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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Τα κτίρια καταλαμβάνουν μια πολύ ισχυρή θέση στην παγκόσμια
κατανάλωση ενέργειας (30-40%) και είναι υπεύθυνα για το 40-50% των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου. Ειδικότερα, τα ψηλά κτίρια εφιστούν την προσοχή, εξαιτίας της
τεράστιας κατανάλωσης υλικών και ενέργειας, δημιουργώντας την ανάγκη βιώσιμου
σχεδιασμού. Στην παρούσα έρευνα, αξιολογείται η επιρροή του δομικού συστήματος
στην περιβαλλοντική αποτίμηση των ψηλών κτιρίων από σκυρόδεμα, μέσω του
υπολογισμού της ενσωματωμένης ενέργειας και των εκπομπών CO2 που εμπεριέχονται
στα δομικά υλικά. Για την επίτευξη του ερευνητικού σκοπού, διαμορφώθηκαν
χαρακτηριστικά δομικά συστήματα που βρίσκουν εφαρμογή σε κτίρια οπλισμένου
σκυροδέματος. Προκειμένου να επιτευχθεί σύγκριση της περιβαλλοντικής
συμπεριφοράς, εφαρμόζεται βελτιστοποίηση των δομικών συστημάτων ως προς το
κόστος των υλικών, με χρήση της πλατφόρμας ACE OCP. Τα αποτελέσματα της
έρευνας παρέχουν πολύτιμα συμπεράσματα για τη σημασία της βελτιστοποίησης στη
διαμόρφωση βιώσιμου σχεδιασμού στα ψηλά κτίρια καθώς και στον περιορισμό της
παραγωγής σκυροδέματος.
ABSTRACT: Buildings are major contributors to the global energy consumption (3040%) and they are responsible for 40-50% of greenhouse gas emissions. High-rise
buildings, in particular, have drawn the attention due to huge energy and material
consumption. This article carries out the influence of structural systems over the
environmental assessment of high-rise buildings, calculating the embodied energy and
CO2 emissions of the structural materials. Two typical structural systems of high-rise
buildings modeled in order to compare their environmental behavior and their
differences to the amount of concrete utilized for their formation. To achieve this
comparison the models were cost-optimized using ACE OCP, a platform designed for
solving the structural optimization. The results of this research provide valuable
findings for the significant role of structural optimization in sustainable design of highrise buildings as well as in limiting the production of concrete.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι μεγάλες περιβαλλοντικές ανησυχίες της σύγχρονης εποχής έχουν συγκεντρώσει το
ενδιαφέρον του επιστημονικού τομέα και των κυβερνήσεων παγκοσμίως. Τις
τελευταίες δεκαετίες, οι κλιματικές αλλαγές αυξάνονται ραγδαία, δημιουργώντας
άμεση ανάγκη για εξάλειψη όλων των ανεπιθύμητων προβλημάτων που προκύπτουν
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από το σύγχρονο τρόπο ζωής. Θέση ευθύνης αντιστοιχεί στα κτίρια καθώς
καταλαμβάνουν μια πολύ ισχυρή θέση όσον αφορά την παγκόσμια κατανάλωση
ενέργειας (30-40%) και είναι υπεύθυνα για το 40-50% των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου (Asif, Muneer, & Kelley, 2007). Καθίσταται, συνεπώς, απαραίτητο για
τον κατασκευαστικό κλάδο των κτιρίων να συμβάλει στη βιώσιμη εξέλιξη της
κοινωνίας. Ο όρος βιώσιμη εξέλιξη (sustainable development) νοείται ως η
διαμόρφωση μιας διαδικασίας με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου,
προσφέροντας πολλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.
Ο σχεδιασμός ενός κτιρίου επιβάλλει τη διερεύνηση όλων των συνιστωσών που
επηρεάζουν την αποδοτικότητα, την οικονομικότητα και την περιβαλλοντική της
συμπεριφορά. Όταν πρόκειται για την κατασκευή ενός ψηλού κτιρίου, γίνεται
κατανοητό πως οι παραπάνω παράμετροι αποκτούν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο σε
σύγκριση με μια συμβατική κατασκευή. Ο δομικός σχεδιασμός των ψηλών κτιρίων, η
βελτιστοποίηση των κτιριακών κατασκευών και η ενεργειακή τους αποτίμηση
αποτελούν ξεχωριστά αντικείμενα μελέτης, τα οποία ενώνονται με στόχο την εξαγωγή
χρήσιμων συμπερασμάτων. Οι βασικές απαιτήσεις δομικής διαμόρφωσης διέπονται
από την αναγκαιότητα μικρών μετατοπίσεων της οροφής, ενώ τα πλευρικά φορτία, και
κυρίως ο άνεμος, κατέχουν κρίσιμη θέση στον σχεδιασμό.
Η ενεργειακή αξιολόγηση των κτιρίων είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους τους
επιστημονικούς κλάδους. Σ’ ένα ψηλό κτίριο, τα τεράστια ποσά ενέργειας που
απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών χρήσης και κατασκευής δημιουργούν ένα
μεγάλο πεδίο μελέτης. Για παράδειγμα, η επιλογή υλικών, φιλικών με το περιβάλλον,
η διαχείριση της φάσης κατασκευής, η διαμόρφωση μηχανολογικών και
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων είναι μερικά από τα αντικείμενα που δημιουργούν
ερευνητικό ενδιαφέρον. Όσον αφορά το δομικό σχεδιασμό, η κατασκευή ενός ψηλού
κτιρίου απαιτεί εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες δομικών υλικών. Η ελαχιστοποίηση,
συνεπώς, των απαιτούμενων υλικών, στα πλαίσια ενός ασφαλή σχεδιασμού, είναι μια
προσέγγιση περιβαλλοντικής συμφιλίωσης της κατασκευής. Η εξασφάλιση της
στατικής λειτουργίας του κτιρίου με τη χρησιμοποίηση όσο το δυνατόν λιγότερων
υλικών είναι το κυριότερο ζήτημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος
Δομοστατικός μηχανικός. Με τη βελτιστοποίηση του δομικού σχεδιασμού,
επιτυγχάνεται η μείωση της ποσότητας των δομικών υλικών, αξιοποιώντας στο
έπακρον τα μηχανικά τους πλεονεκτήματα.
Ο κύριος σκοπός για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εργασία, είναι ο καθορισμός
της κατεύθυνσης του δομικού σχεδιασμού ως προς τον περιορισμό των ενεργειακών
απαιτήσεων για την κατασκευή του. Για τον λόγο αυτό, αναλύθηκαν δύο δομικά
συστήματα που εφαρμόζονται σε ψηλά κτίρια, προσομοιώθηκαν και κατόπιν
βελτιστοποιήθηκαν. Με τη βελτιστοποίηση των δομικών συστημάτων καθίσταται
εφικτή η σύγκριση της ενεργειακής τους συμπεριφοράς και ο εντοπισμός των
παραμέτρων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τον βιώσιμο σχεδιασμό τους.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
Η αυξανόμενη ανησυχία για την προστασία του περιβάλλοντος καθιέρωσε την
ανάλυση κύκλου ζωής (life cycle assessment) ως ένα πολύτιμο εργαλείο για την
αποτίμηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου της παραγωγικής διαδικασίας των
προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης έχει αναπτύξει ένα
αναλυτικό πλαίσιο εφαρμογής της μεθόδου (ISO, 2006) με το οποίο θεσπίζει το πλαίσιο
εφαρμογής της ανάλυσης κύκλου ζωής.
Πλαίσιο ανάπτυξης ανάλυσης κύκλου ζωής
Η 1η φάση του κύκλου ζωής αφορά τον καθορισμό του στόχου και την οριοθέτηση του
πεδίου εφαρμογής. Πραγματοποιείται καθορισμός και περιγραφή του προϊόντος, της
διαδικασία ή της δραστηριότητας, δημιουργία του πλαισίου στο οποίο θα
πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση και προσδιορισμός των ορίων και των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση. Στο 2ο
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στάδιο περιέχεται ο προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση ενέργειας, νερού και
κατανάλωσης πρώτων υλών, καθώς και εκλύσεων στο περιβάλλον όπως εκπομπές
αερίων, στερεά απόβλητα και λύματα. Στο 3ο βήμα, αξιολογούνται οι επιπτώσεις του
κύκλου ζωής (Life Cycle Impact Assessment, LCIA) μέσω των επιδράσεων του
συστήματος, που έχουν προσδιοριστεί στο προηγούμενο βήμα, στο περιβάλλον. Τέλος,
ακολουθεί η ερμηνεία των αποτελεσμάτων (interpretation κατά την οποία αναλύονται
και αξιολογούνται τα αποτελέσματα των παραπάνω σταδίων με στόχο την επιλογή του
προϊόντος, της διαδικασίας ή της υπηρεσίας που θα οδηγήσει σε περιορισμό των
επιδράσεων του συστήματος στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα
και τις παραδοχές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των αποτελεσμάτων.
Ανάλυση ενσωματωμένης ενέργειας και ενσωματωμένων εκπομπών CO2
Σύμφωνα με τους (Ramesh, Prakash, & Shukla, 2010), η ανάλυση ενεργειακού κύκλου
ζωής είναι μια προσέγγιση που αντιπροσωπεύει όλες τις ενεργειακές εισροές ενός
κτιρίου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Οι ενεργειακές απαιτήσεις ενός κτιρίου
κατά τη διάρκεια ζωής του χωρίζονται σε άμεσες και έμμεσες. Η άμεση ενέργεια
σχετίζεται με την κατασκευή, τη λειτουργία, την ανακαίνιση και την κατεδάφισή του,
ενώ η έμμεση είναι η ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή των υλικών που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του και τις τεχνολογικές του εγκαταστάσεις.
Όπως είναι λογικό, τα παραπάνω μεγέθη αποκτούν πολύ μεγάλες τιμές όταν αφορούν
ένα ψηλό κτίριο.. Η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί την ανάλυση κύκλου ζωής για να
εκτιμήσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που συσχετίζεται με την κατασκευή του
κτιρίου. Επομένως, τα όρια της μελέτης βασίζονται στη μέθοδο “cradle to gate” που
συνυπολογίζει τη φάση εξόρυξης των πρώτων υλών, μεταφοράς τους και επεξεργασίας
στο εργοστάσιο. (Birgisdottir et al., 2017))
Ως ενσωματωμένη ορίζεται η ενέργεια κατά τη φάση ανέγερσης του κτιρίου αλλά
και κατά τη συντήρησή του. Περιέχεται στα υλικά που συνθέτουν τον φέροντα
οργανισμό του κτιρίου και στις τεχνικές εγκαταστάσεις. Το περιεχόμενο των υλικών
σε ενέργεια προκύπτει από την εξόρυξη πρώτων υλών, τη βιομηχανοποίηση και τη
μεταφορά τους στο εργοτάξιο. Η ενσωματωμένη ενέργεια χωρίζεται σε δύο μέρη ως
αρχική και επαναλαμβανόμενη. Η ενέργεια για την αρχική κατασκευή του κτιρίου
προκύπτει από τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του
εργοταξίου. Πολλά υλικά από αυτά που συνθέτουν τον μη φέροντα οργανισμό του
κτιρίου έχουν διάρκεια ζωής μικρότερη από αυτή του κτιρίου. Ως αποτέλεσμα,
απαιτείται η αντικατάστασή τους για την αποκατάσταση της λειτουργίας του.
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Όπου mi : ποσότητα δομικού υλικού; EC : ενέργεια λειτουργιών ανέγερσης του κτιρίου;
Μi :περιεχόμενη ενέργεια υλικού ανά μονάδα ποσότητας; 𝐿b : διάρκεια ζωής του
κτιρίου; 𝐿mi : διάρκεια ζωής του υλικού.
Αντίστοιχα με τον υπολογισμό της ενσωματωμένης ενέργειας, υπολογίζονται και οι
ενσωματωμένες εκπομπές CO2. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα χωρίζονται σε δύο μέρη, αυτές που παράγονται κατά την καύση ορυκτών
υλών και αυτές που οφείλονται σε χημικές αντιδράσεις κατά τη βιομηχανοποίηση των
δομικών υλικών. Σύμφωνα με τους (Chau et al., 2015), ο υπολογισμός των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα πραγματοποιείται με τη βοήθεια των κάτωθι εξισώσεων:
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ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ο σχεδιασμός των ψηλών κτιρίων περιλαμβάνει τον αρχικό σχεδιασμό, μια
προσεγγιστική μελέτη και βελτιστοποίηση ώστε να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις
αντοχής, λειτουργικότητας, ευστάθειας και εργονομίας. Η εξασφάλιση της αντοχής
καλύπτεται με έλεγχο κάθε δομικού στοιχείου έναντι αστοχίας και η ευστάθεια της
κατασκευής κατοχυρώνεται με τους ελέγχους του εκάστοτε κανονισμού έναντι
λυγισμού. Η λειτουργικότητα εξαρτάται άμεσα από τις μετακινήσεις της οροφής (drift)
λόγω των ανεμικών φορτίων με τους (Choi, 2009) να οριοθετούν τα drifts μεταξύ
ℎ/500 ∽ ℎ/800 όπου ℎ το ύψος της κατασκευής. Η εργονομία του κτιρίου συνδέεται
με την άνεση των ανθρώπων η οποία σε συνάρτηση με τον σχεδιασμό του κτιρίου
κατοχυρώνεται με την ελαχιστοποίηση των επιταχύνσεων στο διάστημα 10 ∽ 25 𝑚𝑔
(Choi, 2009).
Χαρακτηριστικά δομικά συστήματα
Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ανάπτυξη λογισμικών προσομοίωσης των κατασκευών
οδήγησε σταδιακά στην εξέλιξη των δομικών συστημάτων με κατεύθυνση τη μηχανική
απόδοση, τη μείωση του κόστους και την αρχιτεκτονική καινοτομία. Η ιδιαιτερότητα
του δομικού σχεδιασμού των ψηλών κτιρίων εξαιτίας της υπερβολικής τους έκθεσης
σε πλευρικά φορτία ανέμου, καθιστά τα συστήματα παραλαβής των πλευρικών
φορτίων ως βασικά συστατικά της διαμόρφωσής τους. Τα κυριότερα συστήματα
παραλαβής πλευρικών φορτίων είναι το καμπτόμενο πλαίσιο (Moment resisting
frame), τα διατμητικά τοιχία (Shear walls) και τα ενισχυμένα πλαίσια (Braced frames/
Shear trusses).
Η ανεπάρκεια των άκαμπτων πλαισίων (rigid frames) σε κτίρια άνω των 25 ορόφων,
οδήγησε στην ενίσχυση τους με διατμητικά τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος σε μορφή
τοιχίων (shear walls). Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε το διατμητικό πλαίσιο το
οποίο ανάλογα με το είδος της ενίσχυσης διακρίνεται σε πλαίσιο διατμητικών δοκών
(shear trussed frame) και σε πλαίσιο διατμητικών τοιχίων (shear walled frame). Τα
άκαμπτα πλαίσια απορροφούν την ενέργεια από τα πλευρικά φορτία λόγω της μεγάλης
ολκιμότητας τους δημιουργώντας μεγάλες πλευρικές παραμορφώσεις οι οποίες
περιορίζονται με την προσθήκη διατμητικών τοιχίων ή συνδέσμων δυσκαμψίας. Απ’
την άλλη πλευρά, παρότι τα τοιχία και οι σύνδεσμοι είναι λιγότερο όλκιμα απορροφούν
την ενέργεια μένοντας εντός ελαστικών ορίων λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης διατμητικής
τους επιφανείς (shear area).
Σύμφωνα με τους (Ali & Moon, 2007), τα δομικά συστήματα των ψηλών κτιρίων
μπορούν να ομαδοποιηθούν με κριτήριο τον τρόπο μεταφοράς των φορτίων στο
έδαφος, δημιουργώντας δύο κατηγορίες δομικών συστημάτων, τα εσωτερικά (interior
structures) και τα εξωτερικά (exterior structures). Συνδυάζοντας τους τρόπους
πλευρικής ενίσχυσης των πλαισίων καθώς και την διαφορετική θέση των πρωτευόντων
δομικών στοιχείων, επιλέχθηκαν δύο χαρακτηριστικά δομικά συστήματα οπλισμένου
σκυροδέματος που έχουν εφαρμοστεί σε υπάρχουσες κατασκευές. Η στατική
λειτουργία των συστημάτων περιγράφεται αναλυτικά στις παρακάτω υποενότητες.
“Tube in Tube system” (Σωλήνας σε σωλήνα)
Το σύστημα αυτό αποτελεί εξέλιξη του “framed tube” συνδυάζοντας τα
πλεονεκτήματα εσωτερικών και εξωτερικών δομικών συστημάτων. Το “framed tube”
(σωληνοειδές πλαίσιο) αποτελείται από υποστυλώματα πυκνωμένα στην περίμετρο
του κτιρίου σε απόσταση 1,5 ∽ 4,5 m συνδεδεμένα με υψίκορμες δοκούς 600 ∽ 1600
mm. Μια βασική ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου δομικού συστήματος είναι η
μεγαλύτερη καταπόνηση των γωνιακών υποστυλωμάτων έναντι των υπολοίπων
περιμετρικών. Αυτό οφείλεται στο φαινόμενο της διατμητικής υστέρησης (shear lag),
κατά το οποίο οι τάσεις κατανέμονται μη γραμμικά και στα δύο επίπεδα του κτιρίου
(παράλληλο στην πλευρική δράση & κάθετο στην πλευρική δράση). Ο βέλτιστος
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σχεδιασμός του κτιρίου περιλαμβάνει τον περιορισμό του φαινομένου της διατμητικής
υστέρησης και την τόνωση της συμπεριφοράς του κτιρίου ως προβόλου.
Το σύστημα “tube in tube” λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, προσφέροντας το
πλεονέκτημα ενός επιπλέον εσωτερικού σωλήνα ο οποίος συμμετέχει στην αντίσταση
του κτιρίου έναντι κατακόρυφων και πλευρικών φορτίων. Ο εσωτερικός σωλήνας
προσομοιάζεται με ένα σύνολο διατμητικών τοιχίων αντιστοιχώντας το συγκεκριμένο
δομικό σύστημα στην κατηγορία των εσωτερικών.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του συστήματος tube in tube είναι το World Trade
Center των Η.Π.Α που κατασκευάστηκε το 1970 και διέθετε 110 ορόφους πριν από την
καταστροφή του λόγω της εναέριας τρομοκρατικής επίθεσης το 2001.
“Braced Tube system” (Ενισχυμένος σωλήνας)
Η πύκνωση των υποστυλωμάτων περιμετρικά του κτιρίου στο σωληνοειδές πλαίσιο
(framed tube) δημιουργεί ένα σημαντικό αρχιτεκτονικό πρόβλημα, όσον αφορά τον
περιορισμό της θέας από το εσωτερικό του κτιρίου. Ο Fazlur Rahman Khan, διάσημος
αρχιτέκτονας και πολιτικός μηχανικός, πρότεινε την αραιότερη τοποθέτηση των
υποστυλωμάτων μέσω της ενίσχυσής τους με διαγώνιους συνδέσμους δυσκαμψίας και
εφηύρε με αυτόν τον τρόπο το ενισχυμένο σωληνοειδές πλαίσιο (braced tube).(Ali &
Moon, 2007) Η προσθήκη διαγώνιων ενισχύσεων στο πλαίσιο ενισχύει τη
συμπεριφορά του ως πρόβολο (cantilever behavior), αυξάνοντας τη δυσκαμψία του και
μειώνει το φαινόμενο της διατμητικής υστέρησης (shear lag). Σύμφωνα με τον Khan,
τα διαγώνια μέλη λειτουργούν ως κεκλιμένα υποστυλώματα και συμμετέχουν στην
παραλαβή των φορτίων σχεδόν ισοδύναμα με τα υποστυλώματα, δίνοντας με αυτόν
τον τρόπο τη δυνατότητα για κατασκευή ψηλότερων κτιρίων. Στα κτίρια από χάλυβα,
η ενίσχυση πραγματοποιείται με χαλύβδινα διαγώνια ή χιαστί μέλη που εκτείνονται
μεταξύ πολλών ορόφων περιμετρικά του κτιρίου, ενώ στα κτίρια από οπλισμένο
σκυρόδεμα, σχεδιάζονται τοιχία μεταξύ των υποστυλωμάτων δημιουργώντας ένα
μοτίβο διαγώνιων ή χιαστί ενισχύσεων στο εξωτερικό του κτιρίου.
Το συγκεκριμένο δομικό σύστημα (braced tube-concrete) εμφανίζεται στο κτίριο
“780 Third Avenue Building” που κατασκευάστηκε στη Νέα Υόρκη το 1985.
Πίνακας 1. Σταθερές σχεδιασμού
Κατηγορία Σταθερά σχεδιασμού
Κάτοψη
Γεωμετρία
Αριθμός ορόφων
Ύψος κτιρίου
Κάθετα
Φορτία

Υλικά

Δομικά
στοιχεία

Πλευρικά
Συνδυασμοί φόρτισης
Σκυρόδεμα
Χάλυβας οπλισμού
Δομικός Χάλυβας
Διατομή υποστυλωμάτων
Διατομή δοκών
Διατομή συνδέσμων
δυσκαμψίας

Λεπτομέρειες διαμόρφωσης
60x60=3600m2
Τετραγωνική κάτοψη λόγω
αμφίπλευρης δράσης του ανέμου
64
384m
Ευρωκώδικας-1
Φορτία ανέμου αυξανόμενα καθ’
ύψος & Σεισμικά φορτία
αμελητέα
Ευρωκώδικας-1
C40/50
B500C
S450
Τετραγωνική διατομή
Διατομή Ι
Διατομή Ι

Πλάκες

Εξαιρούνται από τον δομικό
σχεδιασμό. 0,25m πάχος &
σταθερό εμβαδόν πλάκας 25m2

Μήκος δευτερευόντων
δοκαριών

7,5m
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Προσομοίωση δομικών συστημάτων
Για την προσομοίωση των δομικών συστημάτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό
“ETABS” στο οποίο προσαρμόζεται ως επέκταση εντός του προγράμματος ο
αλγόριθμος βελτιστοποίησης. Προκειμένου να εξαχθούν συγκρίσιμα αποτελέσματα
βελτιστοποίησης, δημιουργήθηκαν σταθερές σχεδιασμού σε σχέση με τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά, τα υλικά αλλά και τα δομικά μέλη που πλαισιώνουν τον κύριο τύπο
δομικού συστήματος. Στον πίνακα 1, παρουσιάζονται οι σταθερές σχεδιασμού που
διέπουν την προσομοίωση των δομικών συστημάτων στο λογισμικό. Ενώ, στα σχήματα
1 και 2 παρουσιάζεται η διαμόρφωση των προσομοιωμάτων σε όψη κάτοψη και
τρισδιάστατη μορφή. Τα γεωμετρικά στοιχεία και η επιλογή ποιότητας υλικών έγιναν
με βάση υπάρχουσες κατασκευές. Όσον αφορά τα δομικά στοιχεία, οι πλάκες
εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία βελτιστοποίησης δίοτι δεν επηρεάζουν σημαντικά τα
αποτελέσματα καθώς μεταφέρουν ακριβώς τα ίδια φορτία στις δοκούς. Τα φορτία τους
ανάχθηκαν στις δοκούς προς απλοποίηση του προβλήματος βελτιστοποίησης και
προκειμένου να φορτιστούν ομοιόμορφα, το εμβαδόν των πλακών διατηρήθηκε
σταθερό. Το πάχος των 0,25μ και το εμβαδόν των 25μ2 των πλακών επιλέχθηκαν ως
σταθερές βασισμένες σε ρεαλιστικές κατασκευές. Στο ίδιο πλαίσιο η επιλογή σταθερού
μήκους 7,5μ για τα, δευτερευούσης σημασίας στο δομικό σύστημα, δοκάρια
πραγματοποιήθηκε ώστε να τονιστούν οι διαφορές των δομικών συστημάτων μέσα από
τη διαδικασία της βελτιστοποίησης που ακολουθεί.

Σχήμα 1. Προσομοίωμα “ETABS” (Τρισδιάστατη απεικόνιση – Κάτοψη 1ου ορόφου– Όψη)
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Σχήμα 2: Προσομοίωμα “ETABS” (Τρισδιάστατη απεικόνιση – Κάτοψη 1ου ορόφου– Όψη)

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Αλγόριθμος βελτιστοποίησης
Η μεθοδολογία επίλυσης και εύρεσης της βέλτιστης λύσης πραγματοποιείται με τη
χρήση του αλγορίθμου PQR (Projected Quasi-Newton). Πρόκειται για μια απ’ τις πιο
διάσημες μεθόδους μη-γραμμικής αριθμητικής βελτιστοποίησης η οποία βασίζεται
στην εύρεση τοπικών ακροτάτων της αντικειμενικής συνάρτησης και στην αναζήτηση
των βέλτιστων λύσεων γύρω από αυτά. Σύμφωνα με τον Νεύτωνα, η συνάρτηση,
τοπικά, γύρω από το ακρότατο μπορεί να προσεγγιστεί ως δευτέρου βαθμού,
απαιτώντας κατά την υπολογιστική διαδικασία μόνο την εύρεση πρώτων και δευτέρων
παραγώγων. Η Quasi-Newton εξέλιξε τη μέθοδο, παραμερίζοντας τον υπολογισμού
των δευτέρων παραγώγων, απλοποιώντας ακόμα περισσότερο τη διαδικασία εύρεσης
βέλτιστης λύσης. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των αλγορίθμων που χρησιμοποιούν τη
μέθοδο PQR είναι η μείωση του υπολογιστικού κόστους, κριτήριο ιδιαίτερα σημαντικό
για τη βελτιστοποίηση των κατασκευών. Ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης εφαρμόζει
μια επαναληπτική υπολογιστική διαδικασία, με αποτέλεσμα ο χρόνος εύρεσης της
βέλτιστης να αυξάνεται σημαντικά. Ένα ψηλό κτίριο διαθέτει χιλιάδες βαθμούς
ελευθερίας και απαιτεί αρκετό χρόνο ανάλυσης ακόμα και στο περιβάλλον ενός
λογισμικού προσομοίωσης. Επομένως, η μείωση του υπολογιστικού κόστους είναι ένα
κρίσιμο ζήτημα για τη βελτιστοποίηση των κατασκευών.
Μαθηματική διατύπωση του προβλήματος
Το πρόβλημα της βελτιστοποίησης αντιμετωπίζεται ως ένα μη γραμμικό
προγραμματιστικό πρόβλημα και διατυπώνεται με τους εξής μαθηματικούς όρους:
𝑜𝑝𝑡(𝑚𝑖𝑛/max) 𝐹(𝒔)
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝑔𝑗 (𝒔) ≤ 0 𝑗 = 1, … , 𝑚
𝑠𝒊𝑳 ≤ 𝑠𝑖 ≤ 𝑠𝒊𝑼 𝑖 = 1, … , 𝑛

ό𝜋𝜊𝜐
𝒔: 𝜏𝜊 𝛿𝜄ά𝜈𝜐𝜎𝜇𝛼 𝜏𝜔𝜈 𝜇𝜀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ώ𝜈 𝜎𝜒𝜀𝛿𝜄𝛼𝜎𝜇𝜊ύ
𝐹(𝒔): 𝜂 𝛼𝜈𝜏𝜄𝜅𝜀𝜄𝜇𝜀𝜈𝜄𝜅ή 𝜎𝜐𝜈ά𝜌𝜏𝜂𝜎𝜂 (𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)
𝑔_𝑗 (𝒔): 𝜊𝜄 𝜋𝜀𝜌𝜄𝜊𝜌𝜄𝜎𝜇𝜊ί 𝜏𝜂𝜍 𝜎𝜐𝜇𝜋𝜀𝜌𝜄𝜑𝜊𝜌ά𝜍
𝑠_𝒊^𝐿: 𝜏𝜊 ά𝜈𝜔 ό𝜌𝜄𝜊 𝜏𝜂𝜍 𝜇𝜀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ή𝜍 𝜎𝜒𝜀𝛿𝜄𝛼𝜎𝜇𝜊ύ 𝑖
𝑠_𝒊^𝑼: 𝜏𝜊 𝜅ά𝜏𝜔 ό𝜌𝜄𝜊 𝜏𝜂𝜍 𝜇𝜀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ή𝜍 𝜎𝜒𝜀𝛿𝜄𝛼𝜎𝜇𝜊ύ 𝑖
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Για την διατύπωση του προβλήματος της βελτιστοποίησης είναι απαραίτητο να
οριστούν τα στοιχεία που συνθέτουν τη μαθηματική έκφραση όπως περιγράφεται
παραπάνω.
 Αντικειμενική συνάρτηση: Η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε
με αντικειμενική συνάρτηση την ελαχιστοποίηση του κόστους του υλικού
(material cost). Το μέγεθος των διατομών των δομικών στοιχείων καθορίζει την
ποσότητα του υλικού που χρησιμοποιείται για τη μόρφωση του κάθε δομικού
συστήματος και κατ’ επέκταση το κόστος του υλικού. Επομένως, ο βέλτιστος
σχεδιασμός επιτυγχάνεται με την ελαχιστοποίηση του μεγέθους των διατομών των
δομικών στοιχείων διατομές (size optimization).
 Μεταβλητές σχεδιασμού: Ως μεταβλητές στο προβλήματα της βελτιστοποίησης
ορίζονται τα στοιχεία που μεταβάλλουν την αντικειμενική συνάρτηση. Στα δομικά
συστήματα που μορφώθηκαν από οπλισμένο σκυρόδεμα, η ελαχιστοποίηση του
κόστους του υλικού εξαρτάται από το μέγεθος των διατομών των δοκών, των
υποστυλωμάτων και των τοιχίων καθώς και από την ποσότητα οπλισμού που
χρησιμοποιήθηκε.
 Περιορισμοί: Με τη μορφή ανισώσεων εφαρμόζονται στη διαδικασία της
βελτιστοποίησης οι περιορισμοί συμπεριφοράς της κατασκευής και καθορίζονται
με κριτήρια του μηχανικού-μελετητή. Ο καθορισμός των περιορισμών είναι
απαραίτητος για τη λειτουργία του αλγορίθμου καθώς προσφέρει περατότητα στη
διαδικασία εύρεσης των βέλτιστων λύσεων. Οι περιορισμοί της συμπεριφοράς στο
παρόν πρόβλημα βελτιστοποίησης ορίστηκαν με βάση τις κανονιστικές διατάξεις
του Ευρωκώδικα όπως αυτές αναπτύσσονται εντός του λογισμικού “ETABS”.
 Όρια μεταβλητών σχεδιασμού: Για την εφαρμογή του μαθηματικού μοντέλου είναι
σημαντικό να ορίσουμε τα όρια αναζήτησης του βέλτιστου μεγέθους των
διατομών. Εντός της πλατφόρμας “OCP” δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να
ορίσει την πυκνότητα αναζήτησης βέλτιστων λύσεων χρησιμοποιώντας το
κατάλληλο βήμα και τα όρια στα μεγέθη των διατομών. Όσο μικρότερο είναι το
βήμα και όσο μεγαλύτερο το διάστημα αναζήτησης τόσο πιο εκτενής και
χρονοβόρα είναι η διαδικασία της βελτιστοποίησης. Ανάλογα με τις ανάγκες που
απαιτούνται, ο χρήστης αποφασίζει το βέλτιστο συνδυασμό ακρίβειας του
αποτελέσματος και υπολογιστικού κόστους.
Εφαρμογή στα δομικά συστήματα
Η πλατφόρμα “OCP” σχεδιάστηκε για να προσαρμόζει τη μέθοδο της βελτιστοποίησης
σε δομικά προσομοιώματα που αναπτύσσονται στο λογισμικό “ETABS” και λειτουργεί
εντός του περιβάλλοντός του ως εργαλείο βελτιστοποίησης (Lagaros, 2014). Αφού
δημιουργήθηκαν τα προσομοιώματα στο λογισμικό, εφαρμόστηκε η βελτιστοποίηση
σε κάθε μοντέλο με χρήση του αλγορίθμου PQN, ορίζοντας ως αντικειμενική
συνάρτηση το κόστος του υλικού και προσδιορίζοντας το βήμα αναζήτησης, τα άνω
και τα κάτω όρια του μεγέθους των διατομών, εντός των οποίων θα εντοπιστεί η
βέλτιστη λύση.
Η συγκριτική φύση της εργασίας δημιούργησε κοινό πλαίσιο εφαρμογής του
αλγορίθμου βελτιστοποίησης σε κάθε προσομοίωμα. Η επιτυχία της σύγκρισης των
δομικών συστημάτων εξαρτάται έντονα από τον κοινό ορισμό των άνω και κάτω ορίων
των διατομών. Για το πάνω και το κάτω όριο των γεωμετρικών μεγεθών κάθε διατομής,
δόθηκε μια τιμή ±30% από τον αρχικό σχεδιασμό. Το βήμα αναζήτησης μεταξύ των
ορίων είναι σταθερό για κάθε δομικό στοιχείο σε όλα τα προσομοιώματα.
Η βελτιστοποίηση πραγματοποιήθηκε με αντικειμενική συνάρτηση το κόστος του
υλικού (minimization of material cost). Για τις ανάγκες του υπολογισμού του κόστους
επιλέγονται εντός της πλατφόρμας “OCP” οι τιμές των δομικών υλικών ώστε να
προκύπτουν ρεαλιστικά αποτελέσματα μεταξύ των προσομοιωμάτων. Με εκτίμηση
των τιμών της ελληνικής αγοράς εισήχθησαν οι τιμές: Τιμή σκυροδέματος: 70 €/𝑚3 ,
Τιμή χάλυβα οπλισμού: 0,70 €/𝑘𝑔, Τιμή δομικού oπλισμού: 0,90 € / 𝑘𝑔
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Αποτελέσματα βελτιστοποίησης
Ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης εφαρμόστηκε στα προσομοιώματα των δομικών
συστημάτων στο “ETABS” με στόχο τη μείωση του κόστους του δομικού σχεδιασμού.
Τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης τηρούν τις κανονιστικές διατάξεις του
Ευρωκώδικα και περιορίζουν τις πλευρικές τους μετατοπίσεις εντός του ορίου h/800
(Choi, 2009). Οι διατομές του αρχικού σχεδιασμού μεταβλήθηκαν σημειώνοντας
μείωση ή ακόμη και αύξηση. Συνολικά, το προσομοίωμα “Tube in Tube”
βελτιστοποιήθηκε κατά 35%, ενώ το προσομοίωμα “Braced Tube” σημείωσε μείωση
της τάξης του 45,8% έναντι του αρχικού σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα, τ’
αποτελέσματα της βελτιστοποίησης κόστους παρουσιάζονται στο σχήμα 3.

Αποτελέσματα βελτιστοποίησης κόστους υλικών
14.000.000 €

Κόστοσ υλικών €

12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0€
BRACED TUBE
CONCRETE

INITIAL COST (ΑΡΧΙΚΟ)

TUBE IN TUBE

OPTIMIZED COST (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)

Σχήμα 3: Ιστόγραμμα κόστους δομικών υλικών αρχικού (initial) και βελτιστοποιημένου
(optimized) σχεδιασμού όλων των προσομοιωμάτων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Με βάση τις τιμές ενσωματωμένης ενέργειας και εκπομπών CO2 της βάσης δεδομένων
(Hammond & Jones, 2006), συνυπολογίστηκε η ενσωματωμένη ενέργεια και οι
εκπομπές CO2 των βασικών δομικών υλικών που απαιτούνται για τη μόρφωση του
δομικού συστήματος καθώς και την πλήρωση των ανοιγμάτων του κτιρίου. Οι τιμές
ενσωματωμένης ενέργειας και εκπομπών CO2 των δομικών υλικών που
χρησιμοποιήθηκαν διαφαίνονται στον πίνακα 2. Οι τιμές αυτές σε συνδυασμό με την
ποσότητα του κάθε υλικού που προέκυψε από τη βελτιστοποίηση των
προσομοιωμάτων εφαρμόστηκαν στις εξισώσεις (1)-(4). Σημειώνεται, ακόμη, ότι στο
συνολικό υπολογισμό ενσωματωμένης ενέργειας και εκπομπών CO2, συνυπολογίστηκε
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η ποσότητα σκυροδέματος που αντιστοιχεί στις δομικές πλάκες, η οποία είχε εξαιρεθεί
από τη διαδικασία βελτιστοποίησης. Με αυτό τον τρόπο υπολογίστηκαν η
ενσωματωμένη ενέργεια και οι εκπομπές CO2 του αρχικού και του βελτιστοποιημένου
σχεδιασμού και τα αποτελέσματα των υπολογισμών παρουσιάζονται στο σχήμα 4.
Πίνακας 2: Περιεχόμενη ενέργεια & Περιεχόμενη ποσότητα CO2 ανά ποσότητα υλικού
Τιμές περιεχόμενης ενέργειας και εκπομπών CO2 (πηγή: ICE-DATA)
Υλικά
Σκυρόδεμα
Χάλυβας οπλισμού
Παράθυρο 1,2X1,2

Ενέργεια-Μi (MJ/kg)
0,85
17,4
1967 MJ/παράθυρο

CO2-ρi (kgCO2/kg)
0,12
1,31
280 kgCO2/παράθυρο

Όσον αφορά την ενσωματωμένη ενέργεια του προσωμοιώματος “Tube in Tube”, η
απαίτηση 1.736 MJ/m2 μετατράπηκε στο νέο σχεδιασμό στη νέα τιμή 1.328 MJ/m2.
Στο προσωμοίωμα “Braced Tube” σημείωσε εξίσου αξιόλογη μείωση των ενεργειακών
απαιτήσεων από 1.374 MJ/m2 σε 743 MJ/m2. Αντίστοιχα με την ενσωματωμένη
ενέργεια, υπολογίστηκαν οι εκπομπές CO2 οι οποίες εμφάνισαν σημαντική μείωση. Ο
βελτιστοποιημένος σχεδιασμός του “Braced Tube” σημείωσε 69 tnCO2/m2 λιγότερες
εκπομπές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Για το “Tube in Tube” προσομοίωμα οι
αρχικές εκπομπές CO2 (203 tnCO2/m2) μειώθηκαν στην τιμή 155 tnCO2/m2.

Σχήμα 4: Ιστόγραμμα ενσωματωμένων εκπομπών CO2 και ενσωματωμένης ενέργειας
δομικών υλικών αρχικού (initial) & βελτιστοποιημένου (optimized) σχεδιασμού όλων των
προσομοιωμάτων

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης προκύπτουν από την εκπλήρωση του σκοπού
εκπόνησής της, την ενεργειακή αξιολόγηση των δομικών συστημάτων στα υψηλά
κτίρια. Τα αποτελέσματα της μελέτης αναδεικνύουν τον καθοριστικό παράγοντα που
μπορεί να αποκτήσει η βελτιστοποίηση σε σχέση με τον περιορισμό του
περιβαλλοντικού αντικτύπου των υψηλών κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Δεδομένης της τεράστιας ποσότητας οπλισμένου σκυροδέματος που απαιτείται για τη
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διαμόρφωσή τους, γίνεται αντιληπτή η αξία της βελτιστοποίησης ως ένα εργαλείο που
κατευθύνει τον δομικό σχεδιασμό ως προς τη βιώσιμη εξέλιξή του.
Σύμφωνα με τη μελέτη των (Herczeg et al., 2014) (σχήμα 3) διαφαίνεται ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης δομικών υλικών καταλαμβάνεται από τα αδρανή
υλικά, ακόμα και όταν εξαιρούνται τα αδρανή του σκυροδέματος. Η κατανάλωση
σκυροδέματος καλύπτει το 42% της συνολικής κατανάλωσης των υλικών στην Ευρώπη
με 662,2tn σκυροδέματος να χρησιμοποιούνται ετησίως για κατασκευές. Αν
αναλογιστούμε την ενέργεια που καταναλώνεται για την παραγωγή του σκυροδέματος,
όπως και τις εκπομπές CO2, αναγνωρίζονται τα οφέλη της βελτιστοποίησης του
δομικού σχεδιασμού των υψηλών κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος για τη μείωση
των επιπτώσεων του κατασκευαστικού τομέα στο περιβάλλον.

Σχήμα 3: Ετήσια χρήση δομικών υλικών (million tonnes) για τα κτίρια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μεταξύ 2006-2010 - (Herczeg et al., 2014)-CRI: Copenhagen Regulations Institute.

Με βάση τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, ο σύγχρονος δομοστατικός μηχανικός
οφείλει να συνδυάζει τη μηχανική αποδοτικότητα του σχεδιασμού με όσο το δυνατόν
μικρότερη κατανάλωση οικονομικών πόρων αλλά και περιορισμό των
περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η βελτιστοποίηση των δομικών
συστημάτων μειώνει το κόστος των δομικών υλικών και κατ’ επέκταση ελαττώνει την
κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2 που προέρχονται από τη χρησιμοποίηση
τους.
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