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Εισαγωγή
Σύμφωνα με την πλειονότητα των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών οι μέθοδοι ανάλυσης των
κατασκευών λόγω σεισμικής διέγερσης διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις ελαστικές ή
γραμμικές και τις ανελαστικές ή μη γραμμικές μεθόδους. Στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο οι μη
γραμμικές μέθοδοι ανάλυσης είναι αυτές που μπορούν να εξασφαλίσουν την κατά το δυνατόν
ρεαλιστική αποτίμηση της μηχανικής συμπεριφοράς των κατασκευών υπό ιδιαίτερα υψηλές εντάσεις
φόρτισης που πλησιάζουν τα όρια αντοχής και αστοχίας τους, όπως π.χ. συμβαίνει σε πολλές
περιπτώσεις σεισμικών καταπονήσεων. Οι εν λόγω μέθοδοι εφαρμόζονται κατά την αποτίμηση της
σεισμικής συμπεριφοράς των κτιρίων ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις σχετικά με την
αποκατάσταση ή την ενίσχυσή τους, καθώς επίσης και για το σχεδιασμό νέων κατασκευών στα
πλαίσια του σχεδιασμού με βάση τις μετακινήσεις.
Ο EC8 (2003) προτείνει δύο μη γραμμικές μεθόδους ανάλυσης: τη στατική μη γραμμική ανάλυση
(Pushover) και τη μη γραμμική ανάλυση με χρονική ολοκλήρωση (Nonlinear Time History (NTH)).
Η στατική μη γραμμική ανάλυση (Pushover) αποτελεί την πλέον διαδομένη ανελαστική μέθοδο για
την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων κτιρίων. Η μη
γραμμική ανάλυση με χρονική ολοκλήρωση θεωρείται η πιο εξελιγμένη μέθοδος για την εκτίμηση της
σεισμικής απόκρισης των κατασκευών. Ωστόσο, προτιμάται η χρήση της ανάλυσης Pushover λόγω
της απλότητάς της σε αντιπαραβολή με τις ΝΤΗ αναλύσεις, οι οποίες εμφανίζουν προβλήματα που
σχετίζονται με την επιλογή και ανακλιμάκωση των επιταχυνσιογραφημάτων, ενώ επιπλέον έχουν
μεγάλο υπολογιστικό κόστος και είναι αρκετά χρονοβόρες.
Σήμερα, η καλή απόδοση της μεθόδου Pushover για επίπεδα πλαίσια έχει μελετηθεί σε πλήθος
εργασιών και έχει επαληθευτεί. Άλλωστε, αναγνωρίζεται ότι η Pushover έχει αναπτυχθεί με βάση τη
θεώρηση επίπεδων συστημάτων λίγων ορόφων. Ωστόσο, η εφαρμογή της σε χωρικά συστήματα
αποτελεί θέμα προβληματισμού σε ερευνητικό επίπεδο. Ειδικότερα, η απόδοση της χρήσης της
μεθόδου Pushover σε πραγματικά χωρικά ασύμμετρα κτίρια έχει εξεταστεί από μικρό αριθμό
ερευνητών, π.χ. από τους Fajfar et al. (2005), Bhatt και Bento (2012) και Manoukas et al. (2012). To
γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η εφαρμογής της μη γραμμικής στατικής ανάλυσης σε ασύμμετρα
πολυώροφα κτίρια είναι ένα ζήτημα ανοικτό στην έρευνα. Συγκεκριμένα, οι Bhatt και Bento (2012)
εφάρμοσαν τέσσερις διαφορετικές παραλλαγές της μη γραμμικής στατικής ανάλυσης σε υφιστάμενα
ασύμμετρα πολυώροφα κτίρια και συνέκριναν τα αποτελέσματα που προέκυψαν με αντίστοιχα
αποτελέσματα ανελαστικών δυναμικών αναλύσεων. Οι Manoukas et al. (2012) εξέτασαν την
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εφαρμογή μιας βελτιωμένης εκδοχής της Pushover ανάλυσης σε ασύμμετρα πολυώροφα κτίρια υπό
διαξονική σεισμική διέγερση. Η εργασία αυτή εισάγει μια νέα μέθοδο θεώρησης του ισοδύναμου
μονοβάθμιου ταλαντωτή, η οποία δεν απαιτεί ξεχωριστή ανάλυση σε καθεμία από τις δυο οριζόντιες
διευθύνσεις.
Ένα άλλο θέμα που δεν έχει μελετηθεί διεξοδικά αποτελεί η επιρροή των στρεπτικών επιδράσεων
και της συμμετοχής των ανώτερων ιδιομορφών ταλάντωσης στη σεισμική απόκριση στρεπτικώς
ευαίσθητων κτιρίων. Προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, οι Fajfar και
Kreslin (2012) πρότειναν την μέθοδο extended N2, η οποία βασίζεται στη θεώρηση ότι η ανελαστική
συμπεριφορά περιορίζεται μόνο στην απόκριση της θεμελιώδους ιδιομορφής στην εξεταζόμενη
διεύθυνση. Επομένως, η συμμετοχή της θεμελιώδους ιδιομορφής υπολογίζεται από μία τυπική
ανάλυση Pushover, ενώ η συμμετοχή των ανώτερων ιδιομορφών και της στροφής λαμβάνεται υπόψη
από ελαστική ιδιομορφική ανάλυση. Το εν λόγω πρόβλημα αποτελεί μια από τις βασικές αδυναμίες
της μεθόδου Pushover, όπως αυτή ορίζεται στον EC8, καθώς πάνω στο συγκεκριμένο θέμα
παρουσιάζονται αρκετές ασάφειες.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων της μη
γραμμικής στατικής ανάλυσης, έτσι όπως προτείνεται από τον ΕC8, κατά την εφαρμογή της σε
ασύμμετρα, πολυώροφα κτίρια. Η σύγκριση γίνεται σε σχέση με τα αποτελέσματα που προκύπτουν
από τη μη γραμμική ανάλυση με χρονική ολοκλήρωση. Πιο συγκεκριμένα, επιλέχτηκαν δύο
πενταώροφα ασύμμετρα κτίρια Ο/Σ, ένα αμιγώς πλαισιακό και ένα στρεπτικώς ευαίσθητο. Για τα
κτίρια αυτά διενεργήθηκαν μη γραμμικές αναλύσεις με χρονική ολοκλήρωση για 15 σεισμικές
καταγραφές που περιγράφονται από ζεύγη επιταχυνσιογραφημάτων. Στη συνέχεια, διενεργήθηκαν μη
γραμμικές στατικές αναλύσεις με τη χρήση της μεθόδου Ν2 που έχει υιοθετηθεί από τον ΕC8.
Εφαρμόστηκαν όλες οι κανονιστικές διατάξεις που ορίζουν τον ακριβή τρόπο εφαρμογής των
αναλύσεων και υπολογίστηκαν οι μέγιστες τιμές των σχετικών μετακινήσεων των ορόφων. Επιπλέον,
για το στρεπτικώς ευαίσθητο κτίριο εφαρμόστηκε η μέθοδος extended N2 για την εκτίμηση της
επιρροής των στρεπτικών επιδράσεων και των ανώτερων ιδιομορφών ταλάντωσης καθ' ύψος στα
τελικά αποτελέσματα των σχετικών μετακινήσεων των ορόφων. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν
συγκρίσεις των σχετικών μετακινήσεων σε όλους τους ορόφους που προέκυψαν από τις δυο
διαφορετικές μη γραμμικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων οδήγησε
στο γενικό συμπέρασμα ότι η μέθοδος Pushover είναι πιο συντηρητική στα αποτελέσματα που δίνει
για τους τρεις πρώτους ορόφους και των δύο κτιρίων. Ωστόσο, στον τέταρτο και στον πέμπτο όροφο
κάποιες σχετικές μετακινήσεις ορόφων που προκύπτουν από την Pushover είναι μικρότερες σε σχέση
με την NTH.
Επιλογή, διαστασιολόγηση και προσομοίωση ανελαστικών ιδιοτήτων των κτιρίων
Για τις ανάγκες της έρευνας επιλέχτηκαν δύο ασύμμετρα κτίρια Ο/Σ μέσου ύψους, τα οποία
σχεδιάστηκαν και διαστασιολογήθηκαν με τη βοήθεια του EC2 (2004) και του EC8 (2003). Τα κτίρια
αποτελούν τυπικούς πενταώροφους φορείς με ύψος ορόφου 3.2m. Οι κατόψεις των τυπικών ορόφων
των κτιρίων απεικονίζονται στο σχήμα 1. Πιο συγκεκριμένα, επιλέχτηκαν τα εξής κτίρια:
 Ασύμμετρο Σύστημα Πλαισίων κατά τους άξονες x και y (Κ1). Το συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο
εμφανίζει ασυμμετρία σε κάτοψη, αποτελείται από πλαίσια κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις x και
y και κατατάσσεται στα αμιγώς πλαισιακά συστήματα σύμφωνα με την κατάταξη που
χρησιμοποιείται στον EC8. Ο βαθμός της ασυμμετρίας εκφράζεται με το λόγο eo/r, όπου eo είναι η
απόσταση μεταξύ του ίχνους του πλασματικού ελαστικού άξονα και του κέντρου μάζας και r είναι
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η ακτίνα δυστρεψίας. Η τιμή του συγκεκριμένου λόγου κατά τη διεύθυνση x είναι 0.31>0.3.
Οπότε, το κτίριο είναι μη κανονικό σε κάτοψη, αλλά κανονικό καθ' ύψος σύμφωνα με τις διατάξεις
του EC8.
 Ασύμμετρο Στρεπτικώς Ευαίσθητο κτίριο (Κ2). Το συγκεκριμένο κτίριο αποτελείται από πλαίσια
κατά τη διεύθυνση x και συνδυασμό πλαισίων και τοιχωμάτων κατά τη διεύθυνση y. Το ποσοστό
της τέμνουσας βάσης που παραλαμβάνουν τα τοιχώματα κατά τον άξονα y είναι 57%. Το κτίριο
αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία των στρεπτικώς ευαίσθητων κτιρίων, καθώς η ακτίνα
δυστρεψίας του rx=5.27 είναι μικρότερη της ακτίνας αδράνειας lS=5.5 των πλακών των ορόφων
του σύμφωνα με το σχετικό κριτήριο του EC8.

Σχ. 1α: Κάτοψη τυπικού ορόφου κτιρίου Κ1
(MC: κέντρο μάζας, SC: ίχνος πλασματικού
ελαστικού άξονα)

Σχ. 1β: Κάτοψη τυπικού ορόφου κτιρίου Κ2
(MC: κέντρο μάζας, SC: ίχνος πλασματικού
ελαστικού άξονα)

Τα κτίρια που μελετώνται στην παρούσα έρευνα διαστασιολογήθηκαν με την παραδοχή ότι ανήκουν
στην Μέση Κατηγορία Πλαστιμότητας (ΚΠΜ). Η προσομοίωση των ελαστικών χαρακτηριστικών και
η διαστασιολόγηση των κτιρίων έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις και τους συντελεστές ασφάλειας του
EC8, ενώ λήφθηκαν υπόψη και τα κατακόρυφα φορτία των φορέων. Οι δυσκαμψίες και δυστμησίες
των δομικών στοιχείων θεωρήθηκαν ίσες με αυτές του σταδίου ΙI (ρηγματωμένες διατομές), ενώ στις
στάθμες των ορόφων θεωρήθηκε πλήρης διαφραγματική λειτουργία. Τα υποστυλώματα και τα
τοιχώματα θεωρήθηκαν πλήρως πακτωμένα στο έδαφος. Τα δύο κτίρια προσομοιώθηκαν και στη
συνέχεια διαστασιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας την Δυναμική Φασματική Ανάλυση, όπως ορίζεται
στον EC8. Οι ιδιότητες των υλικών και τα φορτία που λήφθηκαν υπόψη κατά την προσομοίωση και
τη διαστασιολόγηση των φορέων, καθώς και τα στοιχεία του φάσματος σχεδιασμού που
χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζονται στον πίνακα 1.
Ο υπολογισμός του απαιτούμενου οπλισμού των διατομών των δομικών στοιχείων
πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των διατάξεων του EC8 (2003) και EC2 (2004). Η ανάλυση και η
διαστασιολόγηση των φορέων έγινε χρησιμοποιώντας το λογισμικό ανάλυσης και διαστασιολόγησης
κτιρίων Ο/Σ RA.F. (2012). Πρέπει να επισημανθεί ότι η επιλογή των διαστάσεων καθώς και των
οπλισμών των διατομών έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη εκμετάλλευση των
υλικών. Έτσι, οι λόγοι εξάντλησης (CRs) των διατομών έναντι κάμψης και διάτμησης διατηρήθηκαν
κοντά στη μονάδα.
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Πίνακας 1. Ιδιότητες υλικών και φορτία, καθώς και στοιχεία του φάσματος σχεδιασμού
Σκυρόδεμα

Χάλυβας

Φορτία
πλακών

C20/25
S500B
Μόνιμο:
Ec=3•107kN/m2 Es=2•108kN/m2 G=1.0kN/m2
ν=0.2
ν=0.3
Κινητό:
w=25kN/m3
w=78.5kN/m3 Q=2.0kN/m2

Φορτία
τοιχοποιιών
Περιμετρικές:
3.6kN/m2
Εσωτερικές:
2.1kN/m2

Φάσμα Σχεδιασμού (EC8)
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση
αναφοράς PGA: agR=0.24g
Συντελεστής σπουδαιότητας:
II γI=1
Κατηγορία εδάφους: C

Για την προσομοίωση των ανελαστικών ιδιοτήτων των κρίσιμων διατομών του φορέα, οι θέσεις των
οποίων ταυτίζονται με τα άκρα όλων των δοκών και στύλων, καθώς και με τις βάσεις των
τοιχωμάτων, χρησιμοποιήθηκε το διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων (Μ-φ) Takeda (Otani, 1974).
Επισημαίνεται ότι λήφθηκαν υπόψη μόνο καμπτικού τύπου πλαστικές αρθρώσεις, δηλαδή θεωρήθηκε
ότι καμιά διατομή δεν αστοχεί σε διάτμηση, κάτι που μπορεί να εξασφαλιστεί με την τοποθέτηση
κατάλληλου εγκάρσιου οπλισμού (πρόβλεψη που γενικώς ισχύει μόνο στα νεότερα κτίρια).
Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι για την προσομοίωση των ανελαστικών χαρακτηριστικών των
διατομών των υποστυλωμάτων και των τοιχωμάτων λήφθηκε υπόψη η αλληλεπίδραση διαξονικής
κάμψης-αξονικού φορτίου. Το εν λόγω φαινόμενο παίζει πρωτεύοντα ρόλο κατά τη μελέτη της
ανελαστικής απόκρισης των διατομών των κατακόρυφων δομικών στοιχείων, καθώς τα
χαρακτηριστικά της ανελαστικής τους συμπεριφοράς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τιμή του
αξονικού φορτίου. Συνεπώς, η ορθή προσομοίωση του φαινόμενου της αλληλεπίδρασης είναι
απαραίτητη για την εξαγωγή ρεαλιστικών συμπερασμάτων.
Για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών που απαιτούνται για να οριστούν τα διαγράμματα Μ-φ
και οι καμπύλες αλληλεπίδρασης των κρίσιμων διατομών (ροπή διαρροής για όλα τα δομικά στοιχεία,
καθώς και μέγιστο θλιπτικό αξονικό φορτίο, αξονικό φορτίο ισόρροπης αστοχίας, ροπή διαρροής
γύρω από τον άξονα z που αντιστοιχεί στο φορτίο ισόρροπης αστοχίας, ροπή διαρροής γύρω από τον
άξονα y που αντιστοιχεί στο φορτίο ισόρροπης αστοχίας, μέγιστο εφελκυστικό αξονικό φορτίο για τα
κατακόρυφα δομικά στοιχεία) χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ανάλυσης διατομών XTRACT (2006).
Επιλογή σεισμικών διεγέρσεων
Τα κτίρια που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο υποβλήθηκαν σε ανελαστικές
αναλύσεις με χρονική ολοκλήρωση χρησιμοποιώντας 15 σεισμικές διεγέρσεις μακρινού πεδίου (farfault), οι οποίες περιγράφονται από ζεύγη επιταχυνσιογραφημάτων κατά μήκος δύο ορθογωνίων,
οριζοντίων αξόνων. Η επιλογή των επιταχυνσιογραφημάτων πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε αυτά να
πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια αναφορικά με το μέγεθος, τη μέγιστη σεισμική επιτάχυνση
εδάφους (PGA), την επικεντρική απόσταση και το είδος του εδάφους. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια
αυτά είναι:
 Επιφανειακό μέγεθος σεισμού: Ms = 5.7-6.7
 Απόσταση από το ρήγμα: 16.9 < R < 105 km (συνθήκες μακρινού πεδίου)
 Καταγραφή σε έδαφος κατηγορίας C σύμφωνα με τον ΕC8
 Ικανοποιητική διακύμανση στο PGA
Τα χαρακτηριστικά των καταγραφών που επιλέχτηκαν παρουσιάζονται στον πίνακα 2.
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Πίνακας 2. Σεισμικές καταγραφές μακρινού πεδίου (far-fault)
Νο

Ημερομηνία

Ονομασία
σεισμού

Μέγεθος
(Ms)

Απόσταση
από το ρήγμα
(km)

1

24/4/1984

Morgan Hill

6.1

32.5

2

24/4/1984

Morgan Hill

6.1

38.1

3

1/10/1987

Whittier
Narrows

5.7

25.2

4

1/10/1987

Whittier
Narrows

5.7

105.0

5

17/1/1994

Northridge

6.7

25.4

6

17/1/1994

Northridge

6.7

30

7

2/5/1983

Coalinga

6.5

50.7

8

8/7/1986

N. Palm
Springs

6

43.3

9

17/1/1994

Northridge

6.7

30.9

10

17/1/1994

Northridge

6.7

36.9

11

24/11/1987

Superstitn
Hills

6.6

28.3

12

1/10/1987

Whittier
Narrows

5.7

16.9

13

17/1/1994

Northridge

6.7

32.7

14

17/1/1994

Northridge

6.7

38.5

15

24/11/1987

Superstitn
Hills

6.6

18.2

Συνιστώσα
(deg)

Μέγιστη σεισμική
επιτάχυνση εδάφους
PGA (g)

001
271
042
132
000
090
270
360
177
267
020
110
000
270
270
360
155
245
090
180
225
315
000
270
090
180
090
360
225
315

0.071
0.071
0.099
0.142
0.221
0.124
0.038
0.032
0.357
0.206
0.474
0.439
0.098
0.100
0.144
0.132
0.465
0.322
0.290
0.264
0.180
0.247
0.332
0.333
0.103
0.186
0.178
0.131
0.156
0.116

Επισημαίνεται ότι οι σεισμικές καταγραφές που επιλέχτηκαν προέρχονται από ισχυρά σεισμικά
γεγονότα που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές του κόσμου και έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως από
πολλούς ερευνητές. Η επιλογή των διεγέρσεων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της βάσης
καταγραφών PEER (2003). Ακολούθησε αναγωγή (scaling) των επιταχυνσιογραφημάτων σε κοινή
σεισμική ένταση με βάση τη φασματική επιτάχυνση της θεμελιώδους ιδιομορφής. Στο σχήμα 2 που
ακολουθεί παρουσιάζονται τα ελαστικά φάσματα των δύο οριζόντιων ασυσχέτιστων συνιστωσών
όλων των διεγέρσεων πριν την αναγωγή σε κοινή σεισμική ένταση.
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Σχ. 2. Τετραγωνικό φάσμα απόκρισης επιταχύνσεων (SRSS) των συνιστωσών των σεισμών

Περιγραφή των βασικών διατάξεων του EC8 σχετικά με την εφαρμογή της μη γραμμικής
στατικής ανάλυσης Pushover
Η μη-γραμμική στατική ανάλυση εκτελείται υπό την δράση σταθερών φορτίων βαρύτητας και
μονοτονικά αυξανόμενων οριζόντιων φορτίων. Επισημαίνεται ότι στον ΕC8 έχει προταθεί και
υιοθετηθεί η χρήση της μεθόδου Ν2 (Fajfar, 1996).
Πιο συγκεκριμένα, συνιστάται η επιλογή τουλάχιστον δύο καθ' ύψος κατανομών των οριζόντιων
φορτίων, "ομοιόμορφη" κατανομή, βασισμένη σε οριζόντια φορτία που είναι ανάλογα προς τη μάζα
ανεξάρτητα από τη στάθμη και "ιδιομορφική" κατανομή, ανάλογη προς οριζόντια φορτία συμβατά
προς την κατανομή οριζόντιων φορτίων στην υπό εξέταση διεύθυνση, όπως προκύπτει από ελαστική
ανάλυση.
Ακολουθεί η προοδευτική εισαγωγή των οριζόντιων φορτίων και σχεδίαση της καμπύλης
τέμνουσα βάσης - μετακίνησης κέντρου μάζας κορυφής (Pushover). Ο προσδιορισμός της απαίτησης
που θέτει ο σεισμός σχεδιασμού εκφράζεται μέσω του υπολογισμού της μετακίνησης στόχου του
κόμβου ελέγχου. Για τον υπολογισμό της μετακίνησης στόχου με βάση τον ΕC8 ακολουθείται η
αναλυτική μεθοδολογία η οποία παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β του κανονισμού.
Ένα από τα κρισιμότερα στάδια εφαρμογής της ανάλυσης Pushover αποτελεί η επαλληλία των
φορτίων που ασκούνται κατά τις δυο οριζόντιες διευθύνσεις του σεισμού. Ο ΕC8 στην παρ. 4.3.3.5.1
συστήνει την εφαρμογή κατάλληλων κανόνων συνδυασμού των μεγεθών που προκύπτουν από την
εφαρμογή των σεισμικών φορτίων σε δύο οριζόντιες διευθύνσεις.
O ΕC8 στην παρ. 4.3.3.4.2.7 αναφέρεται στη διαδικασία για την εκτίμηση των στρεπτικών
επιδράσεων σε στρεπτικώς ευαίσθητους φορείς. Συγκεκριμένα, προτείνει τη χρήση ενός συντελεστή
ενίσχυσης, ο οποίος πρέπει να εφαρμοστεί στις μετακινήσεις της δύσκαμπτης/ισχυρής πλευράς του
κτιρίου. Αυτή η αύξηση των μετακινήσεων της δύσκαμπτης πλευράς κρίνεται απαραίτητη για τους
στρεπτικώς ευαίσθητους φορείς, καθώς στην περίπτωση αυτών των κτιρίων η μη γραμμική στατική
ανάλυση που εκτελείται με τις κατανομές φορτίου που δίνονται στον EC8 μπορεί να υποτιμήσει
σημαντικά τις παραμορφώσεις στη δύσκαμπτη/ισχυρή πλευρά του φορέα. Μπορεί κάποιος εύκολα να
διαπιστώσει ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι ο EC8 είναι ιδιαίτερα ασαφής και δεν προτείνει μια
συγκεκριμένη μεθοδολογία για το πώς θα μπορούσε να υπολογιστεί αυτός ο συντελεστής ενίσχυσης.
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Επίσης, δεν γίνεται κάποια αναφορά στην συμμετοχή των ανώτερων ιδιομορφών ταλάντωσης και στο
πως θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη αυτή η συμμετοχή.
Μια από τις μεθόδους που έχουν προταθεί στην διεθνή βιβλιογραφία για την εκτίμηση της
συνεισφοράς των στρεπτικών επιδράσεων και των ανώτερων ιδιομορφών ταλάντωσης σε στρεπτικώς
ευαίσθητους φορείς είναι η Extended N2 μέθοδος (Fajfar and Kreslin, 2012), η οποία ουσιαστικά
πρόκειται για μια επέκταση της ήδη εφαρμοζόμενης σύμφωνα με τον ΕC8 Ν2 μεθόδου. Η
συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόστηκε στο κτίριο Κ2. Η μέθοδος βασίζεται στη θεώρηση ότι η
ανελαστική συμπεριφορά περιορίζεται μόνο στην απόκριση της θεμελιώδους ιδιομορφής στην
εξεταζόμενη διεύθυνση. Επομένως, η συμμετοχή της θεμελιώδους ιδιομορφής υπολογίζεται από μία
τυπική ανάλυση Pushover, ενώ η συμμετοχή των ανώτερων ιδιομορφών και της στροφής λαμβάνεται
υπόψη από ελαστική ιδιομορφική ανάλυση.
Περιγραφή των βασικών διατάξεων του EC8 σχετικά με την εφαρμογή της μη γραμμικής
ανάλυσης με χρονική ολοκλήρωση (NTHA)
Σύμφωνα με τον ΕC8 παρ. 4.3.3.5.1(1)P "γενικά θα θεωρείται ότι υπάρχει σύγχρονη δράση των
οριζόντιων συνιστωσών της σεισμικής δράσης." Επομένως, οι δύο συνιστώσες της σεισμικής διέγερσης
εφαρμόστηκαν ταυτόχρονα στα χωρικά προσομοιώματα των δύο κτιρίων που μελετήθηκαν στην
παρούσα εργασία.
Επιπλέον, η απόκριση του κτιρίου υπό σεισμική διέγερση εξαρτάται από τον προσανατολισμό των
αξόνων του κτιρίου σε σχέση με τους άξονες εφαρμογής της σεισμικής διέγερσης. Συγκεκριμένα,
στρέφοντας τη σεισμική διέγερση, κάθε διαφορετική γωνία πρόσπτωσης θα οδηγήσει σε διαφορετική
απόκριση του φορέα. Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχει αρκετός προβληματισμός καθώς οι
σύγχρονοι κανονισμοί δεν αναφέρονται με σαφήνεια. Πιο συγκεκριμένα, η παρ. 4.3.3.1(11) του EC8
ορίζει ότι στην περίπτωση που χρησιμοποιείται χωρικό προσομοίωμα της κατασκευής, η σεισμική
δράση σχεδιασμού (επιταχυνσιογραφήματα) πρέπει να εφαρμοστεί κατά μήκος όλων των κατάλληλων
οριζόντιων διευθύνσεων. Για τα κτίρια με φέροντα δομικά στοιχεία σε δύο κάθετες μεταξύ τους
διευθύνσεις, η σεισμική δράση πρέπει να εφαρμοστεί κατά μήκος αυτών των διευθύνσεων. Επίσης,
σύμφωνα με την παρ. 4.3.3.4.1(7)P, η σεισμική δράση πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε διεύθυνση με
θετικό και με αρνητικό πρόσημο και να χρησιμοποιούνται τα μέγιστα μεγέθη απόκρισης που
προκύπτουν. Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα εργασία κάθε ζεύγος σεισμών εφαρμόστηκε σε
κάθε κτίριο ανά γωνία 90° γύρω από τους κατασκευαστικούς άξονες του x και y (Σχήμα 1).
Διεξαγωγή αναλύσεων και μεγέθη απόκρισης
Για τα κτίρια Κ1 και Κ2 διενεργήθηκαν μη γραμμικές αναλύσεις με χρονική ολοκλήρωση για τις 15
σεισμικές καταγραφές του πίνακα 2. Όπως προαναφέρθηκε, για κάθε σεισμική διέγερση οι άξονες
εφαρμογής των επιταχυνσιογραφημάτων στράφηκαν ως προς τους άξονες αναφοράς των κτιρίων από
0ο έως 360ο με βήμα 90ο και για κάθε γωνία υπολογίστηκαν οι μέγιστες τιμές των σχετικών
μετακινήσεων των ορόφων (interstorey drifts).
Στη συνέχεια, διενεργήθηκαν μη γραμμικές στατικές αναλύσεις με τη χρήση της μεθόδου Ν2 που
έχει υιοθετηθεί από τον ΕC8. Εφαρμόστηκαν όλες οι κανονιστικές διατάξεις που ορίζουν τον ακριβή
τρόπο εφαρμογής των αναλύσεων και υπολογίστηκαν οι μέγιστες τιμές των σχετικών μετακινήσεων
των ορόφων. Επιπλέον, για το στρεπτικώς ευαίσθητο κτίριο Κ2 εφαρμόστηκε η μέθοδος extended N2
(Fajfar, 2012; Fajfar and Kreslin, 2012) για την εκτίμηση της επιρροής των στρεπτικών επιδράσεων
και των ανώτερων ιδιομορφών ταλάντωσης καθ' ύψος στα τελικά αποτελέσματα των σχετικών
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μετακινήσεων των ορόφων. Επιπλέον, για το κτίριο Κ1 εξετάστηκαν δύο εναλλακτικές μέθοδοι
χωρικής επαλληλίας των οριζόντιων συνιστωσών των διεγέρσεων: α) διενέργεια των αναλύσεων
Pushover με ταυτόχρονη εφαρμογή των οριζόντιων σεισμικών φορτίων και στις δυο διευθύνσεις με τη
χρήση του κανόνα του 30% (Manoukas et al., 2012) και β) διενέργεια των αναλύσεων Pushover
ανεξάρτητα στις δύο διευθύνσεις και στη συνέχεια επαλληλία των αποτελεσμάτων με χρήση του
κανόνα SRSS που προτείνεται από τον EC8.
Τέλος, πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις των σχετικών μετακινήσεων σε όλους τους ορόφους που
προέκυψαν από τις δυο διαφορετικές μη γραμμικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν.
Αποτελέσματα αναλύσεων και συγκρίσεις
Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το σύνολο των μη γραμμικών
αναλύσεων και των διαφορετικών μεθοδολογιών που χρησιμοποιήθηκαν σε συγκριτικά διαγράμματα
για τα δυο κτίρια Κ1 και Κ2. Πιο αναλυτικά, στα σχήματα 3 και 4 παρουσιάζονται οι διαφορές των
αποτελεσμάτων της ανάλυσης Pushover σε σχέση με την ανάλυση Nonlinear Time History (NTH).
Επισημαίνεται ότι η επαλληλία των αποτελεσμάτων για τις δυο οριζόντιες διευθύνσεις του σεισμού
έγινε με χρήση του κανόνα SRSS. Τα διαγράμματα αναφέρονται σε δύο ενδεικτικά πλαίσια (ένα κατά
x και ένα κατά y) των κτιρίων.

Σχ. 3. Σχετικές μετακινήσεις ορόφων καθ' ύψος του κτιρίου Κ1. Σύγκριση αποτελεσμάτων Pushover
με αποτελέσματα ΝΤΗ ανάλυσης
Συγκρίνοντας σε επίπεδο αποτελεσμάτων των σχετικών μετακινήσεων ορόφων (interstorey drifts) τις
δύο εφαρμοζόμενες μη γραμμικές μεθόδους του ΕC8 για τα δύο κτίρια προκύπτουν οι εξής
παρατηρήσεις: Τα αποτελέσματα των αναλύσεων Pushover παρουσιάζονται σαφώς πιο συντηρητικά
σε σχέση με αυτά της ανελαστικής ανάλυσης χρονοϊστορίας (NTH) στους δύο πρώτους ορόφους και
για τις δυο πιθανές κατανομές της Pushover. Το εν λόγω συμπέρασμα είναι πιο σαφές στην περίπτωση
της "ομοιόμορφης" κατανομής των οριζόντιων σεισμικών φορτίων. Επισημαίνεται ότι παρατηρούνται
πολύ μεγάλες αποκλίσεις στα αποτελέσματα. Επιπλέον, από τα διαγράμματα γίνεται φανερό ότι τα
αποτελέσματα των αναλύσεων Pushover με "ιδιομορφική" κατανομή των οριζόντιων φορτίων
παρουσιάζονται σαφώς πιο συντηρητικά σε σχέση με αυτά της ανελαστικής ανάλυσης χρονοϊστορίας
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στον 3ο όροφο για όλα τα πλαίσια, κάτι που δεν ισχύει όμως για την ομοιόμορφη κατανομή των
φορτίων.

Σχ. 4. Σχετικές μετακινήσεις ορόφων καθ' ύψος του κτιρίου Κ1. Σύγκριση αποτελεσμάτων Pushover
με αποτελέσματα ΝΤΗ ανάλυσης
Αναφορικά με τους υπόλοιπους ορόφους, διαπιστώνουμε ότι ενώ η μέθοδος Pushover και με τις δυο
πιθανές κατανομές υπερεκτιμά σημαντικά τα αποτελέσματα των drifts στους τρεις πρώτους ορόφους
σε σχέση με τα αποτελέσματα της NTH ανάλυσης, στον 4ο και 5ο όροφο κάποια drifts της Pushover
ανάλυσης παρουσιάζονται υποεκτιμημένα σε σχέση με την NTH ανάλυση και η μορφή του
διαγράμματος καθ' ύψος διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στις δύο μεθόδους. Η παρατήρηση αυτή
πιθανότατα αναδεικνύει μια σημαντική αδυναμία της Pushover στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων
στους ανώτερους ορόφους.
Μια ακόμα σημαντική γενικότερη παρατήρηση είναι ότι η μορφή του διαγράμματος των drifts καθ'
ύψος για ανάλυση Pushover με "ιδιομορφική" κατανομή είναι παρόμοια με την μορφή του
διαγράμματος που προκύπτει από ΝΤΗ ανάλυση. Αντιθέτως, η μορφή του διαγράμματος για ανάλυση
Pushover με "ομοιόμορφη" κατανομή διαφέρει αρκετά.
Στο σχήμα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης μεταξύ των μεθόδων Pushover
(μέθοδος Ν2), Pushover (μέθοδος extended N2) και Nonlinear Time History (NTH). Παρατίθενται
δύο διαγράμματα που αντιστοιχούν στις δύο διαφορετικές κατανομές των οριζόντιων φορτίων.
Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω διαγράμματα αφορούν στο στρεπτικώς ευαίσθητο κτίριο Κ2.
Όπως παρατηρείται στο σχήμα 5, η επιρροή της χρήσης των διορθωτικών συντελεστών στα
αποτελέσματα της extended N2 παρατηρείται κυρίως στους ανώτερους ορόφους της κατασκευής,
παρατήρηση που συμβαδίζει με τα αποτελέσματα που παραθέτουν οι Fajfar και Kreslin στην εργασία
τους (Fajfar and Kreslin, 2012). Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι η N2 μέθοδος δίνει στους δύο
πρώτους ορόφους τα ίδια drifts με την extended N2 μέθοδο. Στους ανώτερους ορόφους (3ος-5ος)
φαίνεται και για τα τέσσερα εξεταζόμενα περιμετρικά πλαίσια η χρήση των συντελεστών της
extended N2 μεθόδου οδηγεί σε μεγαλύτερα drifts λόγω της συμμετοχής των ανώτερων ιδιομορφών,
κρατώντας έτσι τα αποτελέσματα και πάλι στη συντηρητική πλευρά σε σχέση με την NTH ανάλυση
ιδιαίτερα στην περίπτωση της χρήσης της μεθόδου Pushover με “ομοιόμορφη” κατανομή των
οριζόντων σεισμικών φορτίων.
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Σχ. 5. Σχετικές μετακινήσεις ορόφων καθ’ ύψος του κτιρίου Κ2. Σύγκριση αποτελεσμάτων των
μεθόδων Pushover N2 και extended N2 με τα αποτελέσματα της ΝΤΗ ανάλυσης
Τέλος, στα σχήματα 6 και 7 παρουσιάζεται η σύγκριση των δύο μεθόδων επαλληλίας των οριζόντιων
φορτίων που ασκούνται κατά τις δυο οριζόντιες διευθύνσεις του σεισμού. Όπως προαναφέρθηκε, η
σύγκριση αφορά στο κτίριο Κ1, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο κατανομές των οριζόντιων
φορτίων που προβλέπονται από τον EC8. Οι δύο εναλλακτικές μέθοδοι χωρικής επαλληλίας των
οριζόντιων συνιστωσών των διεγέρσεων που εξετάστηκαν είναι οι εξής: α) διενέργεια των αναλύσεων
Pushover με ταυτόχρονη εφαρμογή των οριζόντιων σεισμικών φορτίων και στις δυο διευθύνσεις με τη
χρήση του κανόνα του 30% (Manoukas et al., 2012) και β) διενέργεια των αναλύσεων Pushover
ανεξάρτητα στις δύο διευθύνσεις και στη συνέχεια επαλληλία των αποτελεσμάτων με χρήση του
κανόνα SRSS που προτείνεται από τον EC8.

Σχ. 6. Σύγκριση των δυο μεθόδων επαλληλίας των οριζόντιων φορτίων στις δυο οριζόντιες
διευθύνσεις του σεισμού για το κτίριο Κ1- πλαίσιο κατά Χ
Όπως προκύπτει από τα σχήματα 6 και 7, η ταυτόχρονη εφαρμογή των οριζόντιων σεισμικών φορτίων
και στις δυο διευθύνσεις με τη χρήση του κανόνα του 30% είναι μια προσέγγιση η οποία, παρά το
γεγονός ότι δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του ΕC8, οδηγεί σε παρόμοια αποτελέσματα με τα
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αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανεξάρτητη εφαρμογή των δύο σεισμικών συνιστωσών στις
οριζόντιες διευθύνσεις και στη συνέχεια επαλληλία των αποτελεσμάτων με τη χρήση του κανόνα
SRSS.

Σχ. 7. Σύγκριση των δυο μεθόδων επαλληλίας των οριζόντιων φορτίων στις δυο οριζόντιες
διευθύνσεις του σεισμού για το κτίριο Κ1- πλαίσιο κατά Υ
Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της μη γραμμικής στατικής
ανάλυσης (Pushover), έτσι όπως προτείνεται από τον ΕC8, κατά την εφαρμογή της σε ασύμμετρα,
πολυώροφα κτίρια. Η σύγκριση γίνεται σε σχέση με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη μη
γραμμική ανάλυση με χρονική ολοκλήρωση (Nonlinear Τime History (NTH)). Πιο συγκεκριμένα,
επιλέχτηκαν δύο πενταώροφα ασύμμετρα κτίρια Ο/Σ, ένα αμιγώς πλαισιακό και ένα στρεπτικώς
ευαίσθητο. Για τα κτίρια αυτά διενεργήθηκαν μη γραμμικές αναλύσεις με χρονική ολοκλήρωση για
15 σεισμικές καταγραφές που περιγράφονται από ζεύγη επιταχυνσιογραφημάτων. Στη συνέχεια,
διενεργήθηκαν μη γραμμικές στατικές αναλύσεις με τη χρήση της μεθόδου Ν2 που έχει υιοθετηθεί
από τον ΕC8. Εφαρμόστηκαν όλες οι κανονιστικές διατάξεις που ορίζουν τον ακριβή τρόπο
εφαρμογής των αναλύσεων και υπολογίστηκαν οι μέγιστες τιμές των σχετικών μετακινήσεων των
ορόφων. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις των σχετικών μετακινήσεων σε όλους τους ορόφους
που προέκυψαν από τις δυο διαφορετικές μη γραμμικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν. Η σύγκριση
των αποτελεσμάτων οδήγησε στα παρακάτω συμπεράσματα:
 Τα αποτελέσματα της ανάλυσης Pushover εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την κατανομή των
οριζόντιων σεισμικών φορτίων.
 Η μέθοδος Pushover δίνει πιο συντηρητικά αποτελέσματα για τους τρεις πρώτους ορόφους και των
δύο κτιρίων που εξετάστηκαν. Ωστόσο, κάποιες από τις σχετικές μετακινήσεις των πλαισίων στον
τέταρτο και πέμπτο όροφο που προκύπτουν από την ανάλυση Pushover είναι μικρότερες από αυτές
που προκύπτουν με NTH.
 Η εφαρμογή της μεθόδου extended N2 στο μη κανονικό, στρεπτικώς ευαίσθητο κτίριο Κ2 μπορεί
να βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα στους ψηλότερους ορόφους της κατασκευής. Πιο
συγκεκριμένα, η χρήση των συντελεστών της extended N2 μεθόδου οδηγεί σε μεγαλύτερες
σχετικές μετακινήσεις ορόφων, κρατώντας έτσι τα αποτελέσματα στη συντηρητική πλευρά σε
σχέση με την NTH ανάλυση.
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 Η ταυτόχρονη εφαρμογή των οριζόντιων σεισμικών φορτίων και στις δυο διευθύνσεις με τη χρήση
του κανόνα του 30% είναι μια προσέγγιση η οποία οδηγεί σε παρόμοια αποτελέσματα με τα
αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανεξάρτητη εφαρμογή των δύο σεισμικών συνιστωσών
στις οριζόντιες διευθύνσεις και στη συνέχεια επαλληλία των αποτελεσμάτων με τη χρήση του
κανόνα SRSS. Η διαδικασία αυτή παρά το γεγονός ότι δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του ΕC8
είναι θεωρητικά ορθότερη καθότι αποφεύγεται η επαλληλία στην ανελαστική περιοχή.
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω συμπεράσματα ισχύουν για τα κτίρια που εξετάστηκαν και τις
σεισμικές διεγέρσεις που επιλέχτηκαν στην παρούσα εργασία.
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