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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Για την διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων στην
σεισμική απόκριση των κτιριακών κατασκευών Ω/Σ διεξάγεται μεγάλο πλήθος μη
γραμμικών αναλύσεων χρονοϊστορίας, με την χρήση του λογισμικού OpenSees,
σε επίπεδα πλαίσια με διάφορες διαμορφώσεις φέροντος οργανισμού και
τοιχοπληρώσεων. Εξετάζονται φορείς με διαφορετικό πλήθος ορόφων (διώροφοι
έως οκταώροφοι), με διάφορα δομικά συστήματα (εύκαμπτα, αμιγώς πλαισιακά
συστήματα έως μεικτά συστήματα), και με διαφορετική καμπτική αντοχή των
κατακόρυφων στοιχείων τους. Όσον αφορά στις τοιχοπληρώσεις, εξετάζεται η
επιρροή τους με βάση την κατανομή (κανονική/μαλακός όροφος) και τα μηχανικά
τους χαρακτηριστικά (αντοχή, δυσκαμψία, μετελαστική συμπεριφορά).
Καταδεικνύεται ότι, ανάλογα με την διαμόρφωση του φορέα, οι τοιχοπληρώσεις
μπορούν να έχουν δυσμενή ή ευνοϊκή επιρροή στην συμπεριφορά του φέροντος
οργανισμού. Τέλος, προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά εκείνα που καθορίζουν
εάν η επίδραση των τοιχοπληρώσεων θα είναι ευνοϊκή ή δυσμενής.
ABSTRUCT : Parametric analysis of 2d frames is employed in order to
investigate the influence of masonry infill on the seismic response of R/C frame
structures. In total 600 frames of different height, structural system, and infill
distribution, strength and ductility are analysed under 60 normalized recorded
ground motions and 10 different earthquake intensity levels, using OpenSees
software. The aim is to identify the parameters that principally affect the seismic
response of infilled frame structures, as well as to define the conditions under
which the influence of infill is beneficial or unfavorable for the infilled structure.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επιρροή των τοιχοπληρώσεων στην σεισμική απόκριση των κτιριακών
κατασκευών από Ω/Σ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σχετίζεται άμεσα
με την αξιοπιστία των μεθόδων σχεδιασμού τους και την ασφάλεια τους έναντι
σεισμικών δράσεων. Η μελέτη των βλαβών σε κατασκευές Ω/Σ μετά από
ισχυρούς σεισμούς έχει δείξει επανειλημμένα ότι οι τοιχοπληρώσεις, πέρα από τις
τοπικές επιπτώσεις που έχουν, μπορούν να μεταβάλουν και την συνολική
απόκριση του φορέα, ακόμη κι όταν η κατανομή τους είναι ομοιόμορφη. Στον
τομέα αυτόν έχει αναπτυχθεί εδώ και δεκαετίες εκτενής ερευνητική
δραστηριότητα, που καταδεικνύει ως κύρια συνέπεια των τοιχοπληρώσεων την
συγκέντρωση των βλαβών σε περιορισμένο αριθμό ορόφων, με αποτέλεσμα την
αύξηση των απαιτήσεων πλαστιμότητας και -ενίοτε- την δημιουργία μηχανισμού
ορόφου. Ωστόσο, η επίδραση των τοιχοπληρώσεων στην συνολική απόκριση του
φορέα μπορεί να είναι και ευνοϊκή, γεγονός που επιβεβαιώνεται από πλήθος
εργασιών (ενδεικτικά: Φαρδής & Παναγιωτάκος 1997, K. Moshalam et al. 1997,
Murty και Jain 2000, Dolsek και Fajfar 2008). Μολαταύτα, οι συνθήκες που
καθορίζουν το εάν η επιρροή των τοιχοπληρώσεων θα είναι ευμενής ή δυσμενής
δεν έχουν διερευνηθεί ακόμη πλήρως. Το ζήτημα παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, τόσο εξαιτίας της μεγάλης διάδοσης που έχει ο συγκεκριμένος
τρόπος δόμησης, όσο και λόγω της τάσης για συνεκτίμηση της συνεισφοράς των
τοιχοπληρώσεων κατά την αποτίμηση και ενίσχυση των υφιστάμενων
κατασκευών (FEMA 273/ FEMA 356, ΚΑΝΕΠΕ, ΕΚ-8).
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διεξοδική διερεύνηση των παραμέτρων που
καθορίζουν την μεταβολή της απόκρισης του φέροντος οργανισμού λόγω των
τοιχοπληρώσεων, μέσω της εκτέλεσης μη γραμμικών αναλύσεων χρονοϊστορίας
για έναν μεγάλο αριθμό κανονικών επίπεδων πλαισίων. Για την αξιολόγηση της
απόκρισης του κάθε φορέα γίνεται χρήση μίας πλειάδας παραμέτρων, που
περιλαμβάνουν γενικά μεγέθη απόκρισης (όπως η σχετική μετάθεση ορόφων), το
είδος της βλάβης (πχ σχηματισμός μηχανισμού ορόφου), μέτρα βλάβης κλπ, ενώ
εξετάζεται και η στατιστική κατανομή των μεγεθών αυτών. Η επιρροή των
τοιχοπληρώσεων διερευνάται σε σχέση με την κατανομή τους και τα μηχανικά
τους χαρακτηριστικά (αντοχή και μετελαστική συμπεριφορά). Παράλληλα
εξετάζεται το πώς η διαμόρφωση του φορέα (καμπτική αντοχή των κατακόρυφων
στοιχείων, ικανοτικός σχεδιασμός υποστυλωμάτων, ύπαρξη ή μη τοιχωμάτων)
τον καθιστά περισσότερο ή λιγότερο ευεπίφορο σε αλλοίωση της σεισμικής του
συμπεριφοράς λόγω των τοιχοπληρώσεων. Τέλος, προσδιορίζονται τα
χαρακτηριστικά εκείνα που καθορίζουν το πότε η επίδραση των τοιχοπληρώσεων
είναι ευμενής και πότε δυσμενής για την γενική απόκριση του φορέα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
Εξετάζονται τέσσερις ομάδες πλαισίων τριών ανοιγμάτων (τετράστυλα, Σχήμα 1),
με δύο, τέσσερις, έξι, και οκτώ ορόφους. Κάθε ομάδα περιλαμβάνει έξι
κατηγορίες πλαισίων, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την δομική
διάρθρωση και τα κριτήρια σχεδιασμού τους, και οι οποίες έχουν κατά σειρά ως
ακολούθως:
1.

εύκαμπτα πλαίσια, σχεδιασμένα έναντι μειωμένης σεισμικής δράσης
(ε=0,09, σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959),

2.

πλαίσια σχεδιασμένα για την δράση σχεδιασμού, χωρίς ικανοτικό
σχεδιασμό των υποστυλωμάτων,

3.

πλαίσια αντίστοιχα της κατηγορίας 2, με ικανοτικό σχεδιασμό των
υποστυλωμάτων,

4.

πλαίσια των οποίων τα υποστυλώματα έχουν αυξημένο ύψος διατομής κατά
50% σε σχέση με εκείνα της κατηγορίας 3, και τα οποία σχεδιάστηκαν
ικανοτικά,

5.

μεικτά πλαίσια (με ένα τοίχωμα) στα οποία το άθροισμα της ροπής
αδρανείας των κατακόρυφων στοιχείων ισούται με το αντίστοιχο άθροισμα
της κατηγορίας 4,

6.

μεικτά πλαίσια (με ένα τοίχωμα) στα οποία το άθροισμα της ροπής
αντίστασης των κατακόρυφων στοιχείων ισούται με το αντίστοιχο άθροισμα
της κατηγορίας 4.

Η αναφερόμενη ως «δράση σχεδιασμού» στις κατηγορίες 2 έως 6 είναι η
προβλεπόμενη από τον Ευρωκώδικα 8 δράση για ζώνη σεισμικής
επικινδυνότητας ΙΙ και κατηγορία εδάφους C, σύμφωνα με το ελληνικό εθνικό
προσάρτημα. Και οι έξι κατηγορίες πλαισίων διαστασιολογούνται και οπλίζονται
σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ευρωκωδίκων 2 και 8, έτσι ώστε να μην
παρουσιάζουν πλεόνασμα αντοχής έναντι των δράσεων σχεδιασμού. Τέλος, για
τον σχεδιασμό των πλαισίων χρησιμοποιείται η ιδιομορφική - φασματική
ανάλυση, αγνοώντας του τοίχους πλήρωσης, όπως προβλέπεται από τον
Ευρωκώδικα 8.
Για τα παραπάνω 24 πλαίσια εκτελείται μη γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας,
αρχικά χωρίς τοιχοπληρώσεις, και στην συνέχεια για δύο περιπτώσεις κατανομής
των τοιχοπληρώσεων: ομοιόμορφη κατανομή και διαμόρφωση μαλακού ορόφου
στο ισόγειο. Για κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις εξετάζονται 12 διαφορετικές
κατηγορίες τοιχοποιίας που καλύπτουν τέσσερα επίπεδα αντοχής, και τρία

επίπεδα πλαστιμότητας (Πίνακας 1). Ο σχεδιασμός των προσομοιωμάτων έγινε
κατά τρόπο τέτοιον ώστε η μεταβολή των δομικών χαρακτηριστικών μεταξύ των
επιμέρους φορέων να μην επηρεάζει την συμπεριφορά των τοιχοπληρώσεων, η
οποία σε όρους τέμνουσας/γωνιακής παραμόρφωσης ορόφου παραμένει σε όλες
τις διατάξεις των πλαισίων αναλλοίωτη. Στις παραμέτρους των οποίων η επιρροή
στην απόκριση του φορέα διερευνάται, περιλαμβάνονται το πλήθος των ορόφων,
η δυσκαμψία και η αντοχή των μελών Ω/Σ που συγκροτούν τον φορέα, καθώς και
η διάταξη, η αντοχή και η μετελαστική συμπεριφορά των τοιχοπληρώσεων.

Σχήμα 1. Διαμόρφωση φορέα και περιβάλλουσες ροπών σχεδιασμού και αντοχής
για τα πλαίσια 2-2 (αριστερά, αμιγώς πλαισιακό) και 4-5 (δεξιά, μεικτό)

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ
Οι μη γραμμικές αναλύσεις χρονοϊστορίας διεξάγονται για ένα σύνολο 60
επιταχυνσιογραφημάτων και για 10 διαφορετικά επίπεδα σεισμικής έντασης, για
κάθε ένα από τα προαναφερθέντα πλαίσια (συνολικά διεξάγονται 360.000
αναλύσεις). Στην ανάλυση χρησιμοποιούνται καταγραφές ελεύθερου πεδίου και
βάσης κτιρίου που επιλέχθηκαν από την βάση δεδομένων Peer (Pacific Earthquake
Engineering Research Center), με βάση τον βαθμό προσαρμογής τους στο ελαστικό
φάσμα του ΕΝ 1998 (που αντιστοιχεί στο φάσμα σχεδιασμού των πλαισίων). Ο
έλεγχος προσαρμογής των επιταχυνσιογραφημάτων έγινε με βάση την μέση
τετραγωνική απόκλιση στην περιοχή 0,15 sec έως 5,0 sec. Εξάλλου, η επιλογή
των επιταχυνσιογραφημάτων έγινε από ένα υποσύνολο της βάσης δεδομένων, που
οριοθετήθηκε μα βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: σεισμικό μέγεθος Μ5,5 –
Μ8,5, επικεντρική απόσταση Rjb = 10 km – 50 km, μέση ταχύτητα διατμητικών
κυμάτων στα ανώτερα 30 m Vs,30 = 240 m/sec – 400 m/sec και σημαντική

διάρκεια d5-95 = 10 sec – 30 sec. Για την επικλιμάκωση των καταγραφών,
χρησιμοποιείται η μέθοδος ελαχιστοποίησης της μέσης τετραγωνικής απόκλισης
(MSE, ενδεικτικά: D. Michaud & P. Léger 2014), η οποία διαπιστώθηκε κατόπιν
δοκιμών ότι οδηγεί σε μικρότερη διασπορά των αποτελεσμάτων και επιτρέπει την
άμεση σύγκριση των αποκρίσεων διαφορετικών προσομοιωμάτων.
Οι εξεταζόμενοι φορείς Ω/Σ προσομοιώνονται με την χρήση γραμμικών
πεπερασμένων στοιχείων κατανεμημένης πλαστιμότητας (με παρεμβολή σε όρους
δυνάμεων - force based elements, M. Scott 2011), και διακριτοποιημένων
διατομών (fiber sections), που προσομοιώνουν με ακρίβεια την μη γραμμική
συμπεριφορά του ωπλισμένου σκυροδέματος τόσο σε στάδιο ΙΙ, όσο και μετά την
διαρροή. Σε κάθε όροφο υλοποιείται τέλειο διάφραγμα (καταναγκασμένη
συσχέτιση των οριζόντιων βαθμών ελευθερίας των σχετικών κόμβων) με
κατάλληλη συγκρότηση του μοντέλου ώστε να μην επηρεαστεί η καμπτική
συμπεριφορά των δοκών λόγω της αλληλεπίδρασης ροπής - αξονικού. Όσον
αφορά στις τοιχοπληρώσεις, ακολουθείται η αδρομερής προσομοίωση
(macromedeling) με την εφαρμογή ενός ζεύγους θλιβόμενων διαγωνίων ανά
φάτνωμα, των οποίων τα χαρακτηριστικά υπολογίζονται κατά τους Smith &
Carter (1969) και Mainstone (1971).
Πίνακας 1. Μηχανικά χαρακτηριστικά των τοιχοράβδων
χαμηλή
μέση πλαστιμότητα
υψηλή πλαστιμότητα
κατ.
πλαστιμότητα
αντοF0 Fu ε0
εu
F0 Fu ε0
εu
F0 Fu
ε0
εu
χής
kN kN %
%
kN kN %
%
kN kN
%
%
1
70 0,7 0,25 0,80
70 21 0,35 1,30
70
0
0,50 4,90
2 140 1,4 0,25 0,80
140 42 0,35 1,30
140 0 0,50 4,90
3 210 2,1 0,25 0,80
210 63 0,35 1,30
210 0 0,50 4,90
4 280 2,8 0,25 0,80
280 84 0,35 1,30
280 0 0,50 4,90

Σχήμα 2. Καταστατικός νόμος ζεύγους τοιχοράβδων σε όρους δύναμης αξονικής τροπής

Εφαρμόζεται μονοαξονικός νόμος υλικού (Σχήμα 2), χωρίς εφελκυστική αντοχή,
με παραβολικό αύξοντα κλάδο και γραμμικό φθίνοντα (κατ’ αντιστοιχία του
μοντέλου Kent & Park), ο οποίος έχει εφαρμοστεί επιτυχώς σε ανάλογες
περιπτώσεις (πχ Hashemi & Mosalam 2006) και ο οποίος έχει διαπιστωθεί ότι
είναι επαρκής για το είδος της ανάλυσης που πραγματοποιείται (πχ Pragalath et al
2015).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ
Για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των πλαισίων, πέρα από τα γενικά μεγέθη
απόκρισης (όπως η σχετική μετάθεση των ορόφων) χρησιμοποιούνται δύο
χαρακτηριστικά μεγέθη που ορίζονται ως ακολούθως: 1.) Η μέγιστη σχετική
μετάθεση ορόφου (∆ ) ορίζεται ως η μέγιστη σχετική μετάθεση ορόφου που
εμφανίζεται σε έναν φορέα, για το σύνολο των ορόφων του, υπό μια τυχούσα
διέγερση. Ως μέση τιμή (∆ ) νοείται η διάμεσος (median) εκ των 60
διεγέρσεων. 2.) Η ανηγμένη καταπόνηση των υποστυλωμάτων ενός ορόφου σε
όρους καμπυλότητας. Αποτελεί μέτρο βλάβης των υποστυλωμάτων του ορόφου,
που μπορεί να αναχθεί ευθέως σε μη σωρευτικό δείκτη βλάβης ορόφου. Το
μέγεθος αυτό έχει την ιδιότητα να λαμβάνει τιμή μικρότερη της μονάδας όταν
ικανοποιείται ο ικανοτικός σχεδιασμός, και προσδιορίζεται για κάθε όροφο ως
ακολούθως:
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όπου maxΦi,d και maxΦi,u είναι η μέγιστη καμπυλότητα στον πόδα και την
κεφαλή του υποστυλώματος i (μη ταυτόχρονα μεγέθη), Φi,y η καμπυλότητα
διαρροής του υποστυλώματος i, και Wi/ΣWi ένας συντελεστής βαρύτητας που
εκφράζεται ως ο λόγος της ροπής αντίστασης του υποστυλώματος i προς το
άθροισμα της ροπής αντίστασης του συνόλου των υποστυλωμάτων στον όροφο.
.
Η μέγιστη ανηγμένη καταπόνηση Φ
είναι η μέγιστη τιμή της Φ
που
εμφανίζεται σε έναν φορέα για μία δεδομένη διέγερση, ενώ η Φ
είναι η
διάμεσος της Φ
για το σύνολο των 60 διεγέρσεων. Εξάλλου, στο πλαίσιο της
αξιολόγησης των πλαισίων εξετάζεται και το ελάχιστο άνοιγμα διατμήσεως των
κατακόρυφων στοιχείων στην στάθμη του ισογείου, που ορίζεται ως ο λόγος
Vmax/Mconc στον πόδα των εν λόγω στοιχείων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Διαπιστώνεται ότι η απόκριση των προσομοιωμάτων καθορίζεται σε μεγάλο
βαθμό από την διαμόρφωση του ίδιου του φορέα. Οι πλέον καθοριστικοί
παράγοντες που επηρεάζουν την απόκριση είναι η ύπαρξη ή μη τοιχωμάτων, και
η εφαρμογή ή μη του ικανοτικού σχεδιασμού. Κυριότερη δυσμενής επίπτωση των
τοιχοπληρώσεων είναι η αύξηση των απαιτήσεων πλαστιμότητας των
υποστυλωμάτων, διαπίστωση που βρίσκεται σε συμφωνία με παλαιότερες
μελέτες. Η επίπτωση αυτή αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην μέγιστη ανηγμένη
καταπόνηση (Φ ) των υποστυλωμάτων (Σχήμα 3), και λιγότερο στα γενικά
μεγέθη απόκρισης όπως η σχετική μετάθεση ορόφου. Εξάλλου, διαπιστώνεται ότι
η μέγιστη ανηγμένη καταπόνηση από κοινού με την μέγιστη σχετική μετάθεση
ορόφου (∆ ) και το άνοιγμα διατμήσεως των υποστυλωμάτων αποτυπώνουν με
επαρκή πληρότητα την μεταβολή στην απόκριση που επιφέρει η προσθήκη των
τοιχοπληρώσεων.
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Σχήμα 3. Μέγιστη σχετική μετάθεση ορόφου (∆ , m) για τα εύκαμπτα πλαίσια
2.1 (α), 4.1 (β) και 6.1 (γ), και -αντιστοίχως- μέγιστη ανηγμένη καταπόνηση
υποστυλωμάτων (Φ ) (δ,ε,στ), για τις τρεις κατηγορίες πλαστιμότητας των
τοιχοπληρώσεων (ομοιόμορφη κατανομή τοιχοπληρώσεων).
Τετμημένες: οι κατηγορίες αντοχής των τοιχοπληρώσεων (θλιπτική αντοχή
τοιχοπληρώσεων: x 70kN).

Επίδραση της διαμόρφωσης του φορέα
Από τις αναλύσεις προκύπτει ότι η καμπτική αντοχή των κατακόρυφων στοιχείων
επηρεάζει καθοριστικά, όχι μόνο την απόκριση των πλαισίων, αλλά και τον τρόπο
με τον οποίον αυτή μεταβάλλεται όταν προστίθενται τοιχοπληρώσεις. Τα
εύκαμπτα πλαίσια, και ιδίως εκείνα που δεν πληρούν τον ικανοτικό σχεδιασμό
των υποστυλωμάτων, παρουσιάζουν την μεγαλύτερη και πλέον δυσμενή
μεταβολή στην σεισμική απόκριση, με κύρια χαρακτηριστικά την αύξηση της
Φ
και της διασποράς των μεγεθών απόκρισης, την αύξηση της συχνότητας
δημιουργίας μηχανισμού ορόφου, και -στα πιο εύκαμπτα πλαίσια- την αύξηση της
μέγιστης σχετικής μετάθεσης ορόφου (∆ ) (Σχήμα 3β, 3γ). Ο ικανοτικός
σχεδιασμός των υποστυλωμάτων βελτιώνει σημαντικά την συμπεριφορά των
τοιχοπληρωμένων πλαισίων, δεν αποτελεί όμως καθοριστική παράμετρο για την
καταστολή των αρνητικών επιπτώσεων των τοιχοπληρώσεων. Χαρακτηριστικό
είναι ότι η συμπεριφορά των πλαισίων της κατηγορίας 3 (αμιγή πλαίσια με
ικανοτικό σχεδιασμό) διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των ορόφων, με τα
τετραώροφα πλαίσια -που έχουν ασθενέστερα υποστυλώματα- να υφίστανται τις
δυσμενέστερες επιπτώσεις από τις τοιχοπληρώσεις χαμηλής αντοχής (Σχήμα 3ε).
Τα εξαώροφα και οκταώροφα πλαίσια με ισχυρά υποστυλώματα (κατηγορία 4)
είναι οι μόνες κατηγορίες αμιγώς πλαισιακών φορέων, για τις οποίες η επίδραση
των ομοιόμορφα κατανεμημένων τοιχοπληρώσεων στην Φ
(μέτρο βλάβης)
μπορεί να χαρακτηριστεί αμελητέα, έως οριακά ευνοϊκή. Ειδική περίπτωση τέλος
αποτελούν τα διώροφα πλαίσια, για τα οποία η προσθήκη τοιχοπληρώσεων
προκύπτει ευνοϊκή σε όλες τις διαμορφώσεις, λόγω της μεγάλης αντοχής που
παρουσιάζουν εν σχέση με την αναπτυσσόμενη τέμνουσα βάσης.
Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι, καθώς το πλήθος των ορόφων αυξάνει, αυξάνει
η διατομή -και ως εκ τούτου η αντοχή- των υποστυλωμάτων. Έτσι η επίδραση
των τοιχοπληρώσεων που περιγράφηκε παραπάνω είναι γενικά εντονότερη στις
κατασκευές μικρού ύψους, και εξασθενεί σταδιακά όσο το πλήθος των ορόφων
αυξάνει, μέχρι που στα περισσότερα οκταώροφα πλαίσια είναι πλέον αμελητέα.
Επίδραση της αντοχής των τοιχοπληρώσεων
Η αντοχή των τοιχοπληρώσεων αποτελεί παράμετρο που επιδρά ισχυρά στην
μεταβολή της απόκρισης του φορέα, πλην όμως η επίδρασή αυτή διαφοροποιείται
ανάλογα με την αντοχή του φορέα, και συνεπώς ανάλογα και με το πλήθος των
ορόφων. Σε κατασκευές χαμηλού ύψους η αύξηση της αντοχής επιφέρει κατά
κανόνα βελτίωση της συμπεριφοράς του φορέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα
εύκαμπτα διώροφα πλαίσια, στα οποία η προσθήκη ισχυρών τοιχοπληρώσεων
επιφέρει υποδιπλασιασμό της σχετικής μετάθεσης ορόφων και του μέτρου βλάβης
των υποστυλωμάτων (Φ ) (Σχήμα 3α, 3δ), σε σχέση με το γυμνό πλαίσιο.

Αντιθέτως, στους ψηλότερους εύκαμπτους φορείς η αύξηση της αντοχής των
ομοιόμορφα κατανεμημένων τοιχοπληρώσεων οδηγεί κατά κανόνα σε ουσιώδη
επιδείνωση της συμπεριφορά του φορέα (Σχήμα 3γ, 3στ). Γενικά, η υψηλότερη
αντοχή τοιχοπληρώσεων στους φορείς αυτούς συνοδεύεται από αύξηση της
πιθανότητας σχηματισμού μηχανισμού ορόφου. Τέλος, η αύξηση της αντοχής των
τοιχοπληρώσεων οδηγεί σε αύξηση της διασποράς των μεγεθών απόκρισης σε
όλες τις περιπτώσεις των πλαισίων. Εξετάζοντας ωστόσο τις συνέπειες των
ισχυρών τοιχοπληρώσεων, πρέπει να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες 3 και 4
(τοιχοπληρώσεις υψηλής αντοχής) σπάνια απαντώνται στην πράξη.
Επίδραση της μετελαστικής συμπεριφοράς των τοιχοπληρώσεων
Ο βαθμός επίδρασης της μετελαστικής συμπεριφοράς των τοιχοπληρώσεων
αυξάνει καθώς αυξάνει η αντοχή τους. Ωστόσο, όσο αυξάνει η αντοχή των
κατακόρυφων στοιχείων, η επιρροή της πλαστιμότητας στην μεταβολή της
απόκρισης περιορίζεται. Στα αμιγή πλαίσια, όταν οι τοιχοπληρώσεις είναι
ομοιόμορφα κατανεμημένες, η αύξηση της πλαστιμότητας προκαλεί κατά κανόνα
σημαντική μείωση των μεγεθών απόκρισης. Στα μεικτά συστήματα η αύξηση της
πλαστιμότητας των τοιχοπληρώσεων μπορεί να προκαλέσει αύξηση της
καμπυλότητας στον πόδα του τοιχώματος (Σχήμα 4ε, 4στ), ωστόσο η επιρροή
αυτή δεν είναι γενικά σημαντική, ώστε να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την
επιτελεστικότητα του φορέα. Όταν στην τοιχοπλήρωση υπάρχει διαμόρφωση
μαλακού ορόφου, η αύξηση της πλαστιμότητας είναι πάντα δυσμενής για όλα τα
μεγέθη απόκρισης, και έχει την τάση να προκαλεί αύξηση της συχνότητας
δημιουργίας μηχανισμού ορόφου. Η επίδραση αυτή ενισχύεται όσο αυξάνει η
αντοχή των τοιχοπληρώσεων, και δεν μπορεί να περιοριστεί παρά μόνο με την
προσθήκη ισχυρών τοιχωμάτων, χωρίς ωστόσο να χάνει ποτέ τον δυσμενή
χαρακτήρα της όταν εξετάζεται η Φ . Παρόλα αυτά, στους εξαώροφους και
οκταώροφους φορείς με ισχυρά τοιχώματα και ψαθυρές τοιχοπληρώσεις έως
μέσης αντοχής, η επίδραση των τελευταίων είναι μικρή και δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι βλάπτει την επιτελεστικότητα του φορέα.
Λοιπές παρατηρήσεις
Κατά τις αναλύσεις διαπιστώθηκε ότι καθώς αυξάνει το πλήθος των ορόφων
μειώνεται η πιθανότητα σχηματισμού μηχανισμού ορόφου. Στα πολυώροφα αμιγή
πλαίσια με ομοιόμορφη κατανομή των τοιχοπληρώσεων ο μηχανισμός ορόφου
έχει την τάση να δημιουργείται στους ορόφους όπου αλλάζει η διατομή των
υποστυλωμάτων. Τέλος, όταν ο μηχανισμός ορόφου σχηματίζεται στην βάση του
κτιρίου, περιλαμβάνει κατά κανόνα περισσότερους από έναν ορόφους. Σε όλες τις
περιπτώσεις των πολυώροφων μεικτών πλαισίων διαπιστώθηκε ότι το μέσο
άνοιγμα διατμήσεως των τοιχωμάτων του γυμνού πλαισίου ήταν μικρότερο μέχρι
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Σχήμα 4. Μέγιστη ανηγμένη καταπόνηση υποστυλωμάτων (Φ ) για τα
τετραώροφα πλαίσια, άνω με ομοιόμορφη κατανομή τοιχολπηρώσεων, και κάτω
με μαλακό όροφο στο ισόγειο. (α,δ αμιγές πλαίσιο με ικανοτικό σχεδιασμό - β,ε
με ασθενές τοίχωμα - γ,στ με ισχυρό τοίχωμα). Τετμημένες: οι κατηγορίες
αντοχής των τοιχοπληρώσεων (θλιπτική αντοχή τοιχοπληρώσεων: x 70kN).
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Σχήμα 5. Άνοιγμα διατμήσεων τοιχωμάτων για τετραώροφο (α) εξαώροφο (β)
και οκταώροφο (γ) πλαίσιο με ισχυρό τοίχωμα και ομοιόμορφη κατανομή των
τοιχοπληρώσεων. Τα αντίστοιχα ανοίγματα διατμήσεως από την φασματική
ανάλυση είναι 2,82 - 3,49 και 4,57 μέτρα.

και κατά 30% από το εκείνο που υπολογίζεται κατά την φασματική ανάλυση
(Σχήμα 5). Η παρατήρηση αυτή καταδεικνύει ότι -σε ορισμένες περιπτώσεις- η
φασματική ανάλυση υποεκτιμά την τέμνουσα των τοιχωμάτων. Η προσθήκη
ομοιόμορφα κατανεμημένων τοιχοπληρώσεων διαπιστώθηκε ότι δεν μεταβάλει
ουσιωδώς το άνοιγμα διατμήσεως. Ωστόσο, όταν υπάρχει διαμόρφωση μαλακού
ορόφου, παρατηρείται συστηματικά μείωση του ανοίγματος διατμήσεως, που για
τις ισχυρές τοιχοπληρώσεις υπερβαίνει το 20%. Η μέγιστη -συνολικά- μείωση του
ανοίγματος διατμήσεως τοιχώματος που παρατηρήθηκε στις αναλύσεις
χρονοϊστορίας ήταν 42%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Διαπιστώνεται ότι οι τοιχοπληρώσεις επηρεάζουν ουσιωδώς την συμπεριφορά
των φορέων Ω/Σ, με την επίδρασή αυτή να έχει δυσμενή χαρακτήρα για την
μεγάλο μέρος των πλαισίων που εξετάστηκαν. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι
φορείς που σχεδιάζονται με βάση τους σύγχρονους κανονισμούς, και ιδίως οι
φορείς που περιλαμβάνουν τοιχώματα, φάνηκε ότι ανταπεξέρχονται επιτυχώς στις
επιπτώσεις των ομοιόμορφα κατανεμημένων τοιχοπληρώσεων. Πρέπει να
σημειωθεί ωστόσο ότι στους αμιγώς πλαισιακούς φορείς, ο ικανοτικός
σχεδιασμός δεν εξασφαλίζει πάντα την μη ανάπτυξη πλαστικών αρθρώσεων στα
υποστυλώματα. Εξάλλου, όταν το ισόγειο είναι μαλακός όροφος, η επίδραση των
τοιχοπληρώσεων γίνεται ιδιαίτερα επιβλαβής, και περιορίζεται μόνο από την
παρουσία ισχυρών τοιχωμάτων. Στην περίπτωση αυτή οι τοιχοπληρώσεις
μεταβάλλουν σημαντικά την διατμητική καταπόνηση των τοιχωμάτων.
Η επιρροή που έχουν οι τοιχοπληρώσεις στην απόκριση του φέροντος
οργανισμού καθορίζεται πρωτίστως από την διαμόρφωση του ίδιου του φορέα,
και συγκεκριμένα από την καμπτική αντοχή των κατακόρυφων στοιχείων
(υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων). Η επίδραση των ομοιόμορφα κατανεμημένων
τοιχοπληρώσεων είναι γενικά δυσμενής για τους εύκαμπτους φορείς (με εξαίρεση
τα διώροφα πλαίσια), και γίνεται ευνοϊκή όταν η αντοχή των κατακόρυφων
στοιχείων υπερβαίνει ένα όριο, το οποίο διαφέρει ανάλογα με το πλήθος των
ορόφων. Τέλος, η αντοχή των τοιχοπληρώσεων και -δευτερευόντως- η
πλαστιμότητα, επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την μεταβολή της απόκρισης,
αλλά ο χαρακτήρας της επιρροής τους (ευμενής ή δυσμενής) εξαρτάται από την
διαμόρφωση του φορέα και την κατανομή των τοιχοπληρώσεων.
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