20 = 140
αναλύσεις, μόνο μερικά από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα παρουσιάζονται σχολιαζόμενα σε
αντίστοιχα διαγράμματα.
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Σχ. 3 (α,β) Ένα πλαίσιο με τρεις και ένα με οκτώ ορόφους, όπου ℓ (m) είναι το καθαρό άνοιγμα των
δοκών. Υπάρχουν δύο ζευγάρια πλαισίων. Ένα με ℓ=10.0 m και ένα άλλο με ℓ=4.0 m. Στο σχήμα
φαίνεται η αρίθμηση των υποστυλωμάτων (C) και των δοκών (B), στα οποία γίνεται σύγκριση των
εντατικών μεγεθών (βλ. Σχ. 4,5,6,7,8).
Μοντελοποίηση και αναλύσεις
Όλες οι αναλύσεις με την διάδοση του κύματος πραγματοποιήθηκαν εφαρμόζοντας τον κώδικα
πεπερασμένων στοιχείων του Abaqus [5]. Η διέγερση των κτιριακών πλαισίων έγινε εφαρμόζοντας τις
αντίστοιχες χρονοϊστορίες μετατοπίσεων, οι οποίες προέκυψαν ύστερα από διπλή ολοκλήρωση των
επιταχύνσεων, εφαρμόζοντας τον κώδικα [6].
Ο χρόνος που απαιτείται για να διαδοθεί το κύμα, από το μέσο του ενός θεμελίου στο άλλο, ισούται
με (Lci+0.55)/ci, όπου Lci το καθαρό άνοιγμα των δοκών (βλ. Σχ. 3) και ci η ταχύτητα διάδοσης του
κύματος.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι αναλύσεις έγιναν χρησιμοποιώντας επίπεδα πεπερασμένα στοιχεία μέσω
του κώδικα Abaqus, εφαρμόζοντας την ρητή δυναμική μέθοδο (explicit dynamic method).
Στην ρητή δυναμική ανάλυση, σε κάθε χρονικό βήμα, επιλύεται η δυναμική εξίσωση ισορροπίας:
(2)
Το χρονικό βήμα υπολογίζεται σύμφωνα με το κριτήριο Courant [7]:
Δt = b/c
(3)
όπου b είναι το μικρότερο μήκος πεπερασμένου στοιχείου που χρησιμοποιείται και c η ταχύτητα του
ήχου σε επίπεδα πεπερασμένα στοιχεία:
c=(E/(ρ(1-v2)))1/2
(4)
όπου Ε είναι το μέτρο ελαστικότητας, ρ η πυκνότητα του μέσου και v ο λόγος Poisson.
Το χρονικό βήμα προκύπτει ίσο με 1.09x10-5 (sec). Ο λόγος της απόσβεσης σε κάθε ανάλυση είναι
ίσος με 5%. Το κατανεμημένο φορτίο των δοκών, λαμβάνοντας υπόψη και το ίδιο βάρος, προκύπτει
90.4 kN/m. Το καταστατικό προσομοίωμα των στοιχείων είναι γραμμικώς ελαστικό με ιδιότητες
Ε=41GPa, ρ=2500 kg/m3 και v=0.20. Η διακριτοποίηση των υποστυλωμάτων είναι ένας κάναββος
στοιχείων 0.05x0.05 (m2) και των δοκών 0.05x0.10 (m2), όπου 0.05 (m) είναι η πλευρά κατά τον
κατακόρυφο άξονα των δοκών. Κάθε όροφος έχει συνολικό ύψος 3.00 m, η διατομή των
υποστυλωμάτων είναι 0.55x0.55 (m2) και η διατομή των δοκών είναι 0.40x0.60 (m2).
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Κάθε πλαίσιο είναι συμμετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα και έχει τον ίδιο αριθμό
υποστυλωμάτων και το ίδιο άνοιγμα δοκών ανά όροφο, όπως φαίνεται στο Σχ. 3, επομένως η
σεισμική απόκριση από συμβατικές μεθόδους ανάλυσης παρέχει συμμετρική φόρτιση –
παραμόρφωση. Η διάρκεια της ανάλυσης επεκτείνεται πέρα από την λήξη της επιβαλλόμενης
διέγερσης κατά το χρονικό διάστημα που ισούται με την τριπλάσια τιμή της ιδιοπεριόδου του
αντίστοιχου πλαισίου, έτσι ώστε να μην αγνοηθεί καμία παράμετρος που θα μπορούσε να συνεισφέρει
στην παρούσα μελέτη.
Οι αναλύσεις των περιπτώσεων “αναφοράς” πραγματοποιήθηκαν από έναν “εμπορικό’ κώδικα
εφαρμόζοντας συμβατικές μεθόδους ανάλυσης. Για την ακρίβεια, για να είναι αξιόπιστα τα
αποτελέσματα που καλούνται ως αποτελέσματα “αναφοράς” μερικές περιπτώσεις αυτών επιλύθηκαν
με δύο “εμπορικούς” κώδικες. Τα αποτελέσματα μεταξύ αυτών ήταν σχεδόν ταυτόσημα. Τελικώς για
τις ανάγκες της παρούσας εργασίας οι 20 επιλύσεις “αναφοράς”, όπως ήδη αναφέρθηκε,
πραγματοποιήθηκαν με τον κώδικα ScadaPro 16 [8] ακολουθώντας την δυναμική φασματική μέθοδο
ανάλυσης (Modal Response Spectrum Method) όπως περιγράφεται στο [9].
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων
Ο μεγάλος όγκος των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται καθ’ ομάδες μέσω διαγραμμάτων για να είναι
πιο εύκολα κατανοητά. Για τον λόγο αυτό στο Σχ. 3 φαίνεται η αρίθμηση των υποστυλωμάτων (C)
και των δοκών (Β). Στα Σχ. 4, 5, 6 και 7 παρουσιάζεται ο λόγος των μέγιστων τιμών κατά απόλυτη
τιμή των εντατικών μεγεθών Ν, Μ, V της αντίστοιχης διατομής ενός συγκεκριμένου στοιχείου (τιμή
“δοκιμών”) προς την αντίστοιχη τιμή του εντατικού μεγέθους Nref, Mref, Vref εφαρμόζοντας την
μέθοδο της δυναμικής φασματικής ανάλυσης (τιμή “αναφοράς”) για κάθε έναν τύπο πλαισίου. Σε
κάθε έναν λόγο που υπολογίζεται έχει διατηρηθεί το πρόσημο κάθε εντατικού μεγέθους.
Λόγω αυτής της διαδικασίας μπορεί κανείς να παρατηρήσει αρκετές αρνητικές τιμές των λόγων των
εντατικών μεγεθών. Οι αρνητικές τιμές των λόγων των αξονικών για τα υποστυλώματα του ισογείου
C1, C2, C3 (βλ. Σχ. 3) δηλώνουν την ύπαρξη εφελκυστικών δυνάμεων στις επιλύσεις “δοκιμών”,
καθώς στις αντίστοιχες επιλύσεις “αναφοράς” οι αντίστοιχες αξονικές δυνάμεις είναι θλιπτικές. Τα
αποτελέσματα αυτά φαίνονται στα Σχ. 4α,β,γ, Σχ. 5α,β,γ, Σχ. 6α,β,γ, Σχ. 7α,β,γ. Στατιστικώς, έχει
παρατηρηθεί ότι στα χαμηλού ύψους πλαίσια με μικρό άνοιγμα δοκών, τα αποτελέσματα είναι
δυσμενέστερα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόκριση των δοκών εξετάζοντας τις διατομές των άκρων
και του μέσου αυτών. Ενδεικτικά παρουσιάζονται στα Σχ. 4ζ,η,θ, Σχ. 5ζ,η,θ, Σχ. 6ζ,η,θ, Σχ. 7ζ,η,θ,
οι τιμές των ροπών κάμψεως και τεμνουσών δυνάμεων του αριστερού άκρου της δοκού Β1 και το δεξί
άκρο της δοκού Β6 για τα τριώροφα πλαίσια και της δοκού Β16 για τα οκταώροφα πλαίσια. Στα Σχ.
4ι,κ,λ, Σχ. 5ι,κ,λ, Σχ. 6ι,κ,λ, Σχ. 7ι,κ,λ παρουσιάζονται οι ροπές του μέσου των δοκών Β2, Β5, Β6 για
τα τριώροφα πλαίσια και των δοκών Β2, Β15, Β16 για τα οκταώροφα πλαίσια αντίστοιχα.
Στο Σχ. 8α,β,γ παρουσιάζονται οι λόγοι των εκκεντροτήτων e/eref = (M/N)/(M/N)ref της διατομής της
βάσης των υποστυλωμάτων του ισογείου του οκταώροφου πλαισίου με καθαρό άνοιγμα 10.0 m, ενώ
στο Σχ. 8δ,ε,στ, οι λόγοι των εκκεντροτήτων για το οκταώροφο πλαίσιο με καθαρό άνοιγμα 4.0 m. Τα
αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την δεσπόζουσα συχνότητα του οριζόντιου κραδασμού 0.7 Hz,
για την περίπτωση ταχύτητας κύματος c1 = 200 m/sec και για τους τρεις λόγους V/H.
Οι υπολογισμοί αυτοί έχουν πραγματοποιηθεί για όλη την διάρκεια της ανάλυσης, η οποία
επεκτείνεται του χρόνου του σεισμικού κραδασμού κατά ένα χρονικό διάστημα ίσο με τρεις φορές την
πρώτη ιδιοπερίοδο του αντίστοιχου πλαισίου, όπως ήδη αναφέρθηκε. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η
διαδικασία, επιλύθηκαν οι περιπτώσεις “αναφοράς” και με εν χρόνω ολοκλήρωση της εξίσωσης
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δυναμικής ισορροπίας. Η διαδικασία αυτή αποδείχθηκε ότι ήταν απαραίτητη, αφού σε αρκετές
περιπτώσεις προέκυψαν τιμές εντατικών και παραμορφωσιακών μεγεθών μεγαλύτερες από αυτές που
αναπτύχθηκαν εντός της χρονικής διάρκειας του σεισμικού κραδασμού. Αυτό παρατηρήθηκε να
συμβαίνει στις περιπτώσεις πλαισίων με συγκριτικά μεγαλύτερη ιδιοπερίοδο.
(α)

(β)

(γ)

(δ)

(στ)

(ε)

(ζ)

(η)

(θ)

(ι)

(κ)

(λ)

Σχ. 4 Λόγοι αξονικών (Ν) προς (Νref), ροπών (Μ) προς (Μref) και τεμνουσών (V) προς (Vref) σε
διάφορες διατομές ελέγχου του τριώροφου επίπεδου πλαισίου με καθαρό άνοιγμα δοκών 10.0 (m). Η
θέση των αλφαριθμητικών ενδείξεων των υποστυλωμάτων (C) και των δοκών (Β) παρουσιάζεται στο
Σχ. 3. Η σήμανση Δ. Άκρο ή Α. Άκρο σημαίνει αριστερό ή δεξιό άκρο της δοκού αντίστοιχα.

ΕΠΕΣ

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

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

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι λόγοι e/eref στους οποίους ισχύει eref < 0.05 m, απορρίφθηκαν. Με αυτή την
παραδοχή οι υψηλές τιμές των λόγων εκκεντροτήτων οφείλονται στις υψηλές τιμές των
εκκεντροτήτων (e) από τις επιλύσεις “δοκιμών” και όχι σε μικρές τιμές (eref) “αναφοράς”. Όπως έχει
παρατηρηθεί, η ροπή της βάσης των υποστυλωμάτων του ισογείου στις επιλύσεις “δοκιμών” δεν
(α)

(β)

(γ)

(δ)

(στ)

(ε)

(ζ)

(η)

(θ)

(ι)

(κ)

(λ)

Σχ. 5 Λόγοι αξονικών (Ν) προς (Νref), ροπών (Μ) προς (Μref) και τεμνουσών (V) προς (Vref) σε
διάφορες διατομές ελέγχου του τριώροφου επίπεδου πλαισίου με καθαρό άνοιγμα δοκών 4.0 (m). Η
θέση των αλφαριθμητικών ενδείξεων των υποστυλωμάτων (C) και των δοκών (Β) παρουσιάζεται στο
Σχ. 3. Η σήμανση Δ. Άκρο ή Α. Άκρο σημαίνει αριστερό ή δεξιό άκρο της δοκού αντίστοιχα.
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μεταβάλλεται σημαντικά από τις αντίστοιχες των επιλύσεων “αναφοράς” όπως φαίνεται στα Σχ. 4δ,
5δ, 6δ και 7δ. Επομένως, οι υψηλές τιμές των εκκεντροτήτων οφείλονται στην σημαντική μεταβολή
των τιμών των αξονικών δυνάμεων (Ν), όπως φαίνεται στα Σχ. 4α,β,γ, 5α,β,γ, 6α,β,γ και 7α,β,γ, κάτι
το οποίο οφείλεται στην διαδικασία της διάδοσης του σεισμικού κύματος στην κατασκευή.
(α)

(β)

(γ)

(δ)

(στ)

(ε)

(ζ)

(η)

(θ)

(ι)

(κ)

(λ)

Σχ. 6 Λόγοι αξονικών (Ν) προς (Νref), ροπών (Μ) προς (Μref) και τεμνουσών (V) προς (Vref) σε
διάφορες διατομές ελέγχου του οκταώροφου επίπεδου πλαισίου με καθαρό άνοιγμα δοκών 10.0 (m).
Η θέση των αλφαριθμητικών ενδείξεων των υποστυλωμάτων (C) και των δοκών (Β) παρουσιάζεται
στο Σχ. 3. Η σήμανση Δ. Άκρο ή Α. Άκρο σημαίνει αριστερό ή δεξιό άκρο της δοκού αντίστοιχα.
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Όπως αναπαρίσταται στο Σχ. 1β και αρχικώς είχε γίνει η εκτίμηση, από τις αναλύσεις όπου
λαμβάνεται υπόψη η διάδοση των σεισμικών κυμάτων, αποδείχθηκε ότι οι κροσσοί συμβολής μπορεί
να συμβούν σε οποιαδήποτε θέση κατά μήκος του κάθε μέλους, είτε αυτό είναι ένα υποστύλωμα, είτε
μία δοκός. Στην παρούσα εργασία ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί εκ των προτέρων η θέση αυτών
(α)

(β)

(γ)

(δ)

(στ)

(ε)

(ζ)

(η)

(θ)

(ι)

(κ)

(λ)

Σχ. 7 Λόγοι αξονικών (Ν) προς (Νref), ροπών (Μ) προς (Μref) και τεμνουσών (V) προς (Vref) σε
διάφορες διατομές ελέγχου του οκταώροφου επίπεδου πλαισίου με καθαρό άνοιγμα δοκών 4.0 (m). Η
θέση των αλφαριθμητικών ενδείξεων των υποστυλωμάτων (C) και των δοκών (Β) παρουσιάζεται στο
Σχ. 3. Η σήμανση Δ. Άκρο ή Α. Άκρο σημαίνει αριστερό ή δεξιό άκρο της δοκού αντίστοιχα.
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(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

Σχ. 8 Λόγοι των εκκεντροτήτων e/eref=(M/N)/(Mref/Nref) στην βάση κάθε υποστυλώματος του ισογείου
για όλη την διάρκεια της ανάλυσης με δεσπόζουσα συχνότητα 0.70 Hz. Εξαιρέθηκαν οι τιμές των
λόγων για eref < 0.05 (m).
των κροσσών όπου εμφανίζεται η μέγιστη τιμή κάθε εντατικού μεγέθους. Παρ’ όλα αυτά έγινε
προσπάθεια εντοπισμού της θέσης των μεγίστων τιμών δειγματοληπτικά για συγκεκριμένες μόνον
περιπτώσεις και τα αποτελέσματα ήσαν λίαν ενδιαφέροντα, όπως π.χ. φαίνεται στο Σχ. 9, το οποίο
αντιστοιχεί – εκ πρώτης όψεως περιέργως – σε καθαρό άνοιγμα δοκών 4.0 m και όχι σε δοκούς των
10.0 m. Μία πιθανή εξήγηση αυτού είναι το ότι μικρότερα μήκη δοκών εντείνονται περισσότερο
έναντι διαφορικών παραμορφώσεων των άκρων τους, σε σχέση με δοκούς μεγαλύτερου μήκους, με το
δεδομένο ότι κατά τη μέθοδο της διάδοσης του σεισμικού κύματος τα εδαφικά μόρια κραδαίνονται
ταυτοχρόνως οριζοντίως και κατακορύφως, όπως ήδη αναφέρθηκε.
Πιο συγκεκριμένα, στο Σχ. 9 παρουσιάζεται η διαφοροποίηση μεταξύ της μέγιστης ροπής κάμψεως
Μ = 499 kNm που εμφανίζεται στο μέσον περίπου του ανοίγματος μετά την επίλυση “αναφοράς”, με
την καταγεγραμμένη οριζόντια διέγερση (δεσπόζουσα συχνότητα f = 2 Ηz) σε σχέση με τις ροπές από
την αντίστοιχη επίλυση “δοκιμής” Μ = 522.5 kNm και Μ = - 450.44 kNm που παρουσιάζονται σε
διαφορετικές θέσεις.

Σχ. 9 Κροσσοί συμβολής και μεγέθη ροπών κάμψεως σε “τυχαία” σημεία για το τριώροφο πλαίσιο,
οροφή ισογείου, δεσπόζουσα συχνότητα f = 2 Hz, ταχύτητα διάδοσης κύματος V = 200 m/sec, λόγος
V/H = 3.0, καθαρό άνοιγμα δοκών 4.0 m.
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Συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα προκύπτουν ύστερα από την σύγκριση των αποτελεσμάτων της μεθόδου της
διάδοσης του σεισμικού κύματος με εκείνα που λήφθηκαν από την εφαρμογή της δυναμικής
φασματικής μεθόδου. Γίνεται η υπόμνηση ότι μία βασική παραδοχή αυτής της εργασίας είναι το ότι
τα υλικά είναι γραμμικά ελαστικά και άπειρης αντοχής.
Σε συμμετρικές κατασκευές όπως οι συγκεκριμένες που αναλύθηκαν, τα αποτελέσματα με την μέθοδο
της διάδοσης του κύματος διαφέρουν από τον κανόνα συμμετρίας λόγω του τρόπου επιβολής της
διέγερσης. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο υποστύλωμα που δέχεται τη διέγερση αναπτύσσει
σημαντικές, κυρίως εφελκυστικές και λιγότερο θλιπτικές παραμορφώσεις. Αυτό προκύπτει για κάθε
μία τιμή του λόγου V/H. Αυτές οι εφελκυστικές ή θλιπτικές παραμορφώσεις εμφανίζονται μόλις η
διέγερση συναντήσει αυτό το υποστύλωμα και αναπτύσσουν τιμές από 10 έως και 75 φορές των
αντίστοιχων θλιπτικών αξονικών δυνάμεων από τις επιλύσεις “αναφοράς”, στις οποίες, αξίζει να
σημειωθεί ότι δεν εμφανίζονται εφελκυσμοί στα υποστυλώματα του ισογείου.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια της σεισμικής διέγερσης αναπτύσσεται στην βάση των
υποστυλωμάτων του ισογείου εναλλαγή σημαντικών εφελκυστικών και θλιπτικών παραμορφώσεων,
πράγμα το οποίο δημιουργεί συντριπτικά αποτελέσματα. Οι εκκεντρότητες στην ουσία απειρίζονται, η
αντίσταση σε ολίσθηση στην βάση λόγω τριβής μειώνεται σημαντικά αν δεν εκμηδενίζεται και κάποια
συστήματα σεισμικής μόνωσης ίσως να μην καταφέρουν να λειτουργήσουν όπως ακριβώς έχουν
σχεδιαστεί. Ενδεχομένως να εμφανίζονται και κρουστικά φαινόμενα στη βάση του ισογείου, ή ακόμη
και σε άλλες ειδικές θέσεις (π.χ. εδράσεις τύπου Gerber), λόγω της ταχείας εναλλαγής θλιπτικών και
εφελκυστικών δυνάμεων.
Η θέση των μέγιστων εντατικών μεγεθών δεν μπόρεσε, κατά την παρούσα έρευνα, να τεκμηριωθεί και
να προσδιοριστούν με αξιοπιστία οι παράμετροι από τις οποίες εξαρτώνται οι εν λόγω θέσεις.
Πάντως, διαπιστώθηκε από τις επιλύσεις με την διαδικασία της διάδοσης των κυμάτων στην
κατασκευή, ότι οι σεισμικές ροπές στις δοκούς δεν μηδενίζονται πάντοτε περί το μέσον των
ανοιγμάτων τους.
Έτσι, η διαφοροποίηση στην απόκριση των δοκών κατέχει σημασία αναφοράς, καθώς οι ροπές στο
μέσον αυτών μπορεί να είναι έως και 15 φορές μεγαλύτερες από τις τιμές των επιλύσεων αναφοράς
αλλά και με διαφορετικό πρόσημο, δηλαδή να εφελκύονται οι άνω ίνες.
Όλες οι παράμετροι που εξετάσθηκαν επηρεάζουν την απόκριση των φορέων. Επειδή το φαινόμενο
της διάδοσης του σεισμικού κύματος στην κατασκευή είναι αρκετά σύνθετο, δεν ήταν εφικτό να
προσδιορισθεί ο βαθμός επιρροής κάθε μίας παραμέτρου, από τα τέσσερα είδη αυτών που
εξετάσθηκαν.
Η μέθοδος της διάδοσης του κύματος δίνει αποτελέσματα, τα οποία είναι πιο κοντά στην πραγματική
απόκριση των κατασκευών και ενδεχομένως θα μπορεί να συμβάλλει στην ερμηνεία βλαβών ή ακόμη
και στον αντισεισμικό σχεδιασμό κρίσιμων εγκαταστάσεων, είτε μακριά από το επίκεντρο, όπου ο
λόγος V/H είναι χαμηλός, είτε κοντά στο επίκεντρο επιφανειακών σεισμών όπου ο λόγος V/H είναι
αρκετά υψηλός.
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