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Εισαγωγή
Οι μέθοδοι επίλυσης των κατασκευών, όταν αυτές υποβάλλονται σε σεισμική φόρτιση,
κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι μέθοδοι που θεωρούν
ελαστική τη συμπεριφορά της κατασκευής – δηλ. χωρίς εμφάνιση βλαβών (ελαστική ανάλυση).
Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8, για τον αντισεισμικό σχεδιασμό νέων κτιρίων ή τον αντισεισμικό
ανασχεδιασμό υφιστάμενων κτιρίων (EC8.1 & EC8.3), προβλέπεται η χρήση των παρακάτω μεθόδων
ελαστικής ανάλυσης:
1. Η ισοδύναμη στατική μέθοδος (Lateral Force Method – LF)
2. Η φασματική μέθοδος ανάλυσης (Response Spectrum Method RS)
3. Η γραμμική βήμα προς βήμα αριθμητική ολοκλήρωση της χρονοϊστορίας της απόκρισης της
κατασκευής (Linear Time History Analysis – LTH)
Οι πρώτες δύο μέθοδοι ελαστικής ανάλυσης βασίζονται στην κατάλληλη χρήση του φάσματος
απόκρισης που προτείνει ο EC8 με τη μετατροπή του σε φάσμα σχεδιασμού μετά από κατάλληλη
συνεκτίμηση του δείκτη (ή συντελεστή ) συμπεριφοράς της κατασκευής (q factor). Η τελευταία
μέθοδος βασίζεται στη χρήση επιταχυνσιογραφημάτων με μέγιστη επιτάχυνση και συχνοτικό
περιεχόμενο ανάλογων του φάσματος απόκρισης που προτείνεται στον EC8.
Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται οι μέθοδοι οι οποίες μπορούν και συνεκτιμούν την εμφάνιση
βλαβών στις κατασκευές αλλά και τη μετέπειτα επιρροή αυτών των βλαβών στην εξέλιξη της
σεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών (μετελαστική ανάλυση). Οι μέθοδοι αυτές προτείνονται
κυρίως στον EC8.3 για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας υφισταμένων κτιρίων, ωστόσο σχετική
αναφορά γίνεται και στον EC8.1. Συγκεκριμένα, με βάση τον ΕC8 προτείνονται οι παρακάτω
μέθοδοι:
1. Η υπερωθητική μέθοδος (Push Over Method – POM)
2. Η μη γραμμική βήμα προς βήμα αριθμητική ολοκλήρωση της χρονοϊστορίας της απόκρισης
της κατασκευής (Non-Linear Time History Analysis – NLTH)
Η υπερωθητική μέθοδος (γνωστότερη ως push over) βασίζεται στην κατάλληλη χρήση των φασμάτων
που προτείνονται στον EC8.1 επιβάλλοντας στην κατασκευή μια συνεχώς αυξανόμενη και κατά
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συγκεκριμένο τρόπο πλευρική φόρτιση αλλά εξετάζοντας ταυτόχρονα σε κάθε βήμα φόρτισης την
περίπτωση εμφάνισης βλαβών και την κατάλληλη συνεκτίμησή τους στα μετέπειτα στάδια φόρτισης
της κατασκευής. Μέσα από την υιοθέτηση κατάλληλων κριτηρίων, η μέθοδος αυτή μπορεί να
εφαρμοστεί μέχρι και το στάδιο κατάρρευσης της κατασκευής. Η μη γραμμική βήμα προς βήμα
αριθμητική ολοκλήρωση της εξίσωσης κίνησης της κατασκευής κάνει χρήση ενός
επιταχυνσιογραφήματος βάσης, όπου σε κάθε χρονικό βήμα (time step) αφενός υπολογίζονται τα
εντατικά μεγέθη των δομικών στοιχείων της κατασκευής και αφετέρου συγκρίνονται με τη φέρουσα
ικανότητά τους ώστε να διαπιστωθεί η εμφάνιση βλαβών. Σε τέτοια περίπτωση συνεκτιμάται η
εμφάνιση βλάβης στην παραπέρα εξέταση της συμπεριφοράς της κατασκευής, μέσα από ανάλογη
μεταβολή της ακαμψίας των δομικών στοιχείων που εμφάνισαν βλάβη και κατ’ επέκταση στην
ακαμψία ολοκλήρου της κατασκευής καθώς και σε ανάλογη μεταβολή του μητρώου απόσβεσης. Με
αυτά τα νέα δεδομένα συνεχίζει η επίλυση της κατασκευής στο επόμενο βήμα χρόνου. Εδώ θα πρέπει
να υπογραμμιστεί ότι η εμφάνιση βλαβών δεν συνεπάγεται αυτόματα και κατάρρευση της
κατασκευής. Για το σκοπό αυτό γίνεται υιοθέτηση ειδικών κριτηρίων μέσα από τα οποία καθορίζεται
το μέγιστο επίπεδο της απόκρισης της κατασκευής (π.χ. μέγιστη μετακίνηση), πέραν του οποίου
αποδεχόμαστε ότι επέρχεται κατάρρευση. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της επίλυσης
ξεπεράσουν αυτό το επίπεδο, τότε η επίλυση διακόπτεται και μόνο τότε θεωρείται ότι το υπολογιστικό
προσομοίωμα έφτασε σε επίπεδο κατάρρευσης.
Είναι κοινά αποδεκτό ότι μόνον οι μέθοδοι της βήμα προς βήμα αριθμητικής ολοκλήρωσης της
εξίσωσης κίνησης της κατασκευής με τη χρήση ενός επιταχυνσιογραφήματος βάσης μπορούν να
αποδώσουν καλύτερα τη σεισμική συμπεριφορά μιας κατασκευής. Και τούτο έχει επιβεβαιωθεί μέσα
από πάρα πολλές έρευνες σύγκρισης των αποτελεσμάτων τέτοιων μεθόδων με αντίστοιχα πειραματικά
αποτελέσματα σε εργαστηριακές δοκιμές κτιρίων που έχουν γίνει σε σεισμικές τράπεζες ή ακόμα και
σε περιπτώσεις λήψης μετρήσεων από κατάλληλα ενοργανωμένες κατασκευές σε περίπτωση σεισμού.
Οι υπόλοιπες μέθοδοι (ισοδύναμη στατική μέθοδος, μέθοδος φασματικής ανάλυσης με βάση τις
ιδιομορφές της κατασκευής και υπερωθητική μέθοδος) υιοθετούν σχετικές παραδοχές οι οποίες, ως
ένα βαθμό, οδηγούν σε αποτελέσματα διαφορετικά από αυτά στα οποία καταλήγουν οι μέθοδοι της
βήμα προς βήμα αριθμητικής ολοκλήρωσης.
Το κύριο ερώτημα που τίθεται, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, είναι κατά πόσον από την
εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων επίλυσης στο ίδιο στατικό προσομοίωμα προκύπτουν ίδια,
παρόμοια ή πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Εν προκειμένω όμως, αυτό που μας απασχολεί
ιδιαίτερα είναι σε επίπεδο σχεδιασμού νέων κτιρίων ή ανασχεδιασμού υφισταμένων σύμφωνα με τον
EC8, κατά πόσο και σε πιο βαθμό διαφοροποιούνται αυτά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις
διάφορες μεθόδους και σε ποιες περιπτώσεις αυτές οι διαφοροποιήσεις είναι προς την πλευρά της
ασφάλειας. Με το θέμα αυτό έχουν ασχοληθεί πολλοί ερευνητές διεθνώς εξετάζοντας κατά περίπτωση
διάφορες πτυχές του όλου προβλήματος. Πάρα ταύτα, αρκετά θέματα εξακολουθούν να παραμένουν
ασαφή και χωρίς πλήρη τεκμηρίωση, όπως π.χ. το θέμα των σχετικών μετακινήσεων μεταξύ δύο
διαδοχικών ορόφων ενός κτιρίου. (storey drift).
Ως γνωστό, σύμφωνα με τον ΕC8 οι σχετικές μετακινήσεις μεταξύ των ορόφων (storey drift)
υπολογίζονται από τις μέγιστες τιμές μετακίνησης των ορόφων (max. storey displacements), παρά το
γεγονός ότι οι μέγιστες μετακινήσεις δεν αναπτύσσονται την ίδια χρονική στιγμή σε όλους τους
ορόφους. Μια σε βάθος εξέταση του προβλήματος μπορεί να βασιστεί μόνο σε αποτελέσματα από την
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βήμα προς βήμα αριθμητική ολοκλήρωση (ελαστική και μετελαστική) δεδομένου ότι εδώ τα μεγέθη
των σχετικών μετακινήσεων μπορούν να υπολογιστούν σε επίπεδο χρονοϊστορίας. Ωστόσο, μια
σύγκριση αυτών των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις διάφορες μεθόδους επίλυσης
(ελαστικές και μετελαστικές) θα ήταν αξιόπιστη μόνον όταν αυτές (επιλύσεις) γίνουν για ίδια ή
ισοδύναμη σεισμική φόρτιση. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την παραγωγή τεχνητών
επιταχυνσιογραφημάτων των οποίων το φάσμα απόκρισης να είναι ίδιο με αυτό που προδιαγράφεται
από τον EC8.
Αντικείμενα και Στόχοι της παρούσας εργασίας
Αντικείμενα της παρούσα εργασίας είναι η εκπόνηση ελαστικών και μετελαστικών επιλύσεων σε 8
κτίρια Ο/Σ με πλαισιακό σύστημα. Τα κτίρια αυτά διαθέτουν ίδια κάτοψη τυπικού ορόφου αλλά
διαφορετικό αριθμό ορόφων το καθένα (μονώροφο, διώροφο κ.λ.π. μέχρι 8ώροφο). Κάθε κτίριο
υποβάλλεται σε όλες τις μορφές επίλυσης που προβλέπονται από τον EC8, όπως περιγράφηκαν πιο
πάνω (βλέπε Εισαγωγή) αλλά με την ίδια ή ισοδύναμη σεισμική φόρτιση η οποία βασίζεται σε
τεχνητό επιταχυνσιογράφημα το οποίο αναπτύχθηκε γι’ αυτό σκοπό και είναι συμβατό με το φάσμα
απόκρισης που προβλέπεται από τον EC8 και με μέγιστη επιτάχυνση 0.25g (επιτάχυνση ζώνης ΙΙΙ με
βάση το εθνικό προσάρτημα της Κύπρου), κατηγορία εδάφους Β και συντελεστή σπουδαιότητας
γ=1.0 (Σχ. 1).

Σχ. 1 Τεχνητό επιταχυνσιογράφημα συμβατό με το φάσμα απόκρισης του ΕC8 και του εθνικού
προσαρτήματος της Κύπρου για μέγιστη επιτάχυνση 0.25g (ζώνη ΙΙΙ), κατηγορία εδάφους Β και
συντελεστή σπουδαιότητας γ=1.0
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Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των διαφορών των σχετικών μετακινήσεων
μεταξύ των ορόφων (storey drift) κάθε κτιρίου, όπως αυτές προκύπτουν από τις διάφορες μεθόδους
επίλυσης (ελαστικές και μετελαστικές) που προτείνονται στον EC8, αλλά με την ίδια ή ισοδύναμη
σεισμική φόρτιση. Εξ’ ανάγκης όμως εξετάζονται επίσης και οι μέγιστες μετακινήσεις των ορόφων
(max. storey displacement) διότι με βάση αυτές υπολογίζονται οι σχετικές μετακινήσεις σε κάθε
όροφο σύμφωνα με τον EC8. Επίσης, εξετάζεται και η εικόνα με τις πλαστικές αρθρώσεις που
δημιουργούνται στα υπό εξέταση πλαισιακά συστήματα από τις μετελαστικές επιλύσεις (NLTH &
Push Over Method), διότι ως γνωστό οι σχετικές μετακινήσεις των ορόφων έχουν πολύ καθοριστικό
ρόλο στην εμφάνιση των πλαστικών αρθρώσεων (plastic hinges).
Περιγραφή κτιρίων και επίπεδων πλαισίων που εξετάστηκαν
Αρχικά σχεδιάστηκαν οκτώ (8) κτιριακά πλαισιακά συστήματα, μονώροφο, διώροφο κ.λ.π. μέχρι και
8όροφο ώστε να διαθέτουν κανονικότητα οριζοντίως και καθ’ ύψος. Όλα τα κτίρια έχουν την ίδια
ορθογώνια κάτοψη τυπικού ορόφου (Σχ. 2) με μήκος 18.0m στη διεύθυνση X-Χ και 12.0m στη
διεύθυνση Υ-Υ. Οι θέσεις των υποστυλωμάτων επιλέγηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε η κάτοψη του
τυπικού ορόφου να παρουσιάζει συμμετρία σε δύο κάθετες διευθύνσεις. Έτσι τελικώς
διαμορφώθηκαν τρία ανοίγματα στην μία διεύθυνση και δύο στην άλλη με ίδιο μήκος ανοίγματος,
μήκους 6.0m. Η όλη μελέτη επικεντρώθηκε στο κεντρικό επίπεδο πλαίσιο αυτής της κάτοψης κάθε
κτιρίου (Σχ. 2) ενώ οι όροφοι όλων των πλαισίων έχουν το ίδιο ύψος, 3.0m (Σχ.3). Η παρούσα μελέτη
επαναλήφθηκε οκτώ φορές, δηλ. για μονώροφο, διώροφο κ.λ.π. μέχρι και το 8όροφο κτίριο (Σχ. 3).
Τα πλαίσια αυτά σχεδιάστηκαν με βάση τις πρόνοιες των Ευρωκωδίκων (EC1, EC2 & EC8) με δύο
μεθόδους επίλυσης, όπως προβλέπεται στον EC8. Αρχικά με την ισοδύναμη στατική μέθοδο (lateral
force method) και στη συνέχεια με τη φασματική μέθοδο. Εξ’ αυτών βρέθηκε, για όλα τα πλαίσια,
δυσμενέστερη η περίπτωση σχεδιασμού που προέκυψε από την ισοδύναμη στατική μέθοδο. Στη
συνέχεια, κάθε επίπεδο πλαισιακό σύστημα όπως προέκυψε από την ισοδύναμη στατική μέθοδο
υποβλήθηκε σε σειρά υπολογιστικών επιλύσεων με όλες τις μεθόδους που προαναφέρθηκαν
(ελαστικές και μετελαστικές) ώστε τα τελικώς συγκρινόμενα υπολογιστικά αποτελέσματα από τις
διάφορες μεθόδους επίλυσης να αναφέρονται στο ίδιο επίπεδο πλαισιακό σύστημα. Όλες οι
υπολογιστικές επιλύσεις έγιναν με τη χρήση του προγράμματος SAP2000.

Σχ. 2 Κάτοψη τυπικού ορόφου και θέση εξεταζόμενου πλαισίου
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Σχ. 3 Απεικόνιση επίπεδων πλαισίων που εξετάστηκαν

Καθορισμός σεισμικών φορτίσεων και συνδυασμών φόρτισης
Αρχικά σχεδιάστηκε το φάσμα απόκρισης για μέγιστη επιτάχυνση 0.25g που αντιστοιχεί στη ζώνη ΙΙΙ,
σύμφωνα με το εθνικό προσάρτημα της Κύπρου στον EC8, για εδαφικές συνθήκες Β, ιξώδη
απόσβεση ξ=5% και συντελεστή σπουδαιότητας γ=1.0. Αν και με βάση τον EC8 προβλέπεται
ελάχιστος δείκτης συμπεριφοράς (q factor) q=1.5, για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης
χρησιμοποιήθηκε q=1, ώστε να μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων όλων
των μεθόδων. όπως εξηγήθηκε πιο πάνω.
Ακολούθως έγινε ο αντισεισμικός σχεδιασμός όλων των επίπεδων πλαισίων με την ισοδύναμη
στατική μέθοδο για τους παρακάτω συνδυασμούς φόρτισης:
1.35G+1.5Q
G + 0.3Q + Ex
όπου, G το σύνολο των μόνιμων φορτίων (Dead loads), Q το σύνολο των κινητών φορτίων (Live
loads) και Ex η τέμνουσα βάσης όπως δίνεται από την παρακάτω σχέση
Fb = m Sa(T1) λ
όπου m η ενεργή μάζα κατά τη σεισμική φόρτιση και Sa(T1) η φασματική επιτάχυνση που αντιστοιχεί
στην πρώτη ιδιοπερίοδο της κατασκευής στη διεύθυνση X-X. Όλα τα πλαίσια επιλύθηκαν για τιμές
του συντελεστή λ=1.0 και λ=0.85, παρά το γεγονός ότι ο EC8 ορίζει σαφώς πότε λαμβάνεται η κάθε
τιμή.
Με βάση το φάσμα απόκρισης του EC8, όπως περιγράφηκε πιο πάνω, έγινε επίσης αντισεισμικός
σχεδιασμός όλων των πλαισίων με τη φασματική μέθοδο επίλυσης, με βάση τις ιδιομορφές των
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πλαισίων. Η φασματική επίλυση όλων των κτιρίων έγινε και δεύτερη φορά κάνοντας όμως χρήση το
φάσμα απόκρισης που αντιστοιχεί στο τεχνητό επιταχυνσιογράφημα, λόγω του ότι αυτό το φάσμα
απόκρισης παρουσιάζει κάποιες μικροαποκλίσεις από το αντίστοιχο φάσμα του EC8. Επίσης, με βάση
το φάσμα απόκρισης του EC8 σχεδιάστηκε ο συνδυασμός φόρτισης – μετακίνησης του κτιρίου για
την εκτέλεση της υπερωθητικής μεθόδου ανάλυσης (push over).
Έτσι τελικώς για κάθε επίπεδο πλαίσιο έγιναν οι παρακάτω υπολογιστικές επιλύσεις.
Ελαστικές επιλύσεις
Ισοδύναμη στατική μέθοδος για λ=1.0 (lateral force method) (LFM)
Ισοδύναμη στατική μέθοδος για λ=0.85 (lateral force method) (LFM λ=0.85)
Φασματική επίλυση με βάση το φάσμα απόκρισης του EC8 (RS EC8)
Φασματική επίλυση με βάση το φάσμα απόκρισης του τεχνητού επιταχυνσιογραφήματος
όπως έχει παραχθεί από το πρόγραμμα Seismo Art (SEISMO-ART RS)
Γραμμική βήμα προς βήμα αριθμητική ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης με βάση το
τεχνητό επιταχυνσιογράφημα που έχει παραχθεί από το πρόγραμμα Seismo Art (TH)
Μετελαστικές επιλύσεις
Υπερωθητική μέθοδος με βάση το φάσμα απόκρισης του EC8 (Push Over)
Μη γραμμική βήμα προς βήμα αριθμητική ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης με βάση το
τεχνητό επιταχυνσιογράφημα που έχει παραχθεί από το πρόγραμμα Seismo Art (ΝL TH)

Αποτελέσματα μέγιστων μετακινήσεων των ορόφων από ελαστικές επιλύσεις
Λόγω περιορισμένου χώρου, στα παρακάτω σχήματα (Σχ. 4 μέχρι Σχ. 7) φαίνονται συγκριτικά οι
μέγιστες μετακινήσεις καθ’ ύψος των πλαισίων με πέντε, έξι, επτά και οκτώ ορόφους, όπως έχουν
προκύψει από όλες τις ελαστικές επιλύσεις. Από τη σύγκριση αυτή διαπιστώνουμε ότι τα
αποτελέσματα από την ισοδύναμη στατική μέθοδο με λ=1.0 (LFM) υπερέχουν όλων των άλλων
αποτελεσμάτων και ακολουθεί η ίδια μορφή επίλυσης για λ=0.85 (LFM λ=0.85). Τα αποτελέσματα
από τη φασματική επίλυση με βάση το φάσμα απόκρισης του EC8 (RS EC8) είναι μικρότερα από τα
αποτελέσματα των δύο προηγούμενων επιλύσεων. Όπως ήταν επίσης αναμενόμενο, τα αποτελέσματα
από τη βήμα προς βήμα αριθμητική ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης με βάση τη χρονοϊστορία
του τεχνητού επιταχυνσιογραφήματος (TH) είναι σχεδόν ταυτόσημα με αυτά που προκύπτουν από τη
φασματική επίλυση με βάση το φάσμα απόκρισης αυτού του επιταχυνσιογραφήματος (Seismo Art
RS). Τέλος, για τις περιπτώσεις όπου η κυρίαρχη περίοδος του πλαισίου (T1) προσδιορίζει περίπου
ίδιες φασματικές επιταχύνσεις από τα δύο φάσματα απόκρισης (RS EC8 & Seismo Art RS), τα
αποτελέσματα των μέγιστων μετακινήσεων από τις δύο μεθόδους είναι σχεδόν ταυτόσημα.
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Σχ. 4 Μέγιστες μετακινήσεις ορόφων
πενταώροφου πλαισίου από ελαστικές επιλύσεις

Σχ. 5 Μέγιστες μετακινήσεις ορόφων
εξαώροφου πλαισίου από ελαστικές επιλύσεις

Σχ. 6 Μέγιστες μετακινήσεις ορόφων
επταώροφου πλαισίου από ελαστικές επιλύσεις

Σχ. 7 Μέγιστες μετακινήσεις ορόφων
οκταώροφου πλαισίου από ελαστικές επιλύσεις

Αποτελέσματα σχετικών μετακινήσεων των ορόφων (storey drift) από ελαστικές επιλύσεις
Στα παρακάτω σχήματα (Σχ. 8 μέχρι Σχ. 11) φαίνονται τα αποτελέσματα των σχετικών μετακινήσεων
των ορόφων (storey drift) των πλαισίων επίσης πέντε, έξι, επτά και οκτώ ορόφους, όπως έχουν
προκύψει από τις μέγιστες μετακινήσεις των ορόφων, με βάση την πιο κάτω σχέση.
Sdi = dmaxi – dmaxi-1
Από τα διαγράμματα αυτά προκύπτουν παρόμοια συμπεράσματα με αυτά που διατυπώθηκαν πιο
πάνω για τις μέγιστες μετακινήσεις των ορόφων. Αυτό βεβαίως ήταν και το αναμενόμενο δεδομένου
ότι οι σχετικές μετακινήσεις των ορόφων, όπως έχουν υπολογιστεί εδώ, βασίζονται εξ’ ολοκλήρου
στις μέγιστες μετακινήσεις των ορόφων, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι αυτές (μέγιστες
μετακινήσεις ορόφων) στην πραγματικότητα δεν επισυμβαίνουν την ίδια χρονική στιγμή.
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Σχ. 8 Σχετικές μετακινήσεις μεταξύ των ορόφων
πενταώροφου πλαισίου από ελαστικές επιλύσεις

Σχ. 9 Σχετικές μετακινήσεις μεταξύ των
ορόφων εξαώροφου πλαισίου από ελαστικές
επιλύσεις

Σχ. 10 Σχετικές μετακινήσεις μεταξύ των ορόφων
επταώροφου πλαισίου από ελαστικές επιλύσεις

Σχ. 11 Σχετικές μετακινήσεις μεταξύ των
ορόφων οκταώροφου πλαισίου από ελαστικές
επιλύσεις

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εργασία αυτή επικεντρώνεται κυρίως στη μελέτη των σχετικών
μετακινήσεων των ορόφων (storey drift). Για το λόγο αυτό έχει γίνει περαιτέρω διερεύνηση αυτού του
θέματος. Πέραν του πιο πάνω τρόπου προσδιορισμού των σχετικών μετακινήσεων, αυτές
υπολογίστηκαν επιπλέον με βάση τα ιστορικά της απόκρισης των μετακινήσεων στους ορόφους των
κτιρίων με βάση την πιο κάτω σχέση, και τούτο διότι οι μέγιστες μετακινήσεις των ορόφων δεν
επισυμβαίνουν την ίδια χρονική στιγμή :
Sd(t)i = d(t)i – d(t)i-1
Από τη σύγκριση των μέγιστων τιμών της χρονοϊστορίας των σχετικών μετακινήσεων (Sd(t)i) με τα
αντίστοιχα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις μέγιστες μετακινήσεις (Sdi = dmaxi – dmaxi-1),
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προκύπτει ότι αυτές δεν απέχουν πολύ μεταξύ τους. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που προκύπτουν μέσα
από επεξεργασία της χρονοϊστορίας των μετακινήσεων (Sd(t)i) φαίνεται να είναι σχετικώς μικρότερα
από τις αντίστοιχες τιμές οι οποίες προκύπτουν με βάση το φάσμα απόκρισης του EC8. Στα σχήματα
12 και 13 φαίνονται ενδεικτικά τα πιο πάνω αποτελέσματα για τον τελευταίο όροφο του επταώροφου
και του οκταώροφου πλαισίου.

Σχ. 12 Ιστορικό σχετικών μετακινήσεων (storey drift) του τελευταίου ορόφου του επταώροφου
πλαισίου και σύγκριση με αντίστοιχα αποτελέσματα από μέγιστες τιμές μετακίνησης

Σχ. 13 Ιστορικό σχετικών μετακινήσεων (storey drift) του τελευταίου ορόφου του οκταώροφου
πλαισίου και σύγκριση με αντίστοιχα αποτελέσματα από μέγιστες τιμές μετακίνησης
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Αποτελέσματα μέγιστων μετακινήσεων των ορόφων από μετελαστικές επιλύσεις
Στα σχήματα 14 έως 17 δίνονται ενδεικτικά οι μέγιστες μετακινήσεις καθ’ ύψος των πλαισίων με
πέντε, έξι, επτά και οκτώ ορόφους που έχουν προκύψει από τις μετελαστικές επιλύσεις (υπερωθητική
μέθοδος (push over method) και μη γραμμική βήμα προς βήμα αριθμητική ολοκλήρωση των
εξισώσεων κίνησης με βάση το τεχνητό επιταχυνσιογράφημα βάσης (NL TH)). Από τη σύγκριση των
αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο μεθόδων φαίνεται ότι οι μετακινήσεις που προκύπτουν από την
υπερωθητική μέθοδο (push over) είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που προκύπτουν από τη μη
γραμμική βήμα προς βήμα αριθμητική ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης (NL TH). Η
διαφοροποίηση αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει μέχρι και το 100%. Επίσης, τα αποτελέσματα
των μετακινήσεων των ορόφων από τις μετελαστικές μεθόδους είναι διαφορετικά από τα αντίστοιχα
που προκύπτουν από τις ελαστικές επιλύσεις. Η διαφοροποίηση αυτή συνίσταται κυρίως στην
κατανομή των μετακινήσεων καθ’ ύψος του κτιρίου και λιγότερο σε μέγιστες τιμές. Είναι προφανές
ότι η διαφοροποίηση αυτή αντανακλά και στις σχετικές μετακινήσεις μεταξύ των ορόφων.

Σχ. 14 Μέγιστες μετακινήσεις ορόφων
πενταώροφου πλαισίου από μετελαστικές
επιλύσεις

Σχ. 15 Μέγιστες μετακινήσεις ορόφων
εξαώροφου πλαισίου από μετελαστικές
επιλύσεις

Σχ. 16 Μέγιστες μετακινήσεις ορόφων
επτταώροφου πλαισίου από μετελαστικές
επιλύσεις

Σχ. 17 Μέγιστες μετακινήσεις ορόφων
οκτααώροφου πλαισίου από μετελαστικές
επιλύσεις

ΕΠΕΣ

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

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

Αποτελέσματα σχετικών μετακινήσεων των ορόφων (storey drift) από μετελαστικές επιλύσεις
Στα παρακάτω σχήματα (Σχ. 18 μέχρι Σχ. 21) φαίνονται τα αποτελέσματα των σχετικών
μετακινήσεων των ορόφων (storey drift) των πλαισίων επίσης με πέντε, έξι, επτά και οκτώ ορόφους,
όπως έχουν προκύψει από τις μέγιστες μετακινήσεις των ορόφων, με βάση την πιο κάτω σχέση.
Sdi = dmaxi – dmaxi-1
Αν αντιπαραβάλουμε αυτά τα σχήματα με τα αντίστοιχα από τις ελαστικές επιλύσεις, είναι ξεκάθαρο
ότι υπάρχει σαφής διαφοροποίηση της κατανομής των σχετικών μετακινήσεων (storey drift) καθ’
ύψος των πλαισίων. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στη δημιουργία των πλαστικών αρθρώσεων οι
οποίες, όπως προαναφέρθηκε, διαφοροποιούν το μητρώο ακαμψίας της κατασκευής και κατ’
επέκταση τις ιδιομορφές της.

Σχ. 18 Σχετικές μετακινήσεις μεταξύ των
ορόφων πενταώροφου πλαισίου από
μετελαστικές επιλύσεις

Σχ. 19 Σχετικές μετακινήσεις μεταξύ των
ορόφων εξαώροφου πλαισίου από
μετελαστικές επιλύσεις

Σχ. 20 Σχετικές μετακινήσεις μεταξύ των
ορόφων επταώροφου πλαισίου από
μετελαστικές επιλύσεις

Σχ. 21 Σχετικές μετακινήσεις μεταξύ των
ορόφων οκταώροφου πλαισίου από
μετελαστικές επιλύσεις
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Πέραν του πιο πάνω τρόπου προσδιορισμού των σχετικών μετακινήσεων (storey drift), αυτές
υπολογίστηκαν επιπλέον με βάση τα ιστορικά της απόκρισης των μετακινήσεων στους ορόφους των
κτιρίων με βάση την πιο κάτω σχέση για το λόγο ότι οι μέγιστες μετακινήσεις των ορόφων δεν
επισυμβαίνουν την ίδια χρονική στιγμή :
Sd(t)i = d(t)i – d(t)i-1
Τα αποτελέσματα της χρονοϊστορίας των σχετικών μετακινήσεων (Sd(t)i) συγκρίθηκαν στη συνέχεια
με τις σχετικές μετακινήσεις των ορόφων όπως αυτές προκύπτουν από τις μέγιστες μετακινήσεις
(Sdi=dmaxi – dmaxi-1). Στα σχήματα 21 έως 28 φαίνονται ενδεικτικά τα πιο πάνω αποτελέσματα για
τον τελευταίο όροφο όλων των πλαισίων που εξετάστηκαν (με εξαίρεση το μονώροφο) και για
διάστημα χρόνου μέχρι 1.5sec. Παρατηρούμε ότι οι σχετικές μετακινήσεις μεταξύ των ορόφων που
έχουν προκύψει από τη χρονοϊστορία των μετακινήσεων των ορόφων (Sd(t)i) είναι μεγαλύτερες και
διαφοροποιούνται έντονα από αυτές που έχουν υπολογιστεί με βάση τις μέγιστες τιμές μετακινήσεων
των ορόφων από τη μη γραμμική βήμα προς βήμα αριθμητική ολοκλήρωση της εξίσωσης κίνησης.
Παρατηρούμε επίσης ότι αυτές οι διαφοροποιήσεις μεγεθύνονται όσο αυξάνουν οι αριθμοί των
ορόφων του πλαισίου. Μάλιστα, στις περιπτώσεις των κτιρίων με πολλούς ορόφους, οι σχετικές
μετακινήσεις των ορόφων που έχουν υπολογιστεί με βάση τη χρονοϊστορία των μετακινήσεων
καθίστανται μεγαλύτερες ακόμα και από αυτές που υπολογίστηκαν από την υπερωθητική μέθοδο
(push over).

Σχ. 22 Σχετικές μετακινήσεις του τελευταίου
ορόφου του διώροφου πλαισίου από
μετελαστικές επιλύσεις

Σχ. 23 Σχετικές μετακινήσεις του τελευταίου
ορόφου του τριώροφου πλαισίου από
μετελαστικές επιλύσεις

Σχ. 24 Σχετικές μετακινήσεις του τελευταίου
ορόφου του τετραώροφου πλαισίου από
μετελαστικές επιλύσεις

Σχ. 25 Σχετικές μετακινήσεις του τελευταίου
ορόφου του πενταώροφου πλαισίου από
μετελαστικές επιλύσεις
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Σχ. 26 Σχετικές μετακινήσεις του τελευταίου
ορόφου του εξαώροφου πλαισίου από
μετελαστικές επιλύσεις

Σχ. 27 Σχετικές μετακινήσεις του τελευταίου
ορόφου του επταώροφου πλαισίου από
μετελαστικές επιλύσεις

Σχ. 28 Ιστορικό σχετικών μετακινήσεων (storey drift) του τελευταίου ορόφου του οκταώροφου
πλαισίου και σύγκριση με αντίστοιχα αποτελέσματα σχετικών μετακινήσεων από μέγιστες τιμές
μετακίνησης
Εικόνες των πλαισίων με πλαστικές αρθρώσεις
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι σχετικές μετακινήσεις των ορόφων επηρεάζουν σημαντικά την εμφάνιση
πλαστικών αρθρώσεων λόγω της πολύ σημαντικής επιρροής τους στην αναπτυσσόμενη ένταση στα
δομικά στοιχεία του ορόφου. Λόγω λοιπόν της πολύ σημαντικής διαφοροποίησης των σχετικών
μετακινήσεων που προκύπτουν από την υπερωθητική μέθοδο (push over) και τη μη γραμμική βήμα
προς βήμα αριθμητική ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης (NL TH) παρατηρούνται επίσης
σημαντικές διαφορές στις εικόνες των κτιρίων με τις πλαστικές αρθρώσεις, όπως προκύπτουν από τις
δύο μεθόδους. Για την ακρίβεια, στα αρχικά στάδια της φόρτισης οι εικόνες αυτές έχουν αρκετές
ομοιότητες, όμως σε προχωρημένα στάδια φόρτισης οι εικόνες αυτές διαφοροποιούνται πολύ έντονα.
Στα Σχ. 29 και 30 φαίνονται αντίστοιχα οι εικόνες με τις πλαστικές αρθρώσεις από αυτές τις δύο
μεθόδους επίλυσης. Η πρώτη εικόνα (πάνω) προκύπτει από τα αρχικά στάδια φόρτισης ενώ η δεύτερη
(κάτω) από προχωρημένα στάδια φόρτισης.
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Σχ. 29 Εικόνες με πλαστικές αρθρώσεις από
τη push over μέθοδο επίλυσης (πάνω από
αρχικά στάδια και κάτω από προχωρημένο
στάδιο φόρτισης)

Σχ. 30 Εικόνες με πλαστικές αρθρώσεις από τη NLTH μέθοδο επίλυσης (πάνω από αρχικά στάδια και
κάτω από προχωρημένο στάδιο φόρτισης)

Συμπεράσματα
Στη συνέχεια παρατίθενται τα πλέον βασικά συμπεράσματα αυτής της προσπάθειας:
1.
Από τις ελαστικές αναλύσεις προκύπτει ότι, τα αποτελέσματα των μέγιστων μετακινήσεων
των ορόφων από την ισοδύναμη στατική μέθοδο (για λ=1 και λ=0.85) είναι πολύ μεγαλύτερα από
αυτά που προκύπτουν από τις άλλες μεθόδους. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα από τη φασματική
μέθοδο και τη βήμα προς βήμα αριθμητική ολοκλήρωση της χρονοϊστορίας των επιταχύνσεων σχεδόν
ταυτίζονται. Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν και για την περίπτωση των σχετικών
μετακινήσεων μεταξύ των ορόφων (storey drift).
2.
Από τις μετελαστικές αναλύσεις (μη γραμμικές) προκύπτει ότι τα αποτελέσματα των
μέγιστων μετακινήσεων των ορόφων που προκύπτουν από την υπερωθητική μέθοδο (push over) είναι
πολύ μεγαλύτερα από αυτά που προκύπτουν από τη μέθοδο της βήμα προς βήμα αριθμητικής
ολοκλήρωσης της χρονοϊστορίας των επιταχύνσεων. Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν και για
τις σχετικές μετακινήσεις των ορόφων (storey drift) αν αυτές υπολογιστούν με βάση τις μέγιστες τιμές
των μετακινήσεων των ορόφων, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής που επισυμβαίνουν σε κάθε
όροφο, όπως προβλέπεται από τον EC8. Αντίθετα, αν οι σχετικές μετακινήσεις των ορόφων (storey
drift) υπολογιστούν με βάση τη χρονοϊστορία των μετακινήσεων κάθε ορόφου τότε προκύπτουν πολύ
μεγαλύτερες σχετικές μετακινήσεις και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις μεγαλύτερες και από αυτές
που υπολογίζονται με την υπερωθητική μέθοδο (push over).Η κατάσταση αυτή επενεργεί πολύ
σημαντικά στην ανάπτυξη των πλαστικών αρθρώσεων γι’ αυτό και οι εικόνες με τις πλαστικές
αρθρώσεις που έχουν προκύψει από τις δύο μεθόδους σε προχωρημένα στάδια φόρτισης είναι πολύ
διαφορετικές.

