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Εκτενής περίληψη
Ο σύγχρονος αντισεισµικός σχεδιασµός κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (ΟΣ) λαµβάνει
υπόψη τη µη γραµµική απόκριση της κατασκευής µε συνεπακόλουθη αύξηση της πλαστιµότητας του
φορέα και των επί µέρους δοµικών στοιχείων. Η απαιτούµενη αυτή πλαστιµότητα (καθολική και
τοπική) τηρείται έµµεσα σε αποδεκτά επίπεδα µε την κατάλληλη επιλογή του µειωτικού συντελεστή
συµπεριφοράς q και αποδίδεται από την κατασκευή µε κατάλληλη όπλιση και τους ικανοτικούς
ελέγχους (EN 1998-1, 2004). Η σχέση µεταξύ της καθολικής πλαστιµότητας εγκάρσιων µετατοπίσεων
µδ και του q προϋποθέτει την εκτίµηση της ανελαστικής συµπεριφοράς του φορέα, προσοµοιούµενου
µε τη µορφή απλοποιηµένου ισοδύναµου µονοβάθµιου ταλαντωτή υπό εδαφική διέγερση και την
αποτίµηση των αντίστοιχων ανελαστικών φασµάτων απόκρισης (Bertero et al., 1978).
Mελέτες κτιριακών συστηµάτων σχετικά δύσκαµπτης ανωδοµής, όπως π.χ., τα ακανονικά
τοιχοπληρωµένα πλαίσια επί ανοικτού («µαλακού») ισογείου – τα λεγόµενα και συστήµατα πιλοτής,
έχουν αστοχήσει επανειληµµένα σε πρόσφατους σεισµούς (Lekidis et al., 1999, Karakostas et al.,
2005), µε τρόπο που να καταδεικνύει τη σηµαντική συνεισφορά του λικνισµού της ανωδοµής στα
υποστυλώµατα του ισογείου (Zeris, 2015). Ως εκ τούτου, τέτοια συστήµατα, είτε υφιστάµενα είτε
σχεδιασµένα σύµφωνα µε τους νέους Κανονισµούς, χρήζουν πλέον εξειδικευµένου σχεδιασµού που
να λαµβάνει υπόψη το λικνισµό.
∆ηµοσιευµένες αναλύσεις απλών άκαµπτων δυναµικών συστηµάτων µε ταυτόχρονη µετατόπιση και
ανατροπή και µε ενδεχόµενη αποκόλληση του θεµελίου, καταδεικνύουν ότι η συνδυασµένη απόκριση
σε εδαφική διέγερση δηµιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις στη συνολική συµπεριφορά του συστήµατος,
ειδικά σε περιπτώσεις χαµηλών ιδιοπεριόδων ή/και υψηλής αναλογίας ύψους προς πλάτος του
ταλαντωτή. Επί πλέον, τα αποτελέσµατα των αναλύσεων αυτών αποδεικνύουν και την ενδεχόµενη
ευµενή δράση της µη γραµµικότητας του συστήµατος λόγω µερικής αποκόλλησης του θεµελίου, υπό
τον όρο ότι δεν υπερβαίνεται ένα κρίσιµο όριο αστάθειας και ολικής ανατροπής του συστήµατος
(Psycharis et al., 1983, Makris et al., 1998, 1999, 2000, 2001, 2003). Ττα συστήµατα αυτά, βέβαια,
δεν είναι σε θέση να προσοµοιώσουν τα φαινόµενα που επηρεάζουν το ισόγειο της πιλοτής.
Αντίθετα µε την παραπάνω θεώρηση, στην παρούσα διερευνώνται απλοποιηµένα επίπεδα συστήµατα
άκαµπτης ανωδοµής τα οποία εδράζουν επί µη γραµµικών στοιχείων στο ισόγειο, ώστε να
προσοµοιάζουν την αναµενόµενη µη γραµµική απόκριση κτιρίων ΟΣ µορφής πιλοτής. Μορφώνονται
και διερευνώνται δύο προσοµοιώµατα του λικνιζόµενου ταλαντωτή (Σχήµα 1α): α) MOD1. Γραµµικοί
και µη γραµµικοί ταλαντωτές τριών βαθµών ελευθερίας µε εύρος δυναµικών χαρακτηριστικών
(αρχική ιδιοπερίοδος, αντοχή) κατά την κατακόρυφη και οριζόντια διεύθυνση και β) MOD2. Κτίρια
πιλοτής µε ακριβή προσοµοίωση των υποστυλωµάτων, σχεδιασµένα κατά ΕΝ 1992-1-1 (2004) και
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1998-1 (2004), όπου ενσωµατώνεται επί πλέον µε το προηγούµενο προσοµοίωµα και η ταυτόχρονη
επαλληλία στην απόκριση, της αξονικής και εγκάρσιας αντοχής και δυσκαµψίας, που απαντάται σε
υποστυλώµατα από ΟΣ. Όλες οι αναλύσεις προγραµµατίσθηκαν στην πλατφόρµα OpenSees.

α)

β)

Σχ. 1 Απόκριση του ταλαντωτή MOD1, καταγραφή Α299-1 (Πάρνηθα, 1999) και Η/Β = 1/1 για εύρος
Tlat και Trock: α) ο ταλαντωτής. β) λόγος µέγιστης εγκάρσιας παραµόρφωσης του ισογείου υπό
συζευγµένη και υπό εγκάρσια µόνον απόκριση (ελαστικός ταλαντωτής) και γ) αντιστοίχως, λόγος
µέγιστης πλαστιµότητας µδ στην οροφή ισογείου (ανελαστικός ταλαντωτής µε ηlat = 0.2, διάφορα ηθ).
Υπολογίζεται για κάθε περίπτωση η συζευγµένη εγκάρσια και λικνιστική απόκριση και συγκρίνεται
µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις για εγκάρσια µόνον απόκριση όπου αγνοούνται τα φαινόµενα
λικνισµού, σύµφωνα µε τη συµβατική φασµατική ανάλυση. Έτσι, εξάγονται αντίστοιχα ελαστικά και
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ανελαστικά φάσµατα σε εγκάρσια µετακίνηση και ανατροπή υπό σεισµική διέγερση, µε χρήση
Ελληνικών καταγραφών, αλλά για συζευγµένη απόκριση, που προσοµοιώνουν καλύτερα την
απόκριση των κτιρίων πιλοτής. Η διερεύνηση καλύπτει ένα µεγάλο εύρος των παραµέτρων του
ταλαντωτή, που είναι: ο γεωµετρικός λόγος ύψος προς πλάτος της ανωδοµής (Η/Β), η εγκάρσια και
λικνιστική ιδιοπερίοδος Tlat, και Trock και οι ανηγµένες αντοχές ηlat, ηrock.(ανηγµένη αντοχή διαρροής
σε εγκάρσια και λικνιστική απόκριση προς τη µέγιστη αδρανειακή δύναµη και ροπή του άκαµπτου
ταλαντωτή). Επί πλέον, στους κτιριακούς φορείς, πρόσθετες παράµετροι είναι: η κατηγορία
πλαστιµότητας σχεδιασµού και η αρχική αξονική καταπόνηση των υποστυλωµάτων (νd).
Με βάση τον υπολογισµό της απόκρισης των ταλαντωτών καταδεικνύεται η επιρροή της ταυτόχρονης
δράσης της αυξηµένης ανατροπής λόγω λικνιστικής συζευγµένης απόκρισης, στους κρίσιµους δείκτες
σχεδιασµού (όπως ελαστική παραµόρφωση, εγκάρσια πλαστιµότητα µδ κ.ά), όπου, παρατηρείται ότι
για συγκεκριµένες ιδιοπεριόδους και ανηγµένες αντοχές, τα εν λόγω µεγέθη διπλασιάζονται σε σχέση
µε τα αντίστοιχα που προκύπτουν όταν ο λικνισµός αγνοείται (Σχ. 1β, 1γ), σύµφωνα µε την
συµβατική φασµατική πρόβλεψη σχεδιασµού.
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