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6.3

Σεισµικές εντάσεις

6.3.1

Σεισµικές επιταχύνσεις

Από τη δυναµική ανάλυση του φορέα, για σεισµική διέγερση κατά X µε κάποια µέθοδο (π.χ. µε
τη CQC που εφαρµόζει και το συνοδευτικό λογισµικό), προκύπτουν οι σεισµικές επιταχύνσεις
aXX, aXY, aXZ 10 κάθε διαφράγµατος, µε σηµείο εφαρµογής το κέντρο µάζας τους. Για τους κόµβους που δεν ανήκουν σε κάποιο διάφραγµα, όπως οι κόµβοι της γωνιακής κολόνας του κτιρίου
του παραδείγµατος, υπολογίζονται οι σεισµικές επιταχύνσεις µε σηµείο εφαρµογής τον κόµβο.
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∆εκαώροφο κτίριο µικτού συστήµατος

Σελίδα από την εκτύπωση του λογισµικού

∆ιαφραγµατικοί κόµβοι και µη
Μελέτη <B_547-2>

Κατανοµή σεισµικών
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Οι σεισµικές δυνάµεις HXX, HXY και HXZ ενός κόµβου προκύπτουν από τον πολλαπλασιασµό των
σεισµικών επιταχύνσεων του κόµβου επί τη µάζα που αντιστοιχεί σ’ αυτόν. Για σεισµό κατά X, οι
σεισµικές επιταχύνσεις και δυνάµεις, δεν είναι κατ’ ανάγκη µόνο κατά X, αλλά γενικά έχουν συνιστώσα και κατά Y και κατά Z. Τα αντίστοιχα ισχύουν και για την διεύθυνση Y.

10

Σεισµική επιτάχυνση aXX σηµαίνει επιτάχυνση κατά X που έχει προκύψει από σεισµική διέγερση κατά X, aXY σηµαίνει επιτάχυνση κατά
Y που έχει προκύψει από σεισµική διέγερση κατά X και aXΖ επιτάχυνση κατά Ζ που έχει προκύψει από σεισµική διέγερση κατά X.
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6.3.2

Σεισµικές δυνάµεις, τέµνουσες, ροπές

Οι σεισµικές επιταχύνσεις είναι τα άµεσα υπολογιζόµενα µεγέθη από τη φασµατική δυναµική
ανάλυση µετά από επαλληλία των ιδιοµορφικών τους µεγεθών µε τη µέθοδο CQC. Η µέθοδος
CQC, δίνει πάντοτε µεγέθη θετικά, επειδή είναι η τετραγωνική ρίζα ενός αθροίσµατος ιδιοµορφικών µεγεθών. Η έλλειψη προσήµου επιτρέπει τη σύγκριση µεταξύ τους µόνο ως προς την απόλυτη τιµή. Απαιτείται όµως και το πρόσηµο, π.χ. για τον υπολογισµό των δυνάµεων και από εκεί
των κέντρων ελαστικής στροφής, οπότε µία καλή επιλογή είναι να δίνεται στο µέγεθος το πρόσηµο της κυρίαρχης ιδιοµορφής, δηλαδή της ιδιοµορφής µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή ενεργής ή
ταλαντευόµενης µάζας (effective mass).
Στο συνοδευτικό λογισµικό χρησιµοποιούνται δύο φασµατικές µέθοδοι υπολογισµού των εντατικών µεγεθών:
1η µέθοδος: CQC Σεισµικών Επιταχύνσεων/∆υνάµεων
Με τη µέθοδο αυτή, οι µάζες θεωρούνται στα κέντρα µάζας των διαφραγµάτων και ελλείψει διαφραγµάτων στους ακραίους κόµβους των στοιχείων. Υπολογίζονται µε CQC οι σεισµικές επιταχύνσεις ai,j στις διάφορες ανεξάρτητες θέσεις i του φορέα (δηλαδή στα κέντρα µάζας των διαφραγµάτων και στους µη διαφραγµατικούς κόµβους) για σεισµούς κατά την διεύθυνση j. Έτσι
προκύπτουν οι αντίστοιχες σεισµικές δυνάµεις Hi,j=ai,j⋅mi στις διάφορες ανεξάρτητες θέσεις i του
φορέα και κατά τις σεισµικές διευθύνεις j=Χ, j=Υ και j=Ζ. Με βάση τις σεισµικές δυνάµεις, υπολογίζονται µε κλασική στατική τα εντατικά µεγέθη κάθε συνδυασµού.
Η µέθοδος αυτή είναι προεπιλεγµένη στο πρόγραµµα (αλλά µπορεί να την αλλάξει ο χρήστης),
επειδή έχει το πλεονέκτηµα ότι τα πρόσηµα των εντάσεων είναι συµβατά µε αυτά της κλασικής
στατικής, την οποία έχουν σαν βάση και αναφέρονται σ’ αυτήν οι EC8 και EC2.
2η µέθοδος: CQC όλων των Μεγεθών
Με τη µέθοδο αυτή υπολογίζονται µε CQC όλα τα σεισµικά µεγέθη, δηλαδή δυνάµεις, µετακινήσεις, ροπές, τέµνουσες µε πρόσηµο, το πρόσηµο του αντίστοιχου ιδιοµορφικού µεγέθους της
κυρίαρχης ιδιοµορφής.
Και στις δύο µεθόδους, χρειάζεται η φασµατική δυναµική ανάλυση µε εφαρµογή των µαζών στο
κέντρο µάζας των διαφραγµάτων. Στη δεύτερη µέθοδο απαιτούνται επιπλέον 4 δυναµικές αναλύσεις µε εφαρµογή των µαζών στα 4 σηµεία των τυχηµατικών εκκεντροτήτων (βλέπε την επόµενη §6.5). Βέβαια, στην πραγµατικότητα, οι τυχηµατικές εκκεντρότητες αναφέρονται στις σχετικές µετακινήσεις κέντρου µάζας και κέντρου ελαστικής στροφής και ίσως είναι λογικότερη η αποτίµηση της επιρροής τους µε τις σεισµικές δυνάµεις της 1ης µεθόδου.
Σεισµικές δυνάµεις:
Οι σεισµικές δυνάµεις, δεν είναι υπολογιζόµενο µέγεθος αλλά παράγωγο, είναι ο πολλαπλασιασµός της σεισµικής επιτάχυνσης επί τη µάζα του διαφράγµατος, ή επί τη µάζα των δοκών και
κολονών που συντρέχουν στους κόµβους που δεν ανήκουν στα διαφράγµατα.
Σεισµικές τέµνουσες:
Οι σεισµικές τέµνουσες είναι και αυτές παράγωγα µεγέθη επειδή σε κάθε όροφο είναι το άθροισµα των σεισµικών δυνάµεων κατά X και Y των υπερκείµενων ορόφων. Το άθροισµα των τεµνουσών δυνάµεων των κολονών (υποστυλώµατα και τοιχία) κάθε ορόφου που προκύπτουν
από την ανάλυση, πρέπει να ισούται µε τις σεισµικές τέµνουσες του συγκεκριµένου ορόφου. Είναι και αυτός ένας απλός και αποτελεσµατικός έλεγχος του εκάστοτε λογισµικού.
Σεισµικές εντάσεις:
Οι ροπές και οι εντάσεις κάθε µέλους του σκελετού υπολογίζονται µε κλασική στατική ανάλυση
από τις σεισµικές δυνάµεις των κόµβων των διαφραγµάτων, ή/και των κόµβων που δεν ανήκουν
σε διάφραγµα.
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6.3.3

Προσεγγιστική µέθοδος υπολογισµού σεισµικών επιταχύνσεων
[EC8, §4.3.3.2.2]

Για εκπαιδευτικούς λόγους αλλά και για λόγους επιβεβαίωσης της τάξης µεγέθους της δυναµικής ανάλυσης, µπορούµε να υπολογίσουµε µε απλό τρόπο, προσεγγιστικά, την τέµνουσα βάσης και την κατανοµή των σεισµικών επιταχύνσεων και των σεισµικών δυνάµεων ενός φορέα.
Η µέθοδος αυτή είναι τόσο ακριβέστερη όσο η κύρια ιδιοµορφή έχει υψηλότερη συµµετοχή και
όσο πιο κανονικό είναι το κτίριο, το οποίο όµως δε θα υπερβαίνει σε ύψος τα 40 m
1ο βήµα: εκτίµηση των δύο κύριων ιδιοπεριόδων T1,X, T1,Y.
T1,i=Ct,i⋅H3/4 όπου
•

H είναι το ύψος του κτιρίου σε m, από τη θεµελίωση ή τη στάθµη της οροφής άκαµπτου υπογείου.

•

Ct είναι συντελεστής του στατικού συστήµατος
o

Για την διεύθυνση i που το σύστηµα είναι πλαισιακό,

Ct,i=0.075

o

Για την κατεύθυνση i που το σύστηµα είναι τοιχωµατικό,

Ct,i=0.050

2ο βήµα: εκτίµηση της επιτάχυνσης
σχεδιασµού aCM,i του κέντρου µάζας του κτιρίου.
aCM,i=λ⋅Sd(T1,i) όπου
Sd(T1,i) η επιτάχυνση σχεδιασµού
που αντιστοιχεί στην κύρια ιδιοπερίοδο, βάσει της §6.1.6.
λ ο συντελεστής ποσοστού µάζας
της 1ης ιδιοµορφής που λαµβάνει
τιµή λ=0.85 σε κτίρια που έχουν
περισσότερους από 2 ορόφους
και είναι ταυτόχρονα T1≤2Tc, ενώ
σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι λ=1.0
3ο βήµα: υπολογισµός των επιταχύνσεων κάθε στάθµης του κτιρίου.
Η κατανοµή γίνεται µε την τριγωνική παραδοχή βάσει της σχέσης
aj=(Zj/ZCM)⋅aCM
όπου ZCM=Σ(Mj⋅Zj)/Σ(Mj)

∆ύο χαρακτηριστικές εφαρµογές της µεθόδου, αναπτύσσονται στην §6.4.3.
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6.3.4

Η επιρροή της ρηγµάτωσης και της πλαστικότητας

Κατά τους Ευρωκώδικες [EC8, §4.3.1(7)], τα µέλη του σκελετού πρέπει να λαµβάνονται ως
ρηγµατωµένα και τότε οι δυσκαµψίες τους να λαµβάνονται στο 50% των ελαστικών.
Όταν αλλάζουν οι δυσκαµψίες των υποστυλωµάτων, τοιχίων και δοκών, αλλάζει και η δυναµική
συµπεριφορά του φορέα, δηλαδή αλλάζουν οι ιδιοπερίοδοι, οι συµµετοχές της µάζας, οι σεισµικές επιταχύνσεις και εν τέλει οι σεισµικές δυνάµεις, οι µετακινήσεις και οι εντάσεις.
Πέραν των δυναµικών διαφορών λόγω µικρότερων δυσκαµψιών, υπάρχουν και στατικές διαφορές. Για ίδιες σεισµικές δυνάµεις, όταν οι δυσκαµψίες ληφθούν ίσες µε 0.50E⋅I σε σχέση µε τις
πλήρεις ελαστικές δυσκαµψίες E⋅I, οι καµπτικές µετακινήσεις είναι διπλάσιες, αλλά οι διατµητικές και αξονικές είναι ίδιες. Εποµένως οι συνολικές µετακινήσεις (καµπτικές + διατµητικές + αξονικές) είναι µικρότερες των διπλάσιων. Σε φορείς κυρίως πλαισιακούς (στους οποίους κυριαρχεί η κάµψη) οι συνολικές παραµορφώσεις είναι λίγο µικρότερες του διπλάσιου, ενώ σε φορείς
κυρίως τοιχωµατικούς (στους οποίους είναι σηµαντική η διατµητική δράση) η προς τα κάτω απόκλιση από το διπλάσιο µπορεί να είναι σηµαντική.
Οι παραµορφώσεις δε σταµατούν µετά τη ρηγµάτωση των κολονών (υποστυλωµάτων-τοιχίων)
και δοκών, αλλά συνεχίζονται στην καθ’ αυτή πλαστική περιοχή. Ο βαθµός αύξησης των πλαστικών παραµορφώσεων εξαρτάται από την πλαστιµότητα των κολονών και δοκών, από την
ικανότητα δηλαδή που έχουν τα στοιχεία αυτά να παραµορφώνονται και µετά το όριο διαρροής.
Στην περίπτωση του οπλισµένου σκυροδέµατος, η πλαστιµότητα επιτυγχάνεται µε τη χρησιµοποίηση πυκνών και καλά κλειστών συνδετήρων και κατάλληλο διαµήκη περιµετρικά διανεµηµένο οπλισµό, βλέπε Α’ τόµο §1.4.2.
Οι τελικές µετακινήσεις είναι οι πλαστικές µετακινήσεις που είναι ίσες µε τις µετακινήσεις του
ρηγµατωµένου σκελετού πολλαπλασιασµένες επί το συντελεστή συµπεριφοράς q που είχε ληφθεί υπόψη στον υπολογισµό της τέµνουσας βάσης (βλέπε και §5.4.7, άσκηση 2).
Ο προσδιορισµός της µέγιστης πλαστικής µετακίνησης είναι αναγκαίος όταν το κτίριο έχει ή
προβλέπεται να έχει, γειτονικό κτίριο π.χ. σε συνεχές σύστηµα δόµησης, για να δηµιουργηθεί ο
κατάλληλος σεισµικός αρµός [EC8, §4.4.2.7 & §4.3.4] ώστε να µην υπάρξει σύγκρουση των δύο
κτιρίων.
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6.4

Εφαρµογές

6.4.1

Καθαρά πλαισιακός φορέας

Φορέας µόνο µε υποστυλώµατα, µελέτη <B_641-1>

Ο φορέας της εικόνας έχει 6 στάθµες ύψους 3.0 m η κάθε µία, µε 12 υποστυλώµατα ανά στάθµη σε κάναβο 5.0 m επί 5.0 m. Σε όλους τους ορόφους, οι διατοµές των 10 περιµετρικών υποστυλωµάτων είναι 400/400 και των 2 εσωτερικών 500/500. Οι διατοµές των δοκών είναι 250/500
και οι πλάκες έχουν πάχος 150 mm. Το σκυρόδεµα είναι ποιότητας C30/37, η σεισµική ζώνη Z1
µε agR=0.15g, το έδαφος κατηγορίας B, και η κατηγορία σπουδαιότητας II. Λαµβάνεται Κατηγορία
Πλαστιµότητας Μέση.
Ο φορέας εξετάζεται σε 4 παραλλαγές:
1. Πάκτωση στη στάθµη του εδάφους
2. Θεµελίωση µε πεδιλοδοκούς
3. Θεµελίωση µε απλά πέδιλα
4. Υπόγειο µε περιµετρικά τοιχία
Οι δυσκαµψίες των υποστυλωµάτων και των δοκών λαµβάνεται στο 50% των ελαστικών. Επιλέγονται 12 ιδιοµορφές11.
11

Το λογισµικό, λαµβάνει αυτόµατα µόνο 9 ιδιοµορφές, εφόσον καλύπτεται µε αυτές το 85% της µάζας όπως εδώ. Για χειροκίνητη αλλαγή
ιδιοµορφών, καλούνται οι παράµετροι επιλύτη του ΕΜΠ.
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Στην επόµενη σελίδα απεικονίζονται οι κυριότερες ιδιοµορφές της δυναµικής ανάλυσης της
πρώτης παραλλαγής του πλαισιακού συστήµατος (παρόµοιες είναι και οι ιδιοµορφές των άλλων
τριών παραλλαγών). Στη συνέχεια, στις 4 επόµενες σελίδες, φαίνονται τα χαρακτηριστικά µεγέθη των 4 παραλλαγών του φορέα.
Στην επόµενη παράγραφο 6.4.2 εξετάζεται το ίδιο κτίριο, αλλά µε χρησιµοποίηση 4 περιµετρικών τοιχίων. Είναι εξαιρετικά χρήσιµο να γίνεται σύγκριση µεταξύ των παραλλαγών του πλαισιακού συστήµατος, αλλά και µε τις αντίστοιχες του τοιχωµατικού.

Γενικά συµπεράσµατα του πλαισιακού συστήµατος:
1) Σε όλα τα παραδείγµατα εξετάζεται ο σεισµός κατά τη διεύθυνση x, επειδή η διεύθυνση y
δίνει σχεδόν τα ίδια αποτελέσµατα.
2) Η πρώτη ιδιοµορφή σε όλες τις περιπτώσεις έχει ιδιοπερίοδο της τάξης του 1 sec, αν όµως
οι δυσκαµψίες υποστυλωµάτων και δοκών ληφθεί στο 100% των ελαστικών οι ιδιοµορφές
είναι της τάξης µεγέθους των 0.65 sec (βλέπε §6.3.3).
3) Είναι προφανές ότι η φαινοµενικά οικονοµικότερη λύση των απλών πεδίλων, χωρίς συνδετήριες δοκούς, τελικά δίνει πολύ δυσµενέστερη λύση και από οικονοµικής άποψης, λόγω
ανάγκης πολύ οπλισµού και επιπλέον ανάγκης αύξησης των διατοµών υποστυλωµάτων και
δοκών.
4) Η καλύτερη λύση είναι η χρησιµοποίηση υπογείου µε περιµετρικά τοιχία, π.χ. στο 75% της
περιµέτρου, επειδή δίνει στατική κατάσταση που προσεγγίζει την πλήρη πάκτωση.
5) Οι ροπές στα δύο χαρακτηριστικά υποστυλώµατα του κτιρίου αποτυπώνουν τις σχέσεις των
εντάσεων µεταξύ των διαφόρων παραλλαγών.
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Αποτελέσµατα της δυναµικής ανάλυσης του πλαισιακού φορέα
Πάκτωση στη στάθµη του εδάφους (µελέτη <Β_641-1>)

1η ιδιοµορφή κατά X:
T=0.975 sec, συµµετοχή 84%

2η ιδιοµορφή κατά X:
T=0.321 sec, συµµετοχή 10%

3η ιδιοµορφή κατά X:
T=0.189 sec, συµµετοχή 3.5%

4η ιδιοµορφή κατά X:
T=0.134 sec, συµµετοχή 1.6%

Οι 4 πρώτες ιδιοµορφές καλύπτουν το 99% της συνολικής µάζας. Η πρώτη ιδιοµορφή είναι η
κυρίαρχη καθώς καλύπτει το 84% της συνολικής µάζας.
Και οι 4 ιδιοµορφές είναι µεταφορικές και όχι στρεπτικές, όπως αναµενόταν άλλωστε από τη διπλή συµµετρία του φορέα.
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
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Τόµος
Τ
B’

ωση: Πάκττωση στη στάθµη
σ
του
υ εδάφους (µελέτη <Β_
_641-1>)
1η περίπτω

Φορέας και προσοµοίωµα
π
Πλααισιακό στατικό σύστηµα µε q=
=3.60

Σεισµικές
Σ
επιτα
αχύνσεις-δυνάµ
µεις-τέµνουσες
1η ιδιοπερίοδος:T1=0.975 sec, σσυµµετοχή 84%
%

Ροπές κάµψ
ψης κολονώ
ών ισογείου

Μεττακινήσεις φορέέα για σεισµό κατά
κ x
δmax=224.5 mm

Υποσττύλωµα ισογείου
0cc2 (400/400)

Υπποστύλωµα ισοογείου
0c6 (500/5000)

Ο ενιαίος σ
συντελεστήςς συµπεριφ
φοράς του π
πλαισιακού συστήµατος έχει προκκύψει q=3.60 επειδή
έχει ληφθεεί au/a1=1.200. Το ακριβέές θα ήταν ννα έχει ληφ
φθεί au/a1=1.30, επειδή το πλαίσιο κατά τη
διεύθυνση y είναι τρίσ
στυλο που συνεπάγετα
σ
ι q=1.30×3.00=3.90 (βλ
λέπε §6.1.5 .5).
άµψης του µεσαίου
µ
υπ
ποστυλώµαττος c6 είναι περίπου διπλάσια απ
πό αυτή του
υ περιµεΗ ροπή κά
τρικού υπο
οστυλώµατο
ος, επειδή έχει
έ ισχυρόττερη διατοµή.
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2η περίίπτωση: Θεεµελίωση µε
µ πεδιλοδ
δοκούς (µελ
λέτη <Β_641-2>)

Φορέας και
κ προσοµοίω
ωµα
Π
Πλαισιακό σταττικό σύστηµα µε
µ q=3.60

Σεισµικές επιταχύνσεις-δυνάάµεις-τέµνουσεες
1η ιδιοπερίοδοςς:T1=1.012 sec,, συµµετοχή 855%

Ροπές κάµ
µψης κολοννών ισογείου
υ

Μετακινήσεις φορέα
φ
για σεισµ
µό κατά x
δmaax=25.7 mm

Υποοστύλωµα ισογεείου
0c2 (400/400)

Υποστύλωµα ισογείου
0c6 (500/5500)

Επειδή οι διατοµέςς των πεδιλ
λοδοκών είνναι ισχυρές σε σχέση µε
µ τις διατοµ
µές των υπ
ποστυλωµά-των, η µ
µετακίνηση του φορέα είναι λίγο µ εγαλύτερη της πλήρου
υς πάκτωσηης (25.7 ένα
αντι 24.5).
Το σταττικό σύστηµ
µα παραµένει ίδιο και έχχει ληφθεί συντελεστής
σ
ς συµπεριφ
φοράς q=3.6
60.
Οι ροπέές κάµψης των υποστυ
υλωµάτων στο λαιµό της
τ θεµελίω
ωσης είναι π
περίπου ίδιεες µε αυτέςς
της πλή
ήρους πάκτω
ωσης.
ΑΝΤΙΣΕ
ΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤ
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Τόµος
Τ
B’

ωση: Θεµεελίωση µε απλά
α
πέδιλ
λα (µελέτη <Β_641-3>)
3η περίπτω

Φορέας και προσοµοίωµαα
Στρεπτικκά ευαίσθητο στατικό
σ
σύστηµ
µα µε q=2.00

Σεισµικές επιταχύνσεις-δυνάάµεις-τέµνουσεες
1η ιδιοπερίοδοςς:T1=1.075 sec,, συµµετοχή 888%

Ροπές κάµ
µψης κολοννών ισογείου
υ

Μεετακινήσεις φορρέα για σεισµό κατά x
δmax=47.6
=
mm

Υποσ
στύλωµα ισογείίου
0c2
0 (400/400)

ΥΥποστύλωµα ισ
σογείου
0c6 (500/5000)

Επειδή δενν υπάρχουνν συνδετήρ
ριες δοκοί σ
στη θεµελίω
ωση, η συµπ
περιφορά ττου πλαισια
ακού συστήµατος έέχει εκφυλισ
στεί σε στρεεπτικά ευαίσ
σθητο σύστηµα, µε q=2
2.00.
Η µετακίνη
ηση του φορ
ρέα είναι σχ
χεδόν διπλά
άσια της ισχυρής θεµελίωσης (47.66 έναντι 25.7 mm).
Ο ροπές κκάµψης τωνν υποστυλω
ωµάτων στο λαιµό του ισογείου είν
ναι σχεδόν δδιπλάσιες των
τ
αντίστοιχων ρο
οπών της ισ
σχυρής θεµεελίωσης.
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4η περίίπτωση: Υπ
πόγειο µε περιµετρικ
π
κά τοιχία (µελέτη <Β_6
641-4>)

Φορέαςς και προσοµοίω
ωµα
Πλαισιακό σταατικό σύστηµα µε
µ q=3.60

Σεισµικές επιταχύνσεις-δυ
ε
υνάµεις-τέµνουυσες
1η ιδιοπερίοδ
δος:T1=0.999 ssec, συµµετοχήή 71%

Ροπές κάµψης κολοονών ισογείου

Μετακινήσεις φορέα για σεισ
σµό κατά x
δmax
m =25.3 mm

Υπ
ποστύλωµα ισογείου
0c2 (400/400
0)

Υποστύλωµαα ισογείου
0c6 (5000/500)

αι καλύτερη της συµπεεριφοράς τηης ισχυρής θεµελίωσης
θ
ς
Η συνολλική συµπεριφορά του φορέα είνα
στο ισόγγειο και προ
οσεγγίζει τη
η συµπεριφο
ορά της πλή
ήρους πάκττωσης.

ΑΝΤΙΣΕ
ΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤ
ΤΙΡΙΑ
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6.4.2

Μικτός τοιχωµατικός φορέας

Φορέας µόνο µε περιµετρικά τοιχία και υποστυλώµατα, µελέτη <B_642-1>

Ο φορέας είναι ίδιος µε τον πλαισιακό της §6.4.1, εκτός από τα 4 περιµετρικά τοιχία διατοµής
2000/300, που έχουν τοποθετηθεί στη θέση των υποστυλωµάτων c2, c5, c8 και c11 που είχαν
διατοµή 400/400.
Στην επόµενη σελίδα απεικονίζονται οι κυριότερες ιδιοµορφές της δυναµικής ανάλυσης της
πρώτης παραλλαγής του τοιχωµατικού συστήµατος (παρόµοιες είναι και οι ιδιοµορφές των άλλων τριών παραλλαγών). Στη συνέχεια, στις 4 επόµενες σελίδες, φαίνονται τα χαρακτηριστικά
µεγέθη των 4 παραλλαγών του φορέα.
Είναι εξαιρετικά χρήσιµο να γίνεται σύγκριση µεταξύ των παραλλαγών του τοιχωµατικού συστήµατος, αλλά και µε τις αντίστοιχες του πλαισιακού.

Γενικά συµπεράσµατα του τοιχωµατικού συστήµατος:
1) Η πρώτη ιδιοµορφή σε όλες τις περιπτώσεις έχει ιδιοπερίοδο της τάξης των 0.70
sec, αν όµως οι δυσκαµψίες υποστυλωµάτων και δοκών ληφθούν στο 100% των
ελαστικών οι ιδιοµορφές είναι της τάξης των 0.50 sec (βλέπε §6.3.3)
2) Η συµπεριφορά του τοιχωµατικού συστήµατος είναι σαφώς καλύτερη του πλαισιακού, ιδιαίτερα όταν υπάρχει υπόγειο µε περιµετρικά τοιχία.
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Αποτελέσµατα της δυναµικής ανάλυσης του τοιχωµατικού φορέα
Πάκτωση στη στάθµη του εδάφους (µελέτη <Β_642-1>)

1η ιδιοµορφή:
Tx=0.644 sec, Cx=6.6%, Cy=70.7%

2η ιδιοµορφή:
Tx=0.639 sec, Cx=70.5%, Cy=6.6%

3η ιδιοµορφή:
Tx=0.456 sec, Cx=0.5%, Cy=0.0%

4η ιδιοµορφή:
Tx=0.187 sec, Cx=1.8%, Cy=10.7%

Λόγω της έλλειψης συµµετρίας κατά τη διεύθυνση y, οι ιδιοµορφικές συµπεριφορές των δύο διευθύνσεων εµπλέκονται µεταξύ τους και έτσι η κυρίαρχη ιδιοµορφή κατά x (η 2η) έχει και συνιστώσα κατά y. Αυτό σηµαίνει ότι εκτός της µεταφορικής, υπάρχει και στρεπτική συµπεριφορά.
Οι 12 πρώτες ιδιοµορφές καλύπτουν το 99.5% της συνολικής µάζας κατά x και το 98.1% κατά y.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
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Τόµος
Τ
B’

ωση: Πάκττωση στη στάθµη
σ
του
υ εδάφους (µελέτη <Β_
_642-1>)
1η περίπτω

Φορέας και προσοµοίωµα
π
Τοιχωµατικόό στατικό σύστηηµα κατά X και Y, µε q=3.60

Σεισµικές
Σ
επιτα
αχύνσεις-δυνάµ
µεις-τέµνουσες
1η κυρίααρχη ιδιοπερίοδος:T1X=0.639 sec, συµµετοχχή 70%

Ροπές κάµψ
ψης κολονώ
ών ισογείου

Μεττακινήσεις φορέέα για σεισµό κατά
κ x
δmax=116.3 mm

Τοιιχίο ισογείου
0c22 (2000/300)

Υπποστύλωµα ισοογείου
0c6 (500/5000)

Ο συντελεστής συµπεριφοράς το
ου πλάστιµ
µου τοιχωµα
ατικού συσττήµατος έχεει προκύψει q=3.60
που είναι ο καλύτεροςς για σύστηµ
µα ΚΠΜ, φο
ορέων τέτοιου τύπου.
Η µετακίνη
ηση του τοιιχωµατικού φορέα είνα
αι σηµαντικ
κά µικρότερη του αντίσ
στοιχου πλα
αισιακού
της προηγο
ούµενης πα
αραγράφου (16.3 mm έέναντι 24.5 mm).
Το συντριπ
πτικό µέροςς της ροπής της πρώτη
ης στάθµης, αναλαµβάν
νεται από τα
α τοιχία.
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2η περίίπτωση: Θεεµελίωση µε
µ πεδιλοδ
δοκούς (µελ
λέτη <Β_642-2>)

∆ιπ
πλό τοιχωµατικκό στατικό σύστηηµα κατά X,
Τοιχχωµατικό στατικκό σύστηµα κατά Y, q=3.00

Σεισµικές επιταχύνσεις-δυνάάµεις-τέµνουσεες
1η κυρρίαρχη ιδιοπερίίοδος:T1X=0.7099 sec, συµµετοοχή 75%

Ροπές κάµ
µψης κολοννών ισογείου
υ

Μετακινήσεις φορέα
φ
για σεισµ
µό κατά x
δmaax=21.3 mm

Υποοστύλωµα ισογεείου
0c2 (400/400)

Υποστύλωµα ισογείου
0c6 (500/5500)

Οι διατο
οµές των πεδιλοδοκών
ν δεν είναι α
αρκετά ισχυ
υρές, για τις
ς µεγάλες ρ
ροπές κάµψ
ψης των πε-ριµετρικκών τοιχίωνν, µε αποτέλ
λεσµα το σττατικό σύστηµα κατά y να µεταπίπ
πτει σε διπλ
λό τοιχωµα-00. Επίσηςς, η µετακίνη
τικό και τελικά να προκύπτει
π
ενιαίο q=3.0
ηση του συυστήµατος κατά
κ
x είναιι
21.3 mm
m σε σχέση µε τα 25.7 mm του ανντίστοιχου πλαισιακού.
π
Οι ροπέές των τοιχ
χίων είναι µικρότερες
µ
ενώ των υπ
ποστυλωµά
άτων µεγαλλύτερες, ένα
αντι της 1ηςς
περίπτω
ωσης.
ΑΝΤΙΣΕ
ΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤ
ΤΙΡΙΑ
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Τόµος
Τ
B’

ωση: Θεµεελίωση µε απλά
α
πέδιλ
λα (µελέτη <Β_642-3>)
3η περίπτω

Φορέας καιι προσοµοίωµαα
∆ιπλό τοιχχωµατικό στατικκό σύστηµα κατά X,Y, q=3.00

Σεισµικές επιτα
αχύνσεις-δυνάµ
µεις-τέµνουσεςς
1η κυρίίαρχη ιδιοπερίο
οδος:T1X=0.8188 sec, συµµετοχχή 78%

Ροπές κάµψης κολονώ
ών ισογείου
υ

Μεετακινήσεις φορρέα για σεισµό κατά x
δmax=23.9
=
mm

Υποστύλωµα ισογείο
ου
0cc2 (400/400)

Υπ
Υποστύλωµα ισοογείου
0c6 (500/500)

Το στατικό
ό σύστηµα είναι διπλό τοιχωµατικκό και κατά
ά τις δύο διεευθύνσεις, λόγω εξασθένησης
της τοιχωµ
µατικής λειτο
ουργίας που
υ οφείλεται στην ενδοττικότητα του
υ εδάφους σ
σε στροφή.
Η χρησιµοποίηση ισχυρών συνδετήριων δοκκών θα βελ
λτίωνε πολύ την κατάστταση.
ης στάθµης τείνουν περ
ρισσότερο στην
σ
πλαισ ιακή λειτουργία παΟι ροπές ττων τοιχίωνν της πρώτη
ρά στην το
οιχωµατική.
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4η περίίπτωση: Υπ
πόγειο µε περιµετρικ
π
κά τοιχία (µελέτη <Β_6
642-4>)

Φορέαςς και προσοµοίίωµα
Τοιχω
ωµατικό στατικκό σύστηµα καττά X και Y, q=3..60

Σεισµικές επιταχύνσεις-δυ
ε
υνάµεις-τέµνουυσες
1η κυρίαρχη
κ
ιδιοπερίοδος:T1X=0. 643 sec, συµµ
µετοχή 61%

Ροπές κάµψης κολοονών ισογείου

Μετακινήσειςς φορέα για σεισ
σµό κατά x
δmax=16.4 mm

Υπ
ποστύλωµα ισο
ογείου
0c2 (400/400
0)

Υποστύλωµα ισογείου
0c6 (500/5
/500)

υ φορέα είνα
αι πολύ καλ
λύτερη της συµπεριφορ
ράς της ισχ
χυρής θεµε-Η συνολλική συµπεεριφορά του
λίωσης στο ισόγειο
ο και προσεγγίζει τη συ
υµπεριφορά
ά της πλήρο
ους πάκτωσ
σης.

ΑΝΤΙΣΕ
ΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤ
ΤΙΡΙΑ
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6.4.3

Προσεγγιστικός υπολογισµός πλαισιακού και τοιχωµατικού φορέα

Στον πλαισιακό φορέα και στον τοιχωµατικό φορέα των δύο προηγούµενων παραγράφων, ζητείται ο προσεγγιστικός υπολογισµός βάσει της µεθόδου της §6.3.3.
Πλαισιακός φορέας (της §6.4.1)
1ο βήµα:
Tο ύψος του κτιρίου είναι H=6×3.0=18.0 m.
Ο φορέας είναι πλαισιακός και προς τις δύο διευθύνσεις, άρα Ct,x=Ct,y=Ct=0.075 και κανονικός
σε κάτοψη και τοµή, άρα q=3.60. (Η ακριβής τιµή είναι q=3.90, αλλά λαµβάνεται η ίδια τιµή µε
αυτήν του παραδείγµατος της §6.4.1 για να είναι συγκρίσιµα τα αποτελέσµατα).
T1,x= T1,y=Τ1=Ct⋅H3/4=0.075×18.03/4=0.7 sec
2ο βήµα:
Επειδή 0.50=TC≤0.70=T1<2.0=TD (βλέπε §6.1.6), είναι
Sd(T1)=max[γI⋅agR⋅S⋅(2.5/q)⋅(Tc/T1), β⋅γI⋅agR]=
=max(1.0×0.15×1.2×(2.5/3.6)×(0.50/0.70), 0.2×1.0×0.15)⋅g=0.089g.
Επειδή T1=0.70≤1.0=2TC Æ λ=0.85 και εποµένως aCM=λ⋅Sd(T1)=0.85×0.089g=0.076g
3ο βήµα:
Η τελευταία στάθµη έχει µάζα M6=166.9 t και οι υπόλοιπες έχουν µάζα M=177.4 t, οπότε
Σ(Mi)=166.9+5×177.4=1053.9 t.
Το κέντρο µάζας είναι στο υψόµετρο
ZCM=Σ(Mj⋅Zj)/Σ(Mj)=
=(177.4×3.0+177.4×6.0+177.4×9.0+177.4×12.0+177.4×15.0+166.9×18.0)/1053.9 =10987.2/1053.9
Æ ZCM=10.4 m
Η τριγωνική κατανοµή δίνει τις επιταχύνσεις σύµφωνα µε τη σχέση
aj=(Zj/ZCM)⋅aCM=(0.076g/10.4)⋅Zj Æ aj=0.0073g⋅Zj
η οποία δίνει τιµές
a1=0.0073g×3.0=0.022g, a2=0.044g, a3=0.066g, a4=0.088g, a5=0.110g, a6=0.131g
και σεισµικές δυνάµεις
H1=a1⋅M1=0.023⋅10m/sec2⋅177.4⋅103kg=39 kN, H2=78, H3=117, H4=156, H5=195 και
H6=0.131⋅10m/sec2⋅166.9⋅103kg =219 kN.
Παρατήρηση:
• Σύµφωνα µε την εφαρµογή της δυναµικής φασµατικής ανάλυσης που έγινε στην §6.4.1, η
µέση δεσπόζουσα ιδιοπερίοδος του φορέα, στις διάφορες παραλλαγές, έχει προκύψει
T1x=T1y=1.0 sec µε συντελεστή δυσκαµψιών 0.50 λόγω ρηγµάτωσης των στοιχείων του
φορέα, και T1x=T1y=0.65 sec µε πλήρεις δυσκαµψίες. Αυτό σηµαίνει ότι η δεσπόζουσα ιδιοπερίοδος του φορέα κυµαίνεται σε ευρύ διάστηµα τιµών, ανάλογα τόσο µε το είδος του
φορέα, π.χ. µέγεθος διατοµών, τρόπος θεµελίωσης, κτλ, όσο και της παραδοχής µείωσης
των δυσκαµψιών λόγω ρηγµάτωσης.
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Τοιχωµατικός φορέας (της §6.4.2)
1ο βήµα:
Tο ύψος του κτιρίου είναι H=6×3.0=18.0 m.
Ο φορέας είναι τοιχωµατικός και προς τις δύο διευθύνσεις, άρα Ct,x=Ct,y=Ct=0.050 και κανονικός
σε κάτοψη και τοµή, άρα q=3.60.
T1,x= T1,y=Τ1=Ct⋅H3/4=0.050×18.03/4=0.44 sec
2ο βήµα:
Επειδή 0.15=TB≤0.44=T1<0.50=TC (βλέπε §6.1.6) είναι
Sd(T1)=γI⋅agR⋅S⋅(2.5/q)=1.0×0.15×1.2×2.5/3.6= 0.125g.
Επειδή T1=0.44≤1.00=2TC Æ λ=0.85 και εποµένως aCM=λ⋅Sd(T1)=0.85×0.125g=0.10625g
3ο βήµα:
Η τελευταία στάθµη έχει µάζα M6=165.0 t και οι υπόλοιπες στάθµες έχουν µάζα M=186.3 t, οπότε Σ(Mi)=165.0+5×186.3=1096.5 t.
Το κέντρο µάζας είναι στο υψόµετρο
ZCM=Σ(Mj⋅Zj)/Σ(Mj)=
=(186.3×3.0+186.3×6.0+186.3×9.0+186.3×12.0+186.3×15.0+165.0×18.0)/1096.5=11353.5/1096.5 Æ
ZCM=10.4 m
Η τριγωνική κατανοµή δίνει τις επιταχύνσεις σύµφωνα µε τη σχέση
aj=(Zj/ZCM)⋅aCM=(0.10625g/10.4)⋅Zj Æ aj=0.0102g⋅Zj που δίνει τιµές a1=0.031g, a2=0.061g, a3=0.092g,
a4=0.122g, a5=0.153g, a6=0.184g και σεισµικές δυνάµεις H1=a1⋅M1=0.031⋅10m/sec2⋅186.3⋅103kg=58
kN, H2=114, H3=171, H4=227, H5=285 και H6=0.184⋅10m/sec2⋅165⋅103kg =304 kN.
Παρατήρηση:
• Σύµφωνα µε την εφαρµογή της δυναµικής φασµατικής ανάλυσης που έγινε στην §6.4.2, η
µέση δεσπόζουσα ιδιοπερίοδος του φορέα, στις διάφορες παραλλαγές, έχει προκύψει
T1x=T1y=0.7 sec µε συντελεστή δυσκαµψιών 0.50 λόγω ρηγµάτωσης των στοιχείων του
φορέα, και T1x=T1y=0.5 sec µε πλήρεις δυσκαµψίες. Αυτό σηµαίνει ότι η δεσπόζουσα ιδιοπερίοδος του φορέα κυµαίνεται σε αρκετά ευρύ διάστηµα τιµών ανάλογα τόσο µε το είδος του φορέα, π.χ. µέγεθος διατοµών, τρόπος θεµελίωσης, κτλ, όσο και της παραδοχής
µείωσης των δυσκαµψιών λόγω ρηγµάτωσης.
Συµπεράσµατα:
a) Η αξία του προσεγγιστικού υπολογισµού της δεσπόζουσας περιόδου και της σεισµικής επιτάχυνσης σχεδιασµού, έγκειται στην αξιολόγηση της ορθότητας των αντίστοιχων µεγεθών
που δίνουν οι εκάστοτε αλγόριθµοι υπολογισµού της δυναµικής φασµατικής ανάλυσης.
Στο συνοδευτικό λογισµικό, η δεσπόζουσα ιδιοπερίοδος λαµβάνεται από τη δυναµική φασµατική ανάλυση και σχεδιάζεται στο διάγραµµα των σεισµικών επιταχύνσεων, στο ύψος
του κέντρου µάζας του κτιρίου, µε κόκκινο βελάκι.
b) Η αξία της προσεγγιστικής τριγωνικής κατανοµής των σεισµικών επιταχύνσεων, έγκειται στην
αξιολόγηση των επιταχύνσεων που δίνουν οι εκάστοτε αλγόριθµοι υπολογισµού της δυναµικής φασµατικής ανάλυσης, οι οποίες σε ένα βαθµό πρέπει να ακολουθούν την τριγωνική κατανοµή.
Στο συνοδευτικό λογισµικό, η τριγωνική κατανοµή σχεδιάζεται µε κόκκινη διακεκοµµένη
γραµµή.
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