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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία επιχειρικθκε θ διερεφνθςθ ςτατικϊν ςυςτθμάτων
ςτεγάςτρων ςταδίων. Στα πιο κάτω κεφάλαια κα παρουςιαςτοφν και κα ςυγκρικοφν
κάποια ςτατικά ςυςτιματα μεταλλικϊν καταςκευϊν για το ςτζγαςτρο ενόσ ςταδίου και κα
εξαχκοφν ςυμπεράςματα για τθν καταλλθλότθτα του κακ’ ενόσ. Επίςθσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ
διπλωματικι εργαςία αςχολθκικαμε και με τθν καταςκευι των κερκίδων από Ωπλιςμζνο
Σκυρόδεμα όπου ζγινε επίςθσ διερεφνθςθ και ςφγκριςθ κάποιων ςτατικϊν ςυςτθμάτων.
Στο πρϊτο κεφάλαιο, παρουςιάηεται μια ιςτορικι αναδρομι των ςταδίων ςε όλο τον
κόςμο και αναφζρονται ενδεικτικά κάποιοι από τουσ παράγοντεσ που απαιτοφνται για τθ
ςωςτι ςχεδίαςθ ενόσ ςταδίου κυρίωσ για τθ λειτουργικότθτα των χϊρων του.
Στο δεφτερο κεφάλαιο, αναφζρονται αναλυτικά τα φορτία που αςκοφνται ςε μια
καταςκευι και ςφμφωνα με τον Ευρωκϊδικα 1 και τον Ελλθνικό Αντιςειςμικό Κανονιςμό,
Ε.Α.Κ, παρουςιάηονται οι χαρακτθριςτικζσ τιμζσ των φορτίων ςε ζνα ςτάδιο. Από τον
Ευρωκϊδικα 1 υπολογίςτθκαν οι δράςεισ του ανζμου, του χιονιοφ και κάποιεσ
κερμοκραςιακζσ δράςεισ ενϊ από τον Ελλθνικό Αντιςειςμικό Κανονιςμό υπολογίςαμε τισ
ςειςμικζσ δράςεισ που μπορεί να πλιξουν μια καταςκευι και το ςυνδυαςμό όλων των πιο
πάνω φορτίςεων ανάλογα με τισ καταςτάςεισ αςτοχίασ και λειτουργικότθτασ.
Στο τρίτο κεφάλαιο, αρχικά παρουςιάηονται ποιοτικά όλα τα ςτατικά ςυςτιματα
ςτεγάςτρων ενόσ ςταδίου ενϊ ςτθ ςυνζχεια γίνεται διερεφνθςθ κακ’ ενόσ από τα ςτατικά
ςυςτιματα και γίνεται ςφγκριςθ όλων των αποτελεςμάτων. Για τθν ανάλυςθ των ςτατικϊν
ςυςτθμάτων χρθςιμοποιικθκε το λογιςμικό SAP v14.0 και ςτο τζλοσ του κεφαλαίου γίνεται
μια ςφγκριςθ για τθν επιλογι βζλτιςτθσ λφςθσ ςτατικοφ ςυςτιματοσ ςτεγάςτρου ενόσ
ςταδίου.

Στο τζταρτο κεφάλαιο, παρουςιάηονται ςτατικά ςυςτιματα κερκίδων από Ωπλιςμζνο
Σκυρόδεμα, αναλφονται με το λογιςμικό πρόγραμμα SAP v14.0 και ςυγκρίνονται για τθν
επιλογι μιασ βζλτιςτθσ λφςθσ. Στθ ςυνζχεια του κεφαλαίου διερευνάται θ
προκαταςκευαςμζνθ πλάκα ςκυροδζματοσ των κερκίδων με πεπεραςμζνα ςτοιχεία και
ςυγκρίνονται τα αποτελζςματα. Στο τζλοσ του κεφαλαίου αναφερόμαςτε ςτισ ταλαντϊςεισ
καταςκευϊν από Ωπλιςμζνο Σκυρόδεμα.
Στο πζμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουςιάηεται μια πρόταςθ για εφαρμογι
ςτεγάςτρου και αναλφεται ςτο λογιςμικό πρόγραμμα SAP v14.0 ενϊ ςτθ ςυνζχεια γίνεται
και μια διερεφνθςθ για τθ κεμελίωςθ μιασ τζτοιασ καταςκευισ. Τζλοσ ςτο Ραράρτθμα Α
παρουςιάηονται τα ςχζδια τθσ πρόταςθσ μασ για πραγματικι εφαρμογι που
πραγματοποιικθκαν με το πρόγραμμα AutoCAD 2008.
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ABSTRACT
The present diploma thesis investigates the structural systems of stadiums with steel roofs
and compares the various structural systems in order to find the optimum solution. In the
next chapters we present and analyse these structural systems using the software SAP
v14.0. Furthermore, we have worked on the concrete grandstands of a stadium which are
presented and analysed using the software mentioned above.
The first chapter is a historical presentation of the evolution of steel roofs for stadiums all
over the world and the requirements that are necessary for the proper design and
construction of a stadium roof in order to be functional.
The second chapter lists the loads that act on the structure. The characteristic values of
each load were taken from Eurocode 1 for steel structures and the National Regulation
document for earthquakes in Greece. Using Eurocode 1 we calculated the wind loads, snow
loads and the loads created by temperature changes while using the National Regulation
document for earthquakes in Greece we calculated the seismic loads. Finally, since many of
these loads may act simultaneously we have considered load combinations using national
regulations.
The third chapter consists of a presentation of structural systems of steel roofs. In the
analyses of these systems we used the software SAP v14.0 and we extracted the results that
were necessary for our conclusions. Moreover, the chapter includes a comparison between
the results for each structural system.
The fourth chapter presents the structural systems of the concrete grandstands of a
stadium. In order to analyse these systems we used the software SAP v14.0 and the results
of the analyses were compared to extract the conclusion. Furthermore, this chapter deals

with the prefabricated concrete plate on the grandstands using finite elements and the
oscillations of concrete structures by dynamic loads.
The fifth and final chapter presents a proposal for a real steel structure roof for a stadium.
For the analyses of the steel roof we used the software SAP v14.0 and we also investigated
the foundation of such a structure. Finally, in Annex A we present the structural plans of our
proposal which were conducted using the software AutoCAD 2008.
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Παράρτθμα Α

Ειςαγωγι
1.1 Ιςτορικι αναδρομι
Ζνα ςτάδιο, περιςςότερο από κάκε άλλο κτιριο, ζχει τθ δυνατότθτα να διαμορφϊςει και να
χαρακτθρίςει μια πόλθ, χϊρα, κακιερϊνοντασ ζνα κεντρικό ςθμείο ςτο τοπίο τθσ πόλθσ και
δίνοντασ ςτθ χϊρα ταυτότθτα. Τα πρωτότυπα ςτάδια αλλά και ιπποδρόμια πάνω ςτα οποία
εξελίχκθκάν οι μοντζρνεσ εγκαταςτάςεισ του ςιμερα ξεκίνθςαν από τθν αρχαία Ελλάδα τον 8 ο
αιϊνα Ρ. Χ με τουσ ολυμπιακοφσ αγϊνεσ.
Τα Ελλθνικά ςτάδια είχαν ςχιμα U ςυνικωσ αλλά διζφεραν ςτο μικοσ. Στουσ Δελφοφσ το
ςτάδιο ζχει μικοσ 183m ενϊ αυτό ςτθν Ολυμπία ζχει μικοσ 192m. Κάποια ςτάδια ακολουκοφςαν
το ςχιμα των Ελλθνικϊν κεάτρων και τοποκετοφνταν ςε πλαγιζσ, ζτςι ϊςτε να ςχθματίηονται
φυςικά οι κζςεισ των κεατϊν με καλι ορατότθτα, ενϊ άλλα ςτάδια καταςκευάηονται ςε επίπεδο
ζδαφοσ. Γεγονόσ είναι πάντωσ πωσ κανζνα ςτάδιο εκείνθσ τθσ εποχισ δεν είχε οροφι.
Στάδια κτιςμζνα ςε επίπεδο ζδαφοσ βρίςκονται ςτθν Ζφεςο, τουσ Δελφοφσ όπωσ φαίνεται
ςτο Σχιμα 1.1.2 και τθν Ακινα, ενϊ ςτάδια τοποκετθμζνα ςε πλαγιζσ
βρίςκονται ςτθ Θιβα, Σχιμα 1.1.1, ςτθν Ολυμπία και τθν Επίδαυρο. Τα ςτάδια αυτά ζπαιξαν
καταλυτικό ρόλο για τθν καταςκευι των
ωμαϊκϊν
αμφικεάτρων και ςτθ ςυνζχεια ςτο ςχεδιαςμό των μοντζρνων εγκαταςτάςεων του ςιμερα.
Στθν αρχαία Ελλάδα, το ςτάδιο οριηόταν ωσ ο αγϊνασ δρόμου των 192m. Σιμερα ςτάδιο
κεωρείται ζνα ςυγκρότθμα εγκαταςτάςεων για πολλά αγωνίςματα με γιπεδο, οβάλ ςχιματοσ.

Σχιμα 1.1.1-Αρχαίο Στάδιο Θιβασ

Σχιμα 1.1.2-Αρχαίο Στάδιο Δελφϊν

Κακϊσ ο χριςτιανιςμόσ εξαπλωνόταν ςτθν Ευρϊπθ, υπιρξε μια ςτροφι του ενδιαφζροντοσ προσ τθ
κρθςκεία και οι αρχιτζκτονεσ τθσ εποχισ επικεντρϊνονταν ςτο ςχεδιαςμό εκκλθςιϊν και όχι χϊρων
διαςκζδαςθσ.
Για τουσ επόμενουσ δεκαπζντε αιϊνεσ από τθ μεςαιωνικι εποχι δεν κα κτιςτοφν άλλα
ςτάδια και αμφικζατρα, ενϊ κάποια κα μετατραποφν ςε φκθνά οικιματα, κάςτρα, αγορζσ και
κάποια άλλα κα κατεδαφιςτοφν. Αγϊνεσ δρόμου γίνονται ςε χωράφια ι τισ πλατείεσ τθσ πόλθσ
όμωσ κανζνασ δεν αςχολείται με τθν καταςκευι μόνιμων οικοδομθμάτων, αν και υπιρχε
ενδιαφζρον για τθν αρχιτεκτονικι των ςταδίων και αμφικεάτρων. Συγκεκριμζνα το Κολοςςαίο
εξετάςτθκε προςεκτικά μόνο και μόνο για να χρθςιμοποιθκεί θ όψθ και το μοντζλο του ςε άλλα
κτίςματα.
Το ςτάδιο ςαν τφποσ κτθρίου αναβίωςε μετά τθν βιομθχανικι επανάςταςθ του 19ου αιϊνα,
όπου υπιρχε ηιτθςθ για μαηικά γεγονότα για τουσ κεατζσ. Στο τζλοσ του 19 ου αιϊνα αναβίωςε θ
Ελλθνικι παράδοςθ ςτθν Ολυμπία και το 1896 ζγιναν ςτθν Ακινα, ςτο Ρανακθναϊκό ςτάδιο, οι
πρϊτοι μοντζρνοι Ολυμπιακοί αγϊνεσ. Ζκτοτε, Ολυμπιακοί αγϊνεσ γίνονται κάκε τζςςερα χρόνια,
εκτόσ ςε περιόδουσ πολζμου.
Το 1908 οι αγϊνεσ ζγιναν ςτο Λονδίνο, όπου κτίςτθκε και το «White City Stadium με
αρχιτζκτονα τον James Fulton. Το κτιριο είχε κζςεισ για 80000 κεατζσ, είχε μεταλλικό ςκελετό και
μια τεράςτια για τον τότε καιρό αρζνα που περιβαλλόταν από ζνα κυκλικό ςτίβο.
Ππωσ παρατθριςαμε και πιο πάνω, παλαιότερα τα ςτάδια δεν είχαν κακόλου οροφι και οι
κεατζσ, όπωσ και το ίδιο το ςτάδιο, ιταν εκτεκειμζνο ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ, τον άνεμο, το χιόνι
και κάποιεσ άλλεσ άβολεσ καταςτάςεισ για τουσ κεατζσ αλλά και τουσ ακλθτζσ των αγωνιςμάτων.
Για πρϊτθ φορά ζνα ςτάδιο ζχει οροφι, μερικϊσ και κυρίωσ πάνω από τουσ κεατζσ ςτο Aztec
stadium, ενϊ τελικά το 1960 ςτθ ϊμθ και το 1964 ςτο Τόκιο καταςκευάηονται τα πρϊτα πλιρωσ
ςτεγαςμζνα ςτάδια που ελκφουν τθν προςοχι.
Σιμερα όμωσ, ςχεδόν όλα τα ςτάδια ζχουν οροφι ενϊ άλλα ζχουν ανοιγόμενθ, κινθτι
οροφι. Στθν περίπτωςθ μιασ μόνιμθσ οροφισ ςυχνά χρθςιμοποιοφνται μεμβράνεσ για τθν κάλυψθ

του ςταδίου, όπωσ επικάλυψθ με πολυεςτζρεσ που ζχουν χριςιμεσ ιδιότθτεσ. Μερικζσ από τισ
ιδιότθτεσ αυτζσ είναι θ ανκεκτικότθτα τουσ, θ μεγάλθ αντίςταςθ που ζχουν ςτο ςκίςιμο.
Στθ ςθμερινι εποχι, τα ςτάδια δεν είναι απλά ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ αλλά είναι και
τουριςτικό κζαμα με διακριτικά χαρακτθριςτικά και χϊροι όπου ςυγκεντρϊνεται πολφσ κόςμοσ. Το
γεγονόσ αυτό ζχει αυξιςει τθν αξία τθσ αρχιτεκτονικισ ςχεδίαςθσ του ςταδίου.
Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ ςταδίου είναι μια πολφ μεγάλθ πρόκλθςθ για τον αρχιτζκτονα, αφοφ
πρζπει μζςα ςε ζνα ςυγκρότθμα να λάβουμε υπόψθ πάρα πολλοφσ παράγοντεσ. Ζνα ςτάδιο πρζπει
να δζχεται ζνα μεγάλο αρικμό επιςκεπτϊν ςε μικρι περίοδο χρόνου και να προςφζρει προςταςία
από τον άνεμο και άλλα καιρικά φαινόμενα.
Ράνω από όλα δεν πρζπει να ξεχνάμε πωσ για όλα τα ιδθ ςταδίων, γιπεδο τζνισ,
ποδοςφαίρου, ο ςχεδιαςμόσ πρζπει να γίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ κεατζσ και τθν αςφάλεια
τουσ. Ραρακάτω κα δοφμε τθν εξζλιξθ των μοντζρνων ςταδίων από το 1800 μζχρι και ςιμερα.
Τα πρϊτα ςτάδια είχαν ςαν ςκοπό να φιλοξενοφν ζνα μεγάλο αρικμό κεατϊν ςε μια εποχι
που δεν υπιρχε τθλεόραςθ και τα ακλθτικά γεγονότα μποροφςαν να προβλθκοφν ηωντανά.
Συγκεκριμζνα τα πρϊτα χρόνια, υπιρχαν εγκαταςτάςεισ που δεν είχαν αρχιτεκτονικό ενδιαφζρων,
ιταν άβολα και θ φροντίδα των εγκαταςτάςεων ιταν θ βαςικι. Οι βακμίδεσ καταςκευάηονταν από
μπετόν ι δεν υπιρχαν κακόλου κζςεισ και οι κεατζσ ςτζκονταν ςτριμωγμζνοι ςτισ κερκίδεσ. Θ
επζκταςθ τουσ δεν ιταν ομογενισ και οφτε ςε ςειρά για να ικανοποιεί τθν αυξθμζνθ ηιτθςθ για
κζςεισ από τουσ κεατζσ.
Αυτό το μοντζλο ξεκίνθςε από τθν Μεγάλθ Βρετανία ςαν εγκαταςτάςεισ ποδοςφαίρου με τισ
τυπικζσ ευκφγραμμεσ κερκίδεσ να τρζχουν παράλλθλα με το μικοσ του γθπζδου. Σφντομα όμωσ
υιοκετικθκε το μοντζλο του Ολυμπιακοφ ςταδίου με τισ ςυνεχόμενεσ κερκίδεσ να ακολουκοφν τθν
περίμετρο του ςτίβου. Το Glasgow Ibrox Stadium και το White City Stadium είναι τα πρϊτα
παραδείγματα όπωσ φαίνονται ςτα Σχιματα 1.1.3 και 1.1.4 αντίςτοιχα ενϊ ςτο White City Stadium
ζλαβαν μζροσ οι ολυμπιακοί αγϊνεσ ςτο Λονδίνο το 1908.

Σχιμα 1.1.3- Glasgow Ibrox Stadium 1899

Σχιμα 1.1.4- White City Stadium 1910

Αυτι θ πρϊτθ γενιά ςταδίων πιραν ςτθ ςυνζχεια διαφορετικι μορφι και άλλαηαν ςυνεχϊσ μζχρι
τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 50 όπου και αντιμετϊπιςαν μια ξαφνικι μείωςθ κεατϊν.
Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 50 περιςςότεροι κεατζσ άρχιςαν να προτιμοφν τθν τθλεόραςθ
ςτο ςπίτι τουσ παρά τα ςτάδια που ιταν τρομερά άβολα, δεν είχαν καλι ορατότθτα και δεν ιταν
προςτατευμζνοι από τα καιρικά φαινόμενα. Για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ αυτοφ, τα
καινοφργια ςτάδια άρχιςαν να εξοπλίηουν τισ εγκαταςτάςεισ τουσ για τθν μεγαλφτερθ ικανοποίθςθ
των κεατϊν. Τα καινοφργια ςτάδια που καταςκευάςτθκαν ι τα παλαιά που ανακαινίςτθκαν ζχουν
ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ, ζχουν ςτζγαςθ και υπάρχουν περιςςότερεσ τουαλζτεσ, χϊρουσ φαγθτοφ ενϊ
είναι ποφ καλά εξοπλιςμζνα ςτάδια.
Αν και οι ανζςεισ αυτζσ ςίγουρα προςζφεραν κζαμα ςε καλφτερεσ ςυνκικεσ, θ
αρχιτεκτονικι τουσ δεν ιταν εξαιρετικι και δεν προςζλκυε κόςμο.
Ζνα πολφ ςθμαντικό πρόβλθμα ιταν θ αςφάλεια που ακόμα υςτεροφςε ςτα ςτάδια τθσ εποχισ
αυτισ. Ραραδείγματα Σταδίων τθσ εποχισ αυτισ φαίνονται ςτα Σχιματα 1.1.5 και 1.1.6 όπου
παρουςιάηονται το ςτάδιο Barcelona Camp Nou και το ςτάδιο Napoli San Paolo αντίςτοιχα.

Σχιμα 1.1.5- Barcelona Camp Nou 1957

Σχιμα 1.1.6- Napoli San Paolo 1959

Θ δεκαετία του 80 τελείωςε με μια ςειρά καταςτροφικϊν γεγονότων ςτα ςτάδια τθσ Βρετανίασ:
πυρκαγιά των ξφλινων κερκίδων, οι καταςτροφζσ των γθπζδων από τουσ χοφλιγκαν και θ
καταςτροφι του Sheffield Hillsborough stadium από ςυνωςτιςμό ανκρϊπων ςτισ κερκίδεσ. Αυτά τα
γεγονότα ςκότωςαν εκατοντάδεσ κόςμο και αφξθςαν τθν ανάγκθ για αςφάλεια εντόσ του ςταδίου.
Ζτςι το 1990 εμφανίςτθκαν οι πρϊτεσ κανόνεσ αςφαλείασ ςτα ςτάδια. Σαν κφρια πρόταςθ ιταν πωσ
όλα τα ςτάδια ζπρεπε να ζχουν μόνο χϊρουσ όπου όλοι οι κεατζσ κα κάκονταν.
Λίγο αργότερα τα ςτάδια εξελίχκθκαν και τεχνολογικά τοποκετϊντασ κινθτζσ οροφζσ,
κερκίδεσ και γιπεδα για ςτάδια πολλαπλϊν χριςεων που μποροφν να μεταβάλλονται γριγορα για
τθ μζγιςτθ εξυπθρζτθςθ των κεατϊν, ανεξαρτιτωσ του γεγονότοσ που κα φιλοξενοφςε το ςτάδιο,
αγϊνεσ ι και ςυναυλίεσ.
Τϊρα πλζον ςτισ εγκαταςτάςεισ μπορεί να υπάρχουν χϊροι φιλοξενίασ, φαγθτοφ και τϊρα τα
γιπεδα πρζπει να πλθροφν τουσ κανόνεσ για καλι ακουςτικι του χϊρου αλλά και κατάλλθλου
φωτιςμοφ.
Με αυτό τον τρόπο, τα ςτάδια προςελκφουν διάφορουσ και περιςςότερουσ χριςτεσ κακ’όλθ τθ
διάρκεια του χρόνου κζτοντασ ζτςι το ςτάδιο αςτικό κζντρο και επίκεντρο. Τα τελευταία χρόνια τα
ςτάδια ζχουν το ρόλο του αςτικοφ κζντρου όλο και περιςςότερο. Για να αποφευχκεί όμωσ θ μείωςθ
των κεατϊν, όπωσ ζγινε και ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 50, πρζπει τα ςτάδια να επιτρζπουν ςτο
κεατι να βιϊςει μοναδικζσ και ζντονεσ εμπειρίεσ, προςφζροντασ πολλζσ εγκαταςτάςεισ αλλά και
αςφάλεια εντόσ και εκτόσ του ςταδίου. Ραραδείγματα των πιο ςφγχρονϊν ςταδίων με άρτια
εξοπλιςμζνουσ τεχνολογικά χϊρουσ και μοντζρνουσ και μοναδικοφσ ςχεδιαςμοφσ παρουςιάηονται
ςτα Σχιματα 1.1.7 και 1.1.8 όπου φαίνονται φωτογραφίεσ των ςταδίων Wembley και Gardiff
Millenium αντίςτοιχα.

Σχιμα 1.1.7-Wembley Stadium 2007

Σχιμα 1.1.8- Gardiff Millenium 1999

Στισ μζρεσ μασ τα ςτάδια, με τθ μοναδικι πολλζσ φορζσ αρχιτεκτονικι τουσ βρίςκονται ςτο
επίκεντρο τθσ προςοχισ αφοφ ζχουν υψθλισ ποιότθτασ τεχνολογικό εξοπλιςμό και μεγάλθ
αρχιτεκτονικι αξία. Ο ρόλοσ τουσ ςαν ςθμείο κατατεκζν ςτθν πόλθ όπου βρίςκονται και θ
αναγνϊριςθ του ςυγκεκριμζνου ςταδίου ςε ολόκλθρο τον κόςμο είναι πολφ ςθμαντικόσ.

1.2 Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςχεδίαςθ ενόσ ςταδίου

Οι ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ ενόσ ςταδίου ςυχνά χρειάηονται αρκετά χρόνια για να ολοκλθρωκοφν
λόγω οικονομικϊν παραγόντων κυρίωσ. Για τθ ςωςτι ανζγερςθ τθσ καταςκευισ, δθλαδι να είναι
λειτουργικό αλλά και αιςκθτικά όμορφο, πρζπει από τθν αρχι τθσ ςχεδίαςθσ να υπάρχει ζνα
πρόγραμμα που να ακολουκοφμε με τα διάφορα ςτάδια τθσ ανζγερςθσ. Με τον τρόπο αυτό
καταςκευάηονται διάφορα κομμάτια τθσ καταςκευισ ταυτόχρονα για τθν γρθγορότερθ περάτωςθ
του ζργου.
Το αρχικό ςτάδιο κάκε ςχεδίαςθσ είναι το εςωτερικό γιπεδο του ςταδίου. Το ςχιμα του, οι
διαςτάςεισ και ο προςανατολιςμόσ του πρζπει να ευνοεί το ςτάδιο να αναπτφξει και να πλιρθ
όλουσ τουσ παράγοντεσ και κανονιςμοφσ που απαιτοφνται.
Ζπειτα πρζπει να αποφαςίςουμε πόςουσ κεατζσ κα χωράει αυτό το ςτάδιο και να
υπολογίςουμε τθ χωρθτικότθτα των κζςεων. Αν το γιπεδο ζχει μεταβλθτό μζγεκοσ για να φιλοξενεί
διάφορεσ δραςτθριότθτεσ, τότε ο ςχεδιαςμόσ των κζςεων κα πρζπει να γίνει για το μζγιςτο
μζγεκοσ του γθπζδου αλλά και για το ελάχιςτο μζγεκοσ. Βζβαια, οι ιδιοκτιτεσ του ζργου κα ζχουν

μεγάλο λόγο ςτθν χωρθτικότθτα κζςεων του ςταδίου, αφοφ αυτό κα είναι ο κφριοσ παράγοντασ
των εςόδων τουσ.
Ο προςανατολιςμόσ του γθπζδου εξαρτάται κυρίωσ από τθ χριςθ του, τθν περίοδο του
χρόνου που κα χρθςιμοποιείται, πόςεσ φορζσ τθν θμζρα κα χρθςιμοποιείται και από τισ
ςυγκεκριμζνεσ καιρικζσ ςυνκικεσ τθσ χϊρασ αλλά και τθν κατεφκυνςθ του ανζμου. Για παράδειγμα
οι αγϊνεσ ποδοςφαίρου διαδραματίηονται το φκινόπωρο και τουσ χειμερινοφσ μινεσ. Ρρζπει
λοιπόν να προςανατολίςουμε το γιπεδο ζτςι ϊςτε να εκμεταλλευτοφμε ςωςτά τον ιλιο προσ
όφελοσ μασ και να μθν εμποδίηει τουσ παίχτεσ και τουσ κεατζσ. Αντίκετα, αγϊνεσ ςτίβου
διαδραματίηονται ςτθ διάρκεια του καλοκαιριοφ και τουσ φκινοπωρινοφσ μινεσ όπου θ
ςυμπεριφορά και θ κατεφκυνςθ του ιλιου είναι διαφορετικι.
Μερικζσ φορζσ όμωσ, επειδι τα ςτάδια χρθςιμοποιοφνται για διάφορα αγωνίςματα είναι αρκετά
δφςκολο να δϊςουμε ςτο γιπεδο ζνα καλό προςανατολιςμό.
Αφοφ λοιπόν κακορίςουμε τον προςανατολιςμό του γθπζδου, θ επόμενθ μασ
προτεραιότθτα είναι να ςχεδιάςουμε τθ κζςθ του ςταδίου και τθν όψθ του ςυςχετίηοντασ τα
διάφορα κομμάτια του ςταδίου και ακολουκϊντασ τουσ κανόνεσ για τθ μζγιςτθ αςφάλεια των
κεατϊν αλλά και των παιχτϊν των αγωνιςμάτων.
Σ’ ζνα ιδανικά ςχεδιαςμζνο ςτάδιο πρζπει να υπάρχουν κζςεισ ςτάκμευςθσ κακ’ όλθ τθν
περίμετρο του ςταδίου για να ζχουν οι κεατζσ εφκολθ πρόςβαςθ μζςα ςτο ςτάδιο ενϊ πρζπει να
υπάρχει εφκολθ πρόςβαςθ λεωφορείων ι άλλων μζςων ςυγκοινωνίασ ςτο ςτάδιο. Μεταξφ τθσ
περιοχισ αυτισ και τθσ ειςόδου του ςταδίου πρζπει να υπάρχει μια ηϊνθ που να μθν υπάρχουν
αυτοκίνθτα. Αυτι θ ηϊνθ ονομάηεται μόνιμθ ηϊνθ αςφαλείασ όπου οι κεατζσ μποροφν να
καταφφγουν ςε περίπτωςθ ανάγκθσ ι κινδφνου. Επίςθσ ςτθ ηϊνθ αυτι μπορεί να υπάρχουν
γραφεία ενθμζρωςθσ για τθν εξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν.
Ζνα ςτάδιο πρζπει να βρίςκεται ςε μια τοποκεςία όπου οι κεατζσ αλλά και οι παίχτεσ να
ζχουν εφκολθ πρόςβαςθ. Αυτό ςθμαίνει ότι το ιδανικό κα ιταν κάποια, αν όχι όλα, τα μζςα
ςυγκοινωνίασ να προςφζρουν εφκολθ και φκθνι πρόςβαςθ ςτο χϊρο. Επίςθσ θ διαδρομι από τθν
είςοδο του ςταδίου μζχρι το ςθμείο που βρίςκονται τα μζςα ςυγκοινωνίασ να υπάρχει εφκολθ
μετακίνθςθ ςε άτομα ςε αναπθρικό καροτςάκι.
Ρολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ είναι θ ςωςτι ςχεδίαςθ των κερκίδων. Καταρχάσ οι κεατζσ
δεν πρζπει να ενοχλοφνται από τον ιλιο ενϊ πρζπει να βρίςκονται και αρκετά κοντά ςτο γιπεδο
για να παρακολουκοφν με ευκολία τον αγϊνα ι όποιο άλλο ακλθτικό γεγονόσ διαδραματίηεται. Για
τθ ςωςτι ςχεδίαςθ των κζςεων πρζπει να υπολογιςτεί θ ςωςτι τοποκζτθςθ αυτϊν ζτςι ϊςτε θ
ορατότθτα των κεατϊν να μθν εμποδίηεται οφτε από τουσ πιο μπροςτά αλλά οφτε και από κολϊνεσ
που μπορεί να υπάρχουν ςτο μπροςτινό μζροσ των κερκίδων ι χαμθλι ςτζγθ. Αρχικόσ παράγοντασ
που επθρεάηει τθ ςχεδίαςθ των κερκίδων είναι θ χωρθτικότθτα που κα ζχει το ςτάδιο ενϊ
απαραίτθτο είναι να υπολογιςτοφν κάποιεσ κζςεισ για άτομα ςε αναπθρικό καροτςάκι, για
διάςθμα, δθμοφιλι ςτο κοινό άτομα (VIP) και χϊροσ όπου οι κεατζσ κα ςτζκονται. Υπάρχουν
διάφορα είδθ κερκίδων όμωσ πάνω απ’ όλα οι κερκίδεσ πρζπει να είναι άνετεσ για χριςθ και
αςφαλείσ.

Κςωσ ο πιο ςθμαντικόσ παράγοντασ τθσ ςχεδίαςθσ ενόσ ςταδίου είναι θ ςτζγαςθ, θ οροφι
του. Υπάρχουν πολλζσ επιλογζσ όπωσ θ ςτζγαςθ των κερκίδων μόνο, θ ολικι ςτζγαςθ του ςταδίου
ι τζλοσ ζνα ςτάδιο, ιδιαίτερα τϊρα με τθν μεγάλθ τεχνολογικι ανάπτυξθ, μπορεί να ζχει και
ανοιγϊμενθ οροφι που να ανοίγει όποτε ο καιρόσ το επιτρζπει και να κλείνει όταν αυτό είναι
απαραίτθτο. Και οι τρεισ πιο πάνω τρόποι ςτζγαςθσ ζχουν πλεονεκτιματα αλλά και μειονεκτιματα
και για το λόγο αυτό πρζπει ο αρχιτζκτονασ και πολιτικόσ μθχανικόσ να ςυνεργαςτοφν για να
πάρουν τθν πιο ςωςτι απόφαςθ για το ςυγκεκριμζνο ςτάδιο.
Γεγονόσ είναι πωσ θ ςτζγαςθ ενόσ ςταδίου μπορεί να επθρεαςτεί και από το υλικό του
γθπζδου. Για παράδειγμα αν ςτο γιπεδο τοποκετθκεί φυςικό γραςίδι τότε επειδι χρειάηεται ιλιο
και κακαρό αζρα μια οροφι ανοιγϊμενθ κα ιταν καταλλθλότερθ από τθ μόνιμα κλειςτεί οροφι
όπου ςτθν περίπτωςθ αυτι προτιμάται ζνα τεχνθτό γραςίδι. Για ζνα γιπεδο ποδοςφαίρου γενικά
χρθςιμοποιείται φυςικό γραςίδι.
Δεν πρζπει να ξεχνάμε βζβαια και κάποιουσ άλλουσ χϊρουσ που πρζπει να υπάρχουν ςτο
ςτάδιο όπωσ εςτιατόρια ι καντίνεσ, τουαλζτεσ με εφκολθ πρόςβαςθ για χριςθ από τουσ κεατζσ.
Άλλοι χϊροι είναι αυτοί που μπορεί να υπάρχουν κάτω από τισ κερκίδεσ και χρθςιμοποιοφνται
κυρίωσ από τουσ ακλθτζσ όπωσ αποδυτιρια ι εςωτερικοί χϊροι προπόνθςθσ.
Πςο μικρό κι αν είναι ζνα ςτάδιο πρζπει να υπάρχουν οι χϊροι αυτοί για τουσ χριςτεσ του, κεατζσ,
ακλθτζσ διαφόρων ομάδων εφόςον μιλάμε για ζνα γιπεδο ποδοςφαίρου. Ακόμα και αυτοί οι
υπόγειοι χϊροι πρζπει να ζχουν εφκολθ επικοινωνία με τουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ, για μεγαλφτερθ
αςφάλεια ςε περίπτωςθ κινδφνου, αλλά και με το γιπεδο που κα παίξουν.
Ρολφ ςθμαντικό είναι επίςθσ θ καλι ςυντιρθςθ των χϊρων του ςταδίου με κατάλλθλο
εξοπλιςμό και προςωπικό.
Συνοψίηοντασ λοιπόν, για τθ ςωςτι ςχεδίαςθ ενόσ ςταδίου πρζπει να ςκεφτόμαςτε πάντα
τθν αςφάλεια των χρθςτϊν, τθ λειτουργικότθτα του χϊρου, τθν άνεςθ των κεατϊν και των ακλθτϊν
ςτο ςτάδιο και βζβαια πρζπει να τθροφνται οι κανονιςμοί για τον ιδανικό ςχεδιαςμό του γθπζδου,
των κερκίδων και άλλων τμθμάτων του ςταδίου.
Το κλειδί για μια πετυχθμζνθ ςχεδίαςθ είναι θ κατανόθςθ από τουσ αρχιτζκτονεσ και
πολιτικοφσ μθχανικοφσ ςε τι κοινό αναφζρεται το ζργο. Ρϊσ μποροφν να προςελκφςουν
περιςςότερουσ κεατζσ ενϊ πρζπει να γνωρίηουν ακριβϊσ τι είδοσ ακλθτικό γεγονόσ ι και
διαςκζδαςθ, για παράδειγμα ςυναυλίεσ, κα φιλοξενεί το ςτάδιο. Αν ζχουμε αυτά ςτο μυαλό μασ
τθν ϊρα που κα ςχεδιάςουμε, καταςκευάςουμε ζνα ςτάδιο τότε ςίγουρα το αποτζλεςμα κα είναι
εκπλθκτικό και μια επιτυχία που κα αντζξει ςτο χρόνο και κα προςφζρει πολλά ςτθν πόλθ οποφ
βρίςκεται.

1.3 κοπόσ διπλωματικισ εργαςίασ

Στθν ειςαγωγι πιο πάνω κάναμε μια ιςτορικι αναδρομι όςον αφορά τα ςτάδια και αναπτφξαμε
τουσ παράγοντεσ που παίηουν ρόλο ςτθ ςωςτι ςχεδίαςθ αυτϊν.
Στθ ςυνζχεια κα επιλφςουμε κάποια ςτατικά ςυςτιματα για διάφορα ςτζγαςτρα ςταδίων. Με τθ
βοικεια του προγράμματοσ SAP ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι, κα παρουςιαςτοφν και κα
αναλυκοφν κάποια ςτατικά ςυςτιματα, κα ςυγκρικοφν για να εξαχκοφν κάποια ςυμπεράςματα για
τθν καταλλθλότθτα κακ’ ενόσ. Επίςθσ κα αναλφςουμε κάποια ςτατικά ςυςτιματα για κερκίδεσ με
ςκοπό να επιλζξουμε τθν καλφτερθ λφςθ, οικονομικότερθ, αςφαλζςτερθ, για μια πραγματικι
εφαρμογι και κα προτείνουμε μια λφςθ για εφαρμογι, καταςκευι ενόσ ςταδίου ςτθν Ακινα.

Κεφάλαιο 2

Φορτίςεισ
2.1 Γενικά
Ο ςχεδιαςμόσ γίνεται με βάςθ τισ αρχζσ και τισ απαιτιςεισ για αςφάλεια και
λειτουργικότθτα των καταςκευϊν με βάςθ τθ κεωρία των οριακϊν καταςτάςεων. Για το ςκοπό
αυτό ζνα ςτάδιο πρζπει να καταςκευάηεται ςφμφωνα με τον Ευρωκϊδικα 1 που αφορά τισ βαςικζσ
αρχζσ ςχεδιαςμοφ και δράςεισ τισ καταςκευισ, τον Ευρωκϊδικα 3 που αφορά το ςχεδιαςμό των
καταςκευϊν από χάλυβα, των Ευρωκϊδικα 4 για το ςχεδιαςμό ςυμμίκτων καταςκευϊν από χάλυβα
και ςκυρόδεμα και τον Ευρωκϊδικα 2 που αφορά το ςχεδιαςμϊν καταςκευϊν από ςκυρόδεμα.
Τζλοσ για το ςτάδιο κα πρζπει να ςυνταχκεί μια αντιςειςμικι μελζτθ με βάςθ τον Ελλθνικό
Αντιςειςμικό Κανονιςμό ΕΑΚ.
Οριακζσ καταςτάςεισ είναι εκείνεσ πζραν των οποίων θ καταςκευι δεν ικανοποιεί τισ
απαιτιςεισ αςφαλείασ και λειτουργικότθτασ του ςχεδιαςμοφ και διακρίνονται ςε οριακζσ
καταςτάςεισ αςτοχίασ και οριακζσ καταςτάςεισ λειτουργικότθτασ. Οι οριακζσ καταςτάςεισ αςτοχίασ
αντιςτοιχοφν ςε κατάρρευςθ και κζτουν ςε κίνδυνο ανκρϊπινεσ ηωζσ, ενϊ οι οριακζσ καταςτάςεισ
λειτουργικότθτασ είναι αυτζσ πζραν των οποίων δεν ικανοποιοφνται τα κριτιρια λειτουργικότθτασ
τθσ καταςκευισ όπωσ μεγάλεσ παραμορφϊςεισ ι μετακινιςεισ που προκαλοφν βλάβεσ και
ενόχλθςθ ςτουσ χριςτεσ.
Οι δράςεισ οι οποίεσ επιβάλλονται ςτθν καταςκευι διακρίνονται ςε άμεςεσ,
ςυγκεντρωμζνα ι ομοιόμορφα κατανεμθμζνα γραμμικά φορτία, ζμμεςα, κερμοκραςιακζσ
μεταβολζσ ι επιβαλλόμενθ επιτάχυνςθ λόγω ςειςμοφ. Συγκεκριμζνα εμείσ κα αςχολθκοφμε με
φορτία χιονιοφ, άνεμου, κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ και ίδια βάρθ, επικαλφψεισ.
Οι
χαρακτθριςτικζσ τιμζσ των δράςεων που επενεργοφν επί τθσ καταςκευισ προςδιορίηονται ανάλογα
με το είδοσ, τθ μορφι και τθ κζςθ τθσ καταςκευισ. Ρροκειμζνου να ελεγχκεί θ επάρκεια τθσ
καταςκευισ ςτισ οριακζσ καταςτάςεισ γίνονται κάποιοι ςυνδυαςμοί των πιο πάνω δράςεων και
περιζχουν δράςεισ που μπορεί να επενεργοφν ταυτόχρονα ςτθν καταςκευι.
Υπάρχουν επίςθσ μζκοδοι προςδιοριςμοφ τθσ χαρακτθριςτικισ τιμισ του ιδίου βάρουσ για
διάφορα καταςκευαςτικά ςτοιχεία. Στον Ευρωκϊδικα 1 δίνονται οι χαρακτθριςτικζσ τιμζσ για τα
επιβαλλόμενα φορτία επί των πατωμάτων και ορόφων κτιριακϊν καταςκευϊν ανάλογα με τθ
χριςθ τουσ. Τα ίδια βάρθ των καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων κεωροφνται ωσ μόνιμεσ δράςεισ και
δίνονται από τουσ κανονιςμοφσ. Σε περίπτωςθ που προβλζπεται μελλοντικι επζμβαςθ ςτθν

καταςκευι, δθλαδι αν υπάρξει αλλαγι των δεδομζνων φόρτιςθσ, κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ
ςτισ καταςτάςεισ ςχεδιαςμοφ. Τα ίδια βάρθ του βιομθχανικοφ εξοπλιςμοφ κεωροφνται ωσ
επιβαλλόμενα φορτία, ενϊ αν ο εξοπλιςμόσ ενςωματϊνεται ςτθν καταςκευι λαμβάνονται ωσ
μόνιμεσ δράςεισ.
Τα βάρθ των διαφόρων ςτοιχείων τθσ καταςκευισ κα προςδιορίηονται από τισ πυκνότθτεσ
των υλικϊν και τισ ονομαςτικζσ τουσ διαςτάςεισ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ τα βάρθ κα
προςδιορίηονται από πλθροφορίεσ που παρζχει ο καταςκευαςτισ.
Ανάλογα με τθν κατθγορία κάκε καταςκευισ, ο κανονιςμόσ κζτει τισ διάφορεσ
χαρακτθριςτικζσ τιμζσ των επιβαλλόμενων δράςεων που πρζπει να υπολογίςουμε για το ςωςτό
ςχεδιαςμό του κτθρίου. Οι κατθγορίεσ των φορτιηόμενων επιφανειϊν πρζπει να ςχεδιάηονται
χρθςιμοποιϊντασ τισ χαρακτθριςτικζσ τιμζσ του ομοιόμορφα κατανεμθμζνου φορτίου qκ και
ςυγκεντρωμζνο φορτίο Qκ.
Από τον πίνακα 6.1 του κανονιςμοφ βρίςκουμε πωσ ζνα κλειςτό ςτάδιο βρίςκεται ςτθν
κατθγορία χριςθσ C5, θ οποία κατθγορία αναφζρεται ςε χϊρουσ ςτουσ οποίουσ οι άνκρωποι
μπορεί να ςυνακροιςκοφν και ςυγκεκριμζνα είναι χϊροι επιρρεπείσ ςε μεγάλα πλικθ. Σφμφωνα
λοιπόν με τθν κατθγορία τθσ καταςκευισ βρίςκουμε τα επιβαλλόμενα φορτία από τον πίνακα 6.2
τα οποία είναι qκ=5 kN/m2 και Qκ=4.5 kN. Βζβαια όπου είναι απαραίτθτο οι τιμζσ αυτζσ κα πρζπει
να αυξθκοφν κατά το ςχεδιαςμό, όπωσ για παράδειγμα οι ςκάλεσ και οι πρόβολοι, ανάλογα με τθ
χριςθ και τισ διαςτάςεισ τουσ.
Οι ςτζγεσ κατθγοριοποιοφνται ςε τρεισ κατθγορίεσ ανάλογα με τθν προςβαςιμότθτά τουσ.
Στζγεσ μθ-προςβάςιμεσ παρά μόνο για τθν κανονικι ςυντιρθςθ και επιςκευι ανικουν ςτθν
κατθγορία φορτιηόμενων επιφανειϊν Θ. Για τισ ςτζγεσ αυτισ τθσ κατθγορίασ οι ελάχιςτεσ
χαρακτθριςτικζσ τιμζσ του ομοιόμορφα κατανεμθμζνου φορτίου qκ και ςυγκεντρωμζνο φορτίο Q κ
δίδονται από τον πίνακα 6.10 και ςχετίηονται με τθν οριηόντια προβολι τθσ υπό εξζταςθ
επιφάνειασ τθσ ςτζγθσ. Τα επιβαλλόμενα φορτία ςτθ ςτζγθ κατθγορίασ Θ είναι qκ=0.4 kN/m2 και
Qκ=1.0 kN. Τζλοσ οι μεταλλικζσ καταςκευζσ χρθςιμοποιοφν ωσ δομικό υλικό το χάλυβα και ζχει
πυκνότθτα 78 kN/m3 όπωσ αναφζρει ο πίνακα Α.4 του κανονιςμοφ.

2.2 Δράςεισ χιονιοφ
Ζνα μζροσ του Ευρωκϊδικα 1 αςχολείται και αφορά τα φορτία λόγω χιονόπτωςθσ που πολλζσ
φορζσ ςυνυπάρχει με τθν φπαρξθ ανζμων. Αν δεν λάβουμε υπόψθ τθ φόρτιςθ αυτι μπορεί να
αποτελζςει αίτιο μερικισ ι και ολικισ αςτοχίασ τθσ καταςκευισ. Τα φορτία χιονιοφ κεωροφνται ωσ
ςτατικά και κατατάςςονται ςτισ μεταβλθτζσ δράςεισ.
Ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά τθσ ςτζγθσ, τθ μορφι τθσ, τθν τραχφτθτα τθσ επιφάνειασ
τθσ, τον περιβάλλοντα χϊρο και τισ τοπικζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ το χιόνι ςυςςωρεφεται ςτθ
ςτζγθ με διάφορουσ τρόπουσ. Για τθν εκτίμθςθ του φορτίου του χιονιοφ κεωρείται αρχικϊσ το

ομοιόμορφο χιόνι που ςυγκεντρϊνεται υπό ςυνκικεσ χωρίσ ανζμουσ ενϊ ςτθ ςυνζχεια θ τελικι
μορφι προκφπτει με ςυνκικεσ όπου επικρατοφν άνεμοι.
Το φορτίο χιονιοφ ςε μια ςτζγθ προςδιορίηεται από τισ ςχζςεισ:
Για καταςτάςεισ διάρκειασ ι παροδικζσ :
S= Ce*Ct*Sk*μi
Για τυχθματικζσ καταςτάςεισ :
S=Ce*Ct*Sad*μi
Ππου:

μi: είναι ο ςυντελεςτισ μορφισ φορτίου χιονιοφ

Sk: είναι θ χαρακτθριςτικι τιμι του φορτίου χιονιοφ επί του εδάφουσ
Ce: είναι ο ςυντελεςτισ ζκκεςθσ, ο οποίοσ για κανονικζσ ςυνκικεσ λαμβάνεται ίςοσ με 1.
Για ζκκεςθ ςε ιςχυροφσ ανζμουσ ο ςυντελεςτισ αυτόσ παίρνει τθν τιμι 0.8 και για προςτατευμζνεσ
καταςκευζσ λαμβάνεται ίςοσ με 1.2
Ct: είναι ο κερμικόσ ςυντελεςτισ ο οποίοσ είναι ςυνικωσ ίςωσ με 1 για κανονικζσ ςυνκικεσ
κερμικισ μόνωςθσ τθσ ςτζγθσ. Επιτρζπονται και μικρότερεσ τιμζσ οφτωσ ϊςτε να λαμβάνεται
υπόψθ θ επιρροι τθσ απϊλειασ κερμότθτασ μζςω τθσ ςτζγθσ.
Sad=Cesl*Sk : είναι θ τιμι ςχεδιαςμοφ του φορτίου του χιονιοφ επί του εδάφουσ. Για μεγάλα
φορτία χιονιοφ Cesl=2.0

Το φορτίο s κεωρείται ότι ενεργεί κατακόρυφα και αναφζρεται ςτθν οριηόντια προβολι τθσ
ςτζγθσ. Για τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι τιμζσ του S k δίνονται ςτο Ραράρτθμα C του ΕΝ
1991-Μζροσ 1-3. για τθν Ελλάδα ςφμφωνα με το Εκνικό Ρροςάρτθμα ορίηονται οι παρακάτω ηϊνεσ
χιονιοφ με τισ αντίςτοιχεσ χαρακτθριςτικζσ τιμζσ Sk,0 των φορτίων για ζδαφοσ που βρίςκεται ςτθ
ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ.
Ηϊνθ 1: Sk,0=0.4 kΝ/m2
Ηϊνθ 2: Sk,0=1.7 kΝ/m2
Ηϊνθ 3: Sk,0=0.8 kΝ/m2

Το ςτάδιο που κα μελετιςουμε εμείσ βρίςκεται ςτθν Ακινα γι’ αυτό επιλζγουμε τθ
χαρακτθριςτικι τιμι τθσ ηϊνθσ 3, Sk,0=0.8 kΝ/m2
Για τοποκεςίεσ με υψόμετρο μεγαλφτερο από 1500m πρζπει να γίνεται ειδικι μελζτθ και
αξιολόγθςθ.

Θ χαρακτθριςτικι τιμι Sk του φορτίου του χιονιοφ επί του εδάφουσ ςυναρτιςει τθσ ηϊνθσ και του
αντίςτοιχου υψομζτρου Α για μια ςυγκεκριμζνθ τοποκεςία δίνεται από τθν πιο κάτω ςχζςθ:
Sk= Sk,0*(1+(Α/917)2)

Συντελεςτζσ μορφισ φορτίου χιονιοφ
Χρθςιμοποιοφνται οι ςυντελεςτζσ μορφισ όπωσ κα δοφμε πιο κάτω, εκτόσ και αν λόγω ιδιαίτερων
κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν θ Αρμόδια Εκνικι Υπθρεςία επιβάλει τθν χριςθ διαφορετικϊν
ςυντελεςτϊν.
Για τον προςδιοριςμό των ςυντελεςτϊν μορφισ λαμβάνονται υπόψθ δφο μορφζσ κατανομισ
φορτίου:
Θ πρϊτθ προκφπτει από μια ομοιόμορφθ κατανομι του χιονιοφ πάνω ςε ολόκλθρθ τθ ςτζγθ, αν το
χιόνι πζφτει με μικρι πνοι ανζμου. Θ δεφτερθ μορφι προκφπτει από μια αρχικι αςφμμετρθ
κατανομι, ι από τοπικι ςυγκζντρωςθ ςε εμπόδια, ι από ανακατανομι του χιονιοφ που επθρεάηει
τθν κατανομι του φορτίου ςτο ςφνολο τθσ ςτζγθσ.

Συγκεκριμζνα για μια πραγματικι εφαρμογι, το ςτάδιο που κζλουμε να ςχεδιάςουμε βρίςκεται ςε
ζνα υψόμετρο 138m.
Θ χαρακτθριςτικι τιμι του φορτίου του χιονιοφ επί του εδάφουσ :
Sκ=0.8*(1+(138/917)2)=0.818 kN/m2
Θεωροφμε ότι θ ςτζγθ είναι οριηόντια και ζχει κλίςθ α=0
Άρα ο ςυντελεςτισ μορφισ του χιονιοφ είναι μ=0.8
Θεωροφμε πωσ θ καταςκευι είναι προςτατευμζνθ από άλλα κτιρια και δζντρα που βρίςκονται
δίπλα από το οικόπεδο και παίρνουμε τον ςυντελεςτι ζκκεςθσ C e=1.2
Ο ςυντελεςτισ κερμότθτασ λαμβάνεται ίςοσ με 1
Με βάςθ τα πιο πάνω, το φορτίο χιονιοφ ςτθ ςτζγθ υπολογίηεται:
S=Ce*Ct*Sκ*μ=1.2*1*0.818*0.8=0.785 kN/m2

2.3 Δράςεισ ανζμου
Ο Ευρωκϊδικασ 1, Μζροσ 1-4, παρουςιάηει κανόνεσ και μεκόδουσ υπολογιςμοφ των δράςεων του
ανζμου ςε κτιρια και ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ για φψθ μζχρι 200m. Οι δράςεισ ανζμου
κατατάςςονται ςτισ μεταβλθτζσ κακοριςμζνεσ δράςεισ και πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ
ταυτόχρονθ επιρροι και άλλων δράςεων επί τθσ καταςκευισ όπωσ χιόνι, πάγοσ, που μπορεί να
αλλάξουν τθν επιφάνεια αναφοράσ ι κάποιουσ ςυντελεςτζσ κακϊσ επίςθσ και αλλαγζσ ςτθν
εςωτερικι και εξωτερικι πίεςθ ι τα δυναμικά χαρακτθριςτικά.

Εξωτερικι πίεςθ
Θ πίεςθ του ανζμου θ οποία δρα κάκετα ςτισ εξωτερικζσ επιφάνειεσ μιασ καταςκευισ προκφπτει
από τθ ςχζςθ:
We=q(Ze)*Cpe
Ππου:
q(Ze): είναι θ πίεςθ ταχφτθτασ αιχμισ
Ze: είναι το φψοσ αναφοράσ για τθν εξωτερικι πίεςθ
Cpe: ςυντελεςτισ εξωτερικισ πίεςθσ

Εςωτερικι πίεςθ
Θ πίεςθ του ανζμου που δρα κάκετα ςτισ εςωτερικζσ επιφάνειεσ μια καταςκευισ προκφπτει από τθ
ςχζςθ:
Wi=q(Zi)*Cpi
Ππου:
q(Zi): είναι θ πίεςθ ταχφτθτασ αιχμισ
Zi: είναι το φψοσ αναφοράσ για τθν εςωτερικι πίεςθ
Cpi: ςυντελεςτισ εςωτερικισ πίεςθσ

Θ πίεςθ ταχφτθτασ αιχμισ q(Z) ςε φψοσ Η, προςδιορίηεται από τθ ςχζςθ:
q(Z)=(1+7*Iv(Z))*0.5*Vm(Z)2*ρ=Ce(Z)*q
όπου:

ρ: είναι θ πυκνότθτα του αζρα, που εξαρτάται από το υψόμετρο, τθ κερμοκραςία και τθν
βαρομετρικι πίεςθ που αναμζνονται ςε μια περιοχι κατά τθ διάρκεια ανεμοκφελλασ, ρ=1.25 kg/m3
Iv(Z): είναι θ ζνταςθ του ςτροβιλιςμοφ ςε φψοσ Η
Ce(Z): ςυντελεςτισ ζκκεςθσ και ιςοφται με C e(Z)= q(Z)/ q
Επίςθσ q=0.5*Vb2*ρ
Ππου:
Vb: είναι θ βαςικι ταχφτθτα του ανζμου και ορίηεται ωσ ςυνάρτθςθ τθσ διεφκυνςθσ του ανζμου και
τθσ εποχισ του ζτουσ, ςτα 10m πάνω από το ζδαφοσ ςφμφωνα με τθ ςχζςθ:
Vb=Cdir*Cseason*Vb,0
Cdir: είναι ο ςυντελεςτισ διεφκυνςθσ ίςοσ με 1
Cseason: ςυντελεςτισ εποχισ ίςοσ με 1
Vb,0: είναι θ κεμελιϊδθσ τιμι τθσ βαςικισ ταχφτθτασ του ανζμου, θ οποία είναι χαρακτθριςτικι
μζςθ ταχφτθτα του ανζμου 10 λεπτϊν, ανεξάρτθτα από τθ διεφκυνςθ του και τθν εποχι του ζτουσ,
ςτα 10m πάνω από το ζδαφοσ, ςε ανοικτι περιοχι με χαμθλι βλάςτθςθ και μεμονωμζνα εμπόδια
ανά αποςτάςεισ μεταξφ τουσ τουλάχιςτον 20 φορζσ το φψοσ των εμποδίων.
Σφμφωνα λοιπόν με το Εκνικό Ρροςάρτθμα, θ κεμελιϊδθσ τιμι τθσ βαςικισ ταχφτθτασ του ανζμου
για τθ χϊρα μασ ορίηεται ςε 33m/s για τα νθςιά και παράλια μζχρι 10 km από τθν ακτι και ςε
27m/s για τθν υπόλοιπθ χϊρα.

Θ τελικι πίεςθ του ανζμου επί ενόσ τοίχου είναι θ διαφορά των πιζςεων επί των επιφανειϊν του
τοίχου, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φορά των πιζςεων αυτϊν.

Δυνάμεισ ανζμου
Θ ςυνολικι δφναμθ του ανζμου Fw θ οποία επενεργεί ςε μια καταςκευι προςδιορίηεται από τισ
πιζςεισ επί των επιφανειϊν.
Fw=Cs*Cd*Cf*q(Ze)*Aref
Ππου:
Cs*Cd: δυναμικόσ ςυντελεςτισ
Cf: ςυντελεςτισ δφναμθσ για τθν καταςκευι
q(Ze): πίεςθ ταχφτθτασ αιχμισ ςε φψοσ αναφοράσ Z e

Aref: επιφάνεια αναφοράσ τθσ καταςκευισ μετροφμενθ ωσ προβολι τθσ καταςκευισ ςε επίπεδο
κάκετο προσ τθ διεφκυνςθ του ανζμου.

Για να γίνει ο προςδιοριςμόσ των δυνάμεων που ενεργοφν ςε μια καταςκευι και προζρχονται από
ανεμοπίεςθ, πρζπει να προςδιοριςτεί ο δυναμικόσ ςυντελεςτισ C s*Cd. Θ παράμετροσ Cs λαμβάνει
υπόψθ τθ μειωτικι επίδραςθ ςτθ δράςθ του ανζμου λόγω μθ ταυτόχρονθσ φπαρξθσ των πιζςεων
αιχμισ από άνεμο επί τθσ επιφάνειασ ενϊ θ δυναμικι παράμετροσ Cd λαμβάνει υπόψθ τθσ τθν
αυξθμζνθ επίδραςθ από ταλαντϊςεισ λόγω ςτροβιλιςμοφ. Ο δυναμικόσ αυτόσ ςυντελεςτισ
εξαρτάται από τον τφπο τθσ καταςκευισ και από το φψοσ και το πλάτοσ τθσ. Εκτιμάται μζςω
διαγραμμάτων και ςτθν εφαρμογι που κα μελετιςουμε κα λθφκεί ίςοσ με 1.
Οι ςυντελεςτζσ δφναμθσ Cf περιλαμβάνουν και τισ επιδράςεισ τριβισ. Οι ςυντελεςτζσ εξωτερικισ
πίεςθσ Cpe εξαρτϊνται από τισ διαςτάςεισ τθσ φορτιηόμενθσ επιφάνειασ Α και δίνονται από πίνακεσ.
Ωσ φορτιηόμενθ κεωρείται θ επιφάνεια θ οποία μεταφζρει τθ δράςθ τθσ ανεμοπίεςθσ και προκαλεί
τθν καταπόνθςθ του ςτοιχείου που εξετάηεται.
Ανάλογα με το λόγο h/d θ δφναμθ του ανζμου μπορεί μα μειωκεί λίγο.

Στζγαςθ
Γενικά θ ςτζγθ ανάλογα με τθ μορφι τθσ διαιρείται ςε ηϊνεσ ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ και οι
ςυντελεςτζσ εξωτερικισ πίεςθσ δίνονται από ανάλογουσ πίνακεσ.

Σφμφωνα λοιπόν με όλα τα πιο πάνω υπολογίηουμε τισ δυνάμεισ που αςκοφνται πάνω ςτθν
καταςκευι μασ από τον άνεμο. Υποκζτουμε ότι θ καταςκευι μασ είναι ζνασ ορκογϊνιοσ κφβοσ με
διαςτάςεισ 120m x 180m x 30m.
Θ κεμελιϊδθσ τιμι τθσ βαςικισ ταχφτθτασ του ανζμου είναι V b,o=27m/s.
Το φψοσ του κτθρίου είναι 30m και από τον κανονιςμό ζχουμε ότι αν το φψοσ ενόσ κτθρίου είναι
μικρότερο των 100 m και είναι μικρότερο από το 4πλάςιο τθσ διεφκυνςθσ κατά τθ διεφκυνςθ του
ανζμου, θ τιμι του Cs*Cd=1.0. Επιπλζον, το φψοσ των 30m είναι μικρότερο από το πλάτοσ τθσ
καταςκευισ που είναι 120m, οπότε το φψοσ αναφοράσ λαμβάνεται Η e=30m.
Συντελεςτζσ εξωτερικισ πίεςθσ:
Από τον Ευροκϊδικα 1, για d=180m> e=min(b,2h)=min(120, 2*30)=60
h/d= 30/180=0.1666 προκφπτουν οι ςυντελεςτζσ εξωτερικισ πίεςθσ ανά επιφάνεια για τουσ
κατακόρυφουσ τοίχουσ. Για τθ ηϊνθ Α ζχουμε C pe,10=-1.2 και Cpe,1=-1.4, ςτθ ηϊνθ Β ζχουμε Cpe,10=-0.8
και Cpe,1=-1.1, ςτθ ηϊνθ C Cpe,10=Cpe,1=-0.5, ςτθ ηϊνθ D Cpe,10=0.7 και Cpe,1=1.0 και τζλοσ ςτθ ηϊνθ E
ζχουμε Cpe,10=Cpe,1=-0.3. Οι ηϊνεσ αυτζσ τοποκετοφνται ςτθν κάτοψθ τθσ καταςκευισ όπωσ πιο
κάτω. Οι ηϊνεσ D και E βρίςκονται ςτθ αριςτερι και δεξιά πλευρά τθσ κάτοψθσ αντίςτοιχα ενϊ οι

ηϊνεσ Α ςε απόςταςθ e/5=12m από αριςτερά, δίπλα ςτθ ηϊνθ αυτι βρίςκεται θ ηϊνθ Β με μικοσ
4e/5=48m και τζλοσ θ ηϊνθ C βρίςκεται δίπλα ςτθ Β με μικοσ d-e=120m.
Από τον πίνακα 6.2 του Ευροκϊδικα 1, για οριηόντια οροφι με αιχμθρά άκρα προκφπτουν οι
ςυντελεςτζσ εξωτερικισ πίεςθσ. Θ ςτζγθ χωρίηεται επίςθσ ςε ηϊνεσ F, G, H και I. Θ ηϊνθ F ζχει
Cpe,10=-1.8 και Cpe,1=-2.5, θ ηϊνθ G Cpe,10=-1.2 και Cpe,1=-2.0, θ ηϊνθ H Cpe,10=-0.7 και Cpe,1=-1.2 και
τζλοσ θ ηϊνθ I ζχει ςυντελεςτζσ Cpe,10=Cpe,1=-0.2.

Συντελεςτζσ εςωτερικισ πίεςθσ:
από το ςχιμα 6.3 του Ευροκϊδικα 1 προκφπτει C pi=-0.2.

H βαςικι ταχφτθτα του ανζμου είναι Vb=Cdir*Cseason*Vb,o= =1*1*27=27 m/sec και το ζδαφοσ
εκτιμοφμε ότι ανικει ςτθν κατθγορία ΙΙ. Με βάςθ τα πιο πάνω και με δεδομζνο το φψοσ των 30m
βρίςκουμε από τον Σχ.2.1 του Ευροκϊδικα 1 Ce(Z)= 3.1
H βαςικι πίεςθ υπολογίηεται από τθ ςχζςθ: q=0.5*ρ*Vb2 =0.5*0.00125*272=0.4556 kN/m2
Και θ πίεςθ ταχφτθτασ αιχμισ ςε φψοσ Η e: q(Ze)=Ce(Ze)*q=3.1*0.4556
=1.41 kN/m2.
Θ εξωτερικι πίεςθ του ανζμου δίνεται από τθ ςχζςθ We=q(Ze)* Cpe
Για τισ διάφορεσ ηϊνεσ των κατακόρυφων τοίχων ζχουμε:
Ηϊνθ Α:We=1.69 και We=1.97
Ηϊνθ Β: We=1.13 και We=1.55
Ηϊνθ C: We=0.71
Ηϊνθ D: We=0.987 και We=1.41
Ηϊνθ Ε: We=0.423
Στθ ςτζγθ κα ζχουμε:
Ηϊνθ F: We=2.54 και We=3.53
Ηϊνθ G: We=1.69 και We=2.82
Ηϊνθ Θ: We=0.987 και We=1.69
Ηϊνθ Ι: We=0.282
Θ πίεςθ που αςκείται ςτο εςωτερικό των κατακόρυφων τοίχων είναι: W i=q(z)*Cpi=1.41*0.2=0.282

Τελικζσ πιζςεισ από το άκροιςμα των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν πιζςεων ανά επιφάνεια
προκφπτει θ τελικι πίεςθ ςε κάκε τμιμα του κτθρίου.
Ηϊνθ Α:We=1.408 και We=1.69
Ηϊνθ Β: We=0.848 και We=1.27
Ηϊνθ C: We=0.43
Ηϊνθ D: We=0.705 και We=1.128
Ηϊνθ Ε: We=0.141
Στθ ςτζγθ κα ζχουμε:
Ηϊνθ F: We=2.26 και We=3.25
Ηϊνθ G: We=1.408 και We=2.54
Ηϊνθ Θ: We=0.705 και We=1.408
Ηϊνθ Ι: We=0
Με βάςθ τα πιο πάνω κα προκφψουν οι δυνάμεισ ανά επιφάνεια κατά τθ διεφκυνςθ τθσ
ανεμοπίεςθσ:
Fd= 180*120*0.705=15228 kN
Fe=180*120*0.141=3045.6 kN
Fολ=15228+3045.6=18273.6 kN
Θ ολικι δφναμθ αυτι ενεργεί ςε απόςταςθ Ηο από το ζδαφοσ, Ηο=15m
Επειδι όμωσ h/d=0.1667<1, θ προκφπτουςα δφναμθ πολλαπλαςιάηεται επί 0.85 και είναι:
0.85*18273.6=15532.56 kN
Το κατανεμθμζνο φορτίο που αςκείται ςτθ ςτζγθ είναι ο μζςοσ όροσ των ςυνολικϊν πιζςεων τθσ
ηϊνθσ Θ που ιςοφται με 1.056kN/m2. Με αυτι τθ τιμι κα γίνουν οι υπολογιςμοί για το ςωςτό
ςχεδιαςμό τθσ οροφισ του ςταδίου.
Ο άνεμοσ είναι γενικά ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που ενδζχεται να επθρεάςει τθν
ευςτάκεια των καταςκευϊν. Θ αντιμετϊπιςθ τθσ ροισ του ανζμου ςε μια πόλθ είναι μια πολφπλοκθ
διαδικαςία που χρειάηεται τα απαραίτθτα εργαλεία και απαιτεί τθν κατθγοριοποίθςθ τθσ ροισ του
ανζμου βάςθ κριτθρίων και κανονιςμϊν. Σε όλεσ τισ πραγματικζσ περιπτϊςεισ μελζτθσ ζργων όπωσ
τα ςτάδια ο υπολογιςμόσ των φορτίων του ανζμου γίνεται με βάςθ πειραματικά μοντζλα ςε wind
tunnels ι με Computational Fluid Dynamics (CFD).
Το κφριο πλεονζκτθμα τθσ δεφτερθσ μεκόδου, τθσ μεκόδου CFD είναι ότι προςφζρει
ολοκλθρωμζνα δεδομζνα ςε όλο το πεδίο ροισ του ανζμου και τα αποτελζςματα που εξάγονται

είναι απόρροια καλά ελεγχόμενων ςυνκθκϊν. Για να ζχουμε ακριβι αποτελζςματα με αυτι τθ
μζκοδο πρζπει να μεταφζρουμε προςεκτικά τθ γεωμετρία του ζργου ςτο προςομοίωμα ενϊ
ςυνιςτάται θ επαλικευςθ των αποτελεςμάτων. Στον εςωτερικό χϊρο είναι απαραίτθτοσ ο
εξαεριςμόσ, θ εναλλαγι του αζρα μεταξφ του εξωτερικοφ και εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ. Γενικά θ
μζκοδοσ CFD ζχει δφο τρόπουσ για τθν προςομοίωςθ και ανάλυςθ του αζρα εξαεριςμοφ ενόσ
ςταδίου. Ο πρϊτοσ τρόποσ είναι θ ςυνδεδεμζνθ CFD προςομοίωςθ όπου τόςο ο εξωτερικόσ όςο και
ο εςωτερικόσ αζρασ παρίςτανται ταυτόχρονα ςτο μοντζλο αυτό και ο δεφτεροσ τρόποσ είναι θ
αποςυνδεδεμζνθ προςομοίωςθ. Λόγω τθσ μεγάλθσ διαφοράσ ςτθν κλίμακα μεγζκουσ μεταξφ του
εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ (1-5km) και του εςωτερικοφ ανοίγματοσ εξαεριςμοφ (0.01m) προτιμάται
θ μζκοδοσ CFD από τθν μζκοδο wind tunnel γιατί μια ακριβι προςζγγιςθ με τα ίδια κριτιρια με τθ
μζκοδο wind tunnel κα επθρεαηόταν από τον αρικμό Raynolds κοντά ςτα ςτενά ανοίγματα του
εξαεριςμοφ.
Θ ςυνδεδεμζνθ CFD μζκοδοσ χρθςιμοποιικθκε για τθν προςομοίωςθ του ςταδίου Arena
Stadium ςτο Amsterdam. Το Amsterdam Arena είναι ζνα οβάλ ςτάδιο του οποίου θ ςτζγθ ζχει
ςχιμα κόλου και είναι ανοιγϊμενθ. Θ οροφι αποτελείται από ζνα μεταλλικό ςκελετό που
καλφπτεται με ζνα θμιδιαφανζσ πολυκαρμπονικό φφαςμα ενϊ μεταλλικά φφλλα τοποκετοφνται
από τθν άκρθ τθσ ςτζγθσ μζχρι τθν υδρορροι, απόςταςθ μικουσ 18m. Το μεγαλφτερο άνοιγμα του
ςταδίου ζχει εμβαδόν 4400m2 και υφίςταται όταν θ οροφι είναι τελείωσ ανοιχτι. Το Arena Stadium
είναι ζνα ςτάδιο πολυλειτουργικό όπου εκτόσ από ακλθτικοφσ αγϊνεσ, φιλοξενεί και άλλεσ
δραςτθριότθτεσ όπωσ ςυναυλίεσ και εορταςμοφσ. Για το ςκοπό αυτό είναι εξοπλιςμζνο με
ανοιγϊμενθ οροφι για ανοίγει και να κλείνει όποτε το επιτρζπουν οι καιρικζσ ςυνκικεσ. Το
πρόβλθμα ςτο ςτάδιο αυτό είναι ότι δεν ζχει ςφςτθμα HVAC για να ελζγχει τισ ςυνκικεσ του
εςωτερικοφ αζρα. Με τθν απουςία του ςυςτιματοσ αυτοφ ο μόνοσ τρόποσ για να εξαςφαλιςτεί θ
ποιότθτα του αζρα ςτο εςωτερικό του ςταδίου είναι ο φυςικόσ εξαεριςμόσ. Τα πράγματα βζβαια
δυςκολεφουν όταν θ οροφι είναι τελείωσ κλειςτι και είναι καλοκαίρι. Για τθν ανάλυςθ των
ςυνκθκϊν αυτϊν χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ CFD.
Μια άλλθ μελζτθ ζγινε ςτο Ολυμπιακό Στάδιο ποδοςφαίρου ςτον Ρειραιά για να
κακοριςτεί θ επίδραςθ του ανζμου από το εξωτερικό περιβάλλον ςε ελαφρζσ μεταλλικζσ
καταςκευζσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ wind tunnel ςτο προςομοίωμα
τθσ οροφισ του ςταδίου. Θ οροφι ζχει μικοσ 206,5m και πλάτοσ 167,55m και αποτελείται από 14
δοκοφσ που υποςτθρίηουν τισ πινακίδεσ τθσ οροφισ που ςυνδζονται με ζνα εςωτερικό δικτφωμα. Θ
ανάλυςθ του προςομοιϊματοσ ζγινε ςε τρία βιματα. Στο πρϊτο βιμα κα κατθγοριοποιιςουμε τθ
ροι του ανζμου μζςα ςτο τοφνελ βάηοντασ τα χαρακτθριςτικά του εξωτερικοφ αζρα, τισ τιμζσ του
και τυχϊν αναταράξεισ που παρουςιάηονται. Στο δεφτερο βιμα κα πάρουμε μετριςεισ πιζςεων
που αςκοφνται πάνω ςτο μοντζλο τθσ ςτζγθσ χρθςιμοποιϊντασ μετρθτζσ πιζςεωσ που
καταγράφουν όλα τα χαρακτθριςτικά τθσ πίεςθσ και τισ τιμζσ τθσ. Τζλοσ ςτο τρίτο βιμα
εφαρμόηουμε όλα τα δεδομζνα που πιραμε από τα προθγοφμενα βιματα για τθν αρικμθτικι
προςομοίωςθ τθσ οιονεί ςτατικισ ανταπόκριςθσ τθσ καταςκευισ και από τισ ςτατιςτικζσ αναλφςεισ
τθσ χρονοϊςτορίασ του ανζμου εξάγουμε τισ ακραίεσ τιμζσ του και μποροφμε να εκτιμιςουμε τισ
επιρροζσ που κα ζχει ςε όλα τα ςθμεία τθσ καταςκευισ.

2.4 ειςμόσ
Ο ςχεδιαςμόσ και ο ζλεγχοσ κα γίνει με βάςθ τον Ελλθνικό Αντιςειςμικό Κανονιςμό 2000. Ο ςειςμόσ
εντάςςεται ςτισ τυχθματικζσ δράςεισ και δεν ςυνδυάηεται με άλλεσ τυχθματικζσ δράςεισ. Με βάςθ
τον Ελλθνικό Κανονιςμό ο ςχεδιαςμόσ, θ καταςκευι και θ χριςθσ ενόσ δομιματοσ κεωροφνται ότι
αντιμετωπίηουν επαρκϊσ το ςειςμικό κίνδυνο, δθλαδι εξαςφαλίηουν περιοριςμζνεσ και
επιδιορκϊςιμεσ βλάβεσ ςτα ςτοιχεία του φζροντα οργανιςμοφ, ενϊ θ πικανότθτα κατάρρευςθσ του
δομιματοσ πρζπει να είναι μικρι.
Για τθ ςειςμικι επιτάχυνςθ του εδάφουσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό, θ χϊρα υποδιαιρείται ςε
τρεισ Ηϊνεσ Σειςμικισ Επικινδυνότθτασ, I, II και III. Σε κάκε ηϊνθ αντιςτοιχεί μια τιμι ςειςμικισ
επιτάχυνςθσ εδάφουσ Α.
Ηϊνθ Ι: Α=0.16g
Ηϊνθ ΙΙ:Α=0.24g
Ηϊνθ ΙΙΙ:Α=0.36g
Οι τιμζσ των ςειςμικϊν επιταχφνςεων εδάφουσ εκτιμάται, ςφμφωνα με τα ςειςμολογικά δεδομζνα,
ότι ζχουν πικανότθτα υπζρβαςθσ 10% ςτα 50 χρόνια.
Για μια πραγματικι εφαρμογι καταςκευισ ενόσ ςταδίου υποκζτουμε, ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ
του κανονιςμοφ, ότι ανικει ςτθ Ηϊνθ ΙΙ και οι υπολογιςμοί κα γίνουν βάςθ επιτάχυνςθσ του
εδάφουσ Α=0.24g

Τα κτιρια κατατάςςονται ςε τζςςερισ κατθγορίεσ ςπουδαιότθτασ, ανάλογα με τον κίνδυνο που
ςυνεπάγεται για τον άνκρωπο και τισ κοινωνικοοικονομικζσ ςυνζπειεσ που μπορεί να ζχει
ενδεχόμενθ καταςτροφι τουσ ι διακοπι τθσ λειτουργίασ τουσ. Σε κάκε κατθγορία ςπουδαιότθτασ
αντιςτοιχεί μια τιμι του ςυντελεςτι ςπουδαιότθτασ γ.
Ζνα ςτάδιο, επειδι φιλοξενεί ζνα μεγάλο αρικμό ανκρϊπων κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του
όμωσ δεν λειτουργεί όλο το 24ϊρο ανικει ςτθν κατθγορία ςπουδαιότθτασ Σ 2 με ςυντελεςτι γ=1.0.
Ο ςυντελεςτισ ςυμπεριφοράσ q ειςάγει τθ μείωςθ των ςειςμικϊν επιταχφνςεων τθσ πραγματικισ
καταςκευισ λόγω μετελαςτικισ ςυμπεριφοράσ, ςε ςχζςθ με τισ επιταχφνςεισ που προκφπτουν
υπολογιςτικά ςε απεριόριςτα ελαςτικό ςφςτθμα. Ανάλογα με το είδοσ του υλικοφ καταςκευισ και
τον τφπο του δομικοφ ςυςτιματοσ παίρνουμε από τουσ κανονιςμοφσ τισ τιμζσ του ςυντελεςτι
αυτοφ. Εμείσ εξετάηουμε τθ ςυμπεριφορά μιασ μεταλλικισ καταςκευισ, άρα το υλικό που κα
χρθςιμοποιιςουμε είναι ο χάλυβασ και ςφμφωνα με το δομικό ςφςτθμα επιλζγουμε q=3.0.
Από άποψθ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ τα εδάφθ κατατάςςονται ςε πζντε κατθγορίεσ Α, Β, Γ, Δ και
Χ.

Ο ςυντελεςτισ κεμελίωςθσ κ εξαρτάται γενικά από το βάκοσ και τθ δυςκαμψία τθσ κεμελίωςθσ. Σε
εδάφθ κατθγορίασ Α και Β ο ςυντελεςτισ αυτόσ λαμβάνεται ίςοσ με 1.0, ενϊ αν το ζδαφοσ είναι
κατθγορίασ Γ ι Δ ο ςυντελεςτισ λαμβάνεται από πίνακεσ κανονιςμοφ.
Θ τιμι του ποςοςτοφ απόςβεςθσ που κα λάβουμε υπόψθ είναι η%=4 αφοφ πρόκειται για μεταλλικι
καταςκευι με κοχλιϊςεισ. Ο διορκωτικόσ ςυντελεςτισ θ υπολογίηεται από τθ ςχζςθ : θ=(7/(2+η))0.5
και πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από 0.7. ο διορκωτικόσ ςυντελεςτισ αυτόσ εκφράηει τθν
αυξομείωςθ τθσ επιρροισ τθσ ιξϊδουσ απόςβεςθσ ςτθν ελαςτικι περιοχι.
Ανάλογα με τθν ιδιοπερίοδο τθσ καταςκευισ αλλά και ςφμφωνα με όλουσ τουσ πιο πάνω
ςυντελεςτζσ που προζκυψαν από τουσ κανονιςμοφσ υπολογίηουμε Φd(Τ).

Συνδυαςμόσ δράςεων ςειςμοφ

Sd=Gκ+ψ2Qκ+E
Ππου:
Gκ: είναι τα μόνιμα φορτία
Qκ: είναι τα κινθτά
Οι τιμζσ του ςυντελεςτι ψ2 λαμβάνονται από τον κανονιςμό και παρατθροφμε ότι για ςτάδια ο
ςυντελεςτισ αυτόσ ιςοφται με 0.5.

2.5 Δράςεισ κερμοκραςιακών μεταβολών
Ο EN 1991-1-5 δίδει πλθροφορίεσ και κανόνεσ για το ςωςτό υπολογιςμό των κερμικϊν
δράςεων που μπορεί να αςκοφνται πάνω ςε μια καταςκευι. Ρεριγράφει τισ μεταβολζσ
κερμοκραςίασ των δομικϊν ςτοιχείων, τισ χαρακτθριςτικζσ τιμζσ των κερμικϊν δράςεων που
αφοροφν καταςκευζσ που είναι εκτεκειμζνεσ ςτισ κακθμερινζσ και εποχιακζσ κλιματικζσ αλλαγζσ.
Καταςκευζσ που δεν εκτίκενται ςτισ εποχιακζσ και κακθμερινζσ κλιματικζσ αλλαγζσ δεν λαμβάνουν
υπόψθ ςτο ςχεδιαςμό τουσ κερμικζσ δράςεισ. Οι δράςεισ που οφείλονται ςτισ κερμοκραςιακζσ
μεταβολζσ, ι κερμικζσ δράςεισ, ανικουν ςτισ μεταβλθτζσ ζμμεςεσ δράςεισ.
Οι κερμικζσ δράςεισ μεταβάλλονται ανάλογα με τθν εποχι του χρόνου, τθν θλιακι
ακτινοβολία, ενϊ το μζγεκοσ των δράςεων αυτϊν εξαρτάται από το κλίμα τθσ περιοχισ, τον
προςανατολιςμό τθσ καταςκευισ, το μζγεκοσ και τθ γεωμετρία τθσ και τθ κερμικι μόνωςθ του
κτθρίου.
Θ ομοιόμορφθ ςυνιςτϊςα κερμοκραςίασ ΔΤu δίδεται από τθ ςχζςθ:
ΔΤu=Τ-Το

Ππου Τ είναι θ μζςθ κερμοκραςία του καταςκευαςτικοφ ςτοιχείου το χειμϊνα ι το καλοκαίρι. Θ
μζςθ κερμοκραςία δίδεται ςτον πίνακα 5.1 ωσ Τ1 και Τ2 για το καλοκαίρι και το χειμϊνα αντίςτοιχα.
Τα δεδομζνα αυτά δίδονται από τον Εκνικό κανονιςμό κάκε χϊρασ βάςθ τθσ κερμοκραςίασ που
ζχουν τισ διάφορεσ εποχζσ. Πταν δεν υπάρχουν δεδομζνα λαμβάνουμε τισ τιμζσ Τ 1=20 βακμοί
Κελςίου και Τ2=25.
Θ εςωτερικι κερμοκραςία Τin ενόσ ςτοιχείου λαμβάνεται επίςθσ από τον πίνακα 5.1 ενϊ θ
εξωτερικι κερμοκραςία περιβάλλοντοσ Tout από τουσ πίνακεσ 5.2 και 5.3 ανάλογα από το αν τα
ςτοιχεία βρίςκονται ςτθ ςτάκμθ του εδάφουσ ι αν βρίςκονται υπόγεια. Πταν το καταςκευαςτικό
ςτοιχείο βρίςκεται πάνω από το ζδαφοσ, θ εξωτερικι κερμοκραςία εξαρτάται από τθν
απορροφθτικότθτα του υλικοφ και τον προςανατολιςμό του. Αυτό ςθμαίνει πωσ θ μζγιςτθ Τ out
βρίςκεται ςτισ επιφάνειεσ που βλζπουν προσ τθ δφςθ ι ζχουν νοτιοδυτικι κατεφκυνςθ ενϊ οι
επιφάνειεσ που βρίςκονται προσ το βορρά υπολογίηονται με τθν ελάχιςτθ Τout. Ο φζρων
οργανιςμόσ των κερκίδων καταςκευάηεται ςυνικωσ από Ωπλιςμζνο Σκυρόδεμα και είναι ποφ
ςθμαντικό θ ςωςτι τοποκζτθςθ των αρμϊν διαςτολισ που διαχωρίηουν τισ κερκίδεσ ςε τμιματα. Ο
διαχωριςμόσ αυτόσ γίνεται για τον περιοριςμό των επιπτϊςεων των κερμοκραςιακϊν μεταβολϊν
και τθν πιξθ του ςκυροδζματοσ, για τθν επίτευξθ βζλτιςτθσ αντιςειςμικισ ςυμπεριφοράσ.
Γενικότερα οι επιπτϊςεισ τθσ κερμοκραςιακισ μεταβολισ και τθσ ςυςτολισ ξθράνςεωσ κα
αντιμετωπιςτοφν με βάςθ τισ διατάξεισ του Ε.Κ.Ω.Σ ο οποίοσ ςτο άρκρο 6.3.2 αναφζρει: «οι
παρεμποδιηόμενεσ και επιβαλλόμενεσ παραμορφϊςεισ (ι δράςεισ καταναγκαςμοφ) προζρχονται
από τισ κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ, τθ ςυςτολι ξθράνςεωσ και τον ερπυςμό, τθ χαλάρωςθ και τθ
μετακίνθςθ των ςτθρίξεων. Οι ζμμεςεσ αυτζσ δράςεισ δεν λαμβάνονται υπόψθ ςτον υπολογιςμό
ζναντι τθσ οριακισ καταςτάςεωσ αςτοχίασ, εφόςον θ καταςκευι εμφανίηει επαρκι πλαςτιμότθτα,
ϊςτε να είναι δυνατι θ ανακατανομι των εντατικϊν μεγεκϊν».

2.6 υνδυαςμοί φορτίςεων
Σε περίπτωςθ που δρουν ταυτόχρονα περιςςότερεσ τθσ μίασ μεταβλθτζσ δράςεισ πρζπει να
εξεταςκοφν διάφοροι ςυνδυαςμοί δράςεων ϊςτε να προςδιοριςτεί θ δυςμενζςτερθ τιμι. Θ
δυςμενζςτερθ τιμι ςχεδιαςμοφ δράςεων Sd προςδιορίηεται εξετάηοντασ γενικϊσ τουσ
βραχυχρόνιουσ ςυνδυαςμοφ:
Sd=S(γ*Gκ + γ*Qκ1 + Σγ*ψ*Qκ) όπου,

Qκ1: είναι θ χαρακτθριςτικι τιμι τθσ βαςικισ μεταβλθτισ δράςθσ του υπόψθ ςυνδυαςμοφ

Κάκε μεταβλθτι δράςθ Qκ λαμβάνεται διαδοχικά ωσ κφρια, εκτόσ αν είναι προφανζσ ότι κάποιοσ
από τουσ ςυνδυαςμοφσ δεν είναι κακοριςτικόσ. Πλεσ οι δράςεισ πολλαπλαςιάηονται με τουσ
αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ αςφαλείασ. Στθν οριακι κατάςταςθ αςτοχίασ οι ςυντελεςτζσ γ ιςοφνται
με 1.35 για τα μόνιμα φορτία και 1.5 για τα κινθτά ενϊ ο ςυντελεςτισ ψ λαμβάνει τθν τιμι του
ανάλογα με τθν καταςκευι από τον Ελλθνικό Κανονιςμό Ωπλιςμζνου Σκυροδζματοσ και ςτθν

περίπτωςθ μασ λαμβάνεται περίπου ίςοσ με 0.6. Στθν οριακι κατάςταςθ λειτουργικότθτασ οι
ςυντελεςτζσ γ ιςοφνται με 1.0 και για τα μόνιμα και για τα κινθτά φορτία.
Ο ςειςμικόσ ςυνδυαςμόσ δράςεων υπολογίηεται από τθν εξίςωςθ:

Sd=Gκ+E+Σψ*Qκ
Ππου, Gκ φορτία από μόνιμεσ δράςεισ με τθ χαρακτθριςτικι τουσ τιμι
Qκ

φορτία από τθ χαρακτθριςτικι τιμι μεταβλθτισ δράςεωσ

E

φορτία από το ςειςμό ςχεδιαςμοφ

ψ

ςυντελεςτισ ςυνδυαςμοφ για μακροχρόνιεσ μεταβλθτζσ δράςεισ

Δράςεισ καταναγκαςμοφ, όπωσ προκαλοφμενεσ από μεταβολι και διαφορά κερμοκραςίασ,
ςυςτολι ξιρανςθσ του ςκυροδζματοσ και υποχωριςεισ ςτθρίξεων, δεν χρειάηεται να
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ςυνδυαςμό με ςειςμό.
Ο ςυντελεςτισ ψ λαμβάνεται από τον πίνακα 4.1 του Ε.Α.Κ, Ελλθνικοφ Αντιςειςμικοφ Κανονιςμοφ,
για ςτάδια ιςοφται με 0.5. Θ αντίδραςθ από το ςειςμό ςχεδιαςμοφ Ε είναι θ μεγαλφτερθ από τισ
τιμζσ Εx+0.3Ey και Ey+0.3Ex.

Κεφάλαιο 3

τατικά υςτιματα για τζγαςτρα

3.1 Γενικι παρουςίαςθ ςτατικών ςυςτθμάτων
Θ οροφι ενόσ ςταδίου πρζπει να ζχει τζτοια μορφι ϊςτε να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ
λειτουργικότθτασ και αντοχισ τθσ καταςκευισ. Οι απαιτιςεισ λειτουργικότθτασ είναι θ επαρκισ
ορατότθτα των κεατϊν, δθλαδι να μθν υπάρχουν εμπόδια όπωσ υποςτυλϊματα ςτο οπτικό πεδίο
του χριςτθ, κακϊσ επίςθσ θ εξαςφάλιςθ ικανοποιθτικϊν ςυνκθκϊν όπωσ για παράδειγμα θ
προςταςία από τθ βροχι και τον άνεμο, και γενικά από τα καιρικά φαινόμενα που εμποδίηουν το
κεατι να παρακολουκιςει τον αγϊνα. Οι απαιτιςεισ αντοχισ αφοροφν τθ μθ κατάρρευςθ του
φορζα υπό κάποιεσ ςυνκικεσ που κα αναλφονται ςτθν ενότθτα που ακολουκεί.
Ριο κάτω
παρουςιάηονται και περιγράφονται κάποια ςτατικά ςυςτιματα ςτεγάςτρων που κα αναλυκοφν
ςτθν ενότθτα 3.2 με τθ βοικεια του λογιςμικοφ πεπεραςμζνων ςτοιχείων SAP v14. Θ οροφι πρζπει
να αντζχει τα φορτία βαρφτθτασ και τα πλευρικά φορτία που αςκοφνται ςτθν καταςκευι, ενϊ κα
πρζπει για το ςωςτό ςχεδιαςμό να λθφκεί υπόψθ θ κερμοκραςιακι μεταβολι αλλά και θ
αναρρόφθςθ του ςτεγάςτρου που μπορεί να είναι κρίςιμθ. Ο ςχεδιαςμόσ και θ επιλογι του
ςτατικοφ ςυςτιματοσ και το είδοσ των φορζων κα γίνει με βαςικό κριτιριο τθν οικονομικότθτα από
άποψθ ςυνολικοφ βάρουσ διατομϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν απλότθτα και τυποποίθςθ τθσ
καταςκευισ, τθν ευχζρεια και ταχφτθτα τθσ ανζγερςθσ και τισ απαιτιςεισ επικεϊρθςθσ και
ςυντιρθςθσ για τθ φάςθ λειτουργίασ.
Το πρϊτο ςτατικό ςφςτθμα είναι αποτελείται από ζνα πλαίςιο γάμα (Σχιμα 3.1.1). Θ οριηόντια
δοκόσ ςυνδζεται με το υποςτφλωμα με τρόπο που να προςδίδεται ςυνζχεια ςτο ςφςτθμα για τθ
μεταβίβαςθ των κατακόρυφων φορτίων αλλά και των ροπϊν που αναπτφςςονται. Το υποςτφλωμα
είναι πακτωμζνο ςτο ζδαφοσ ενϊ θ δοκόσ είναι ελεφκερθ ςτο άλλο άκρο τθσ. Τα κατακόρυφα και
οριηόντια φορτία που αςκοφνται ςτθν καταςκευι αυτι μεταφζρονται από τθ δοκό ςτο
υποςτφλωμα για να καταλιξουν ςτο ζδαφοσ. Οι απαιτιςεισ ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ είναι κυρίωσ
θ αποφυγι αςτοχίασ τθσ λειτουργικότθτασ του, δθλαδι το μζγεκοσ τθσ παραμόρφωςθσ των δοκϊν
να μθν υπερβαίνει κάποια όρια που ορίηονται από τον ιςχφοντα κανονιςμό. Συγκεκριμζνα τα όρια
αυτά είναι για τθ δοκό θ μετατόπιςθ του άκρου να μθν υπερβαίνει το L/250 ενϊ το υποςτφλωμα
δεν πρζπει να μετατοπίηεται πζραν του H/300.

Σχιμα 3.1.1-Γεωμετρία ςτατικοφ ςυςτιματοσ 1

Το δεφτερο ςτατικό ςφςτθμα ςτεγάςτρου είναι αυτό που φαίνεται ςτο Σχιμα 3.1.2. Οι διαγϊνιεσ
ράβδοι λειτουργοφν ωσ καλϊδια, δθλαδι δεν παραλαμβάνουν καμπτικζσ δράςεισ παρά μόνο
αξονικζσ εφελκυςτικζσ δυνάμεισ. Οι ροπζσ παραλαμβάνονται από τισ οριηόντιεσ δοκοφσ και τα
υποςτυλϊματα που ςυνδζονται όπωσ και ςτο ςτατικό ςφςτθμα 1. Οι διαγϊνιεσ ράβδοι ενϊνονται
μεταξφ τουσ και με το κφριο φορζα με αρκρϊςεισ ενϊ το υποςτφλωμα είναι πακτωμζνο ςτο
ζδαφοσ. Θ γεωμετρία του φορζα μοιάηει με ζνα πλαίςιο ςταυρό ελεφκερο ςτο δεξί άκρο, ενϊ
παράλλθλα οι τζνοντεσ προςφζρουν ενδιάμεςθ ςτιριξθ και μεταφζρουν τισ δυνάμεισ κατευκείαν
ςτο ζδαφοσ. Ο φορζασ αυτόσ αποτελείται από ζνα κφριο φορζα που παραλαμβάνει τισ καμπτικζσ
και αξονικζσ δράςεισ και από ζνα δευτερεφοντα φορζα που παραλαμβάνουν μόνο αξονικζσ
εφελκυςτικζσ δυνάμεισ. Τα φορτία που αςκοφνται ςτο φορζα μεταφζρονται μζςω των καλωδίων
ςαν αξονικζσ εφελκυςτικζσ δυνάμεισ ςτο ζδαφοσ και παράλλθλα οι ροπζσ μεταφζρονται από τισ
οριηόντιεσ δοκοφσ ςτα υποςτυλϊματα και ςτθ ςυνζχεια ςτο ζδαφοσ. Σθμαντικό είναι επίςθσ να
αναφζρουμε ότι και ο κφριοσ φορζασ παραλαμβάνει μζροσ των αξονικϊν δυνάμεων που όμωσ είναι
μικρότερεσ από αυτζσ του ςτατικοφ ςυςτιματοσ 1. Οι απαιτιςεισ του ςτατικοφ ςυςτιματοσ 2 είναι
αντοχισ και λειτουργικότθτασ, το οποίο ςθμαίνει πωσ θ παραμόρφωςθ του φορζα ςτα άκρα πρζπει
να βρίςκεται εντόσ ορίων. Στθν Εικόνα 3.1.1 πιο κάτω βρίςκεται ςτο Στάδιο Westfalen ζνα
πραγματικό ςτάδιο που ζχει χρθςιμοποιιςει τθν λφςθ του ςτατικοφ ςυςτιματοσ 2 και ςτθν Εικόνα
3.1.2 παρουςιάηεται το Στάδιο Millennium.

Σχιμα 3.1.2-Γεωμετρία ςτατικοφ ςυςτιματοσ 2

Εικόνα 3.1.1-Στάδιο Westfalen

Το τρίτο ςτατικό ςφςτθμα ςτεγάςτρου μοιάηει αρκετά με αυτό του ςτατικοφ ςυςτιματοσ 2 και
φαίνεται ςτο Σχιμα 3.1.3. Θ γεωμετρία του φορζα είναι παρόμοια με το ςτατικό ςφςτθμα 2 που
περιγράφτθκε πιο πάνω ενϊ και εδϊ τα καλϊδια παραλαμβάνουν μόνο αξονικζσ εφελκυςτικζσ
δυνάμεισ. Θ διαφορά μεταξφ των ςτατικϊν ςυςτθμάτων 2 και 3 είναι ότι ςτο ςτατικό ςφςτθμα 3 δεν
ςυνδζονται όλα τα μζλθ μεταξφ τουσ και τα φορτία μεταφζρονται ςτο ζδαφοσ από δφο
διαφορετικά ςθμεία. Στο ςτατικό ςφςτθμα 3 τα υποςτυλϊματα είναι αρκρωμζνα και όχι
πακτωμζνα ςτο ζδαφοσ ενϊ κα χρειαςτοφμε και ζνα δεφτερο ανεξάρτθτο κεμζλιο. Θ Εικόνα 3.1.3
παρουςιάηει ζνα πραγματικό ςτάδιο με τζτοιο ςτατικό ςφςτθμα ςτεγάςτρου, το Στάδιο Franken και
θ Εικόνα 3.1.4 είναι μια λεπτομζρεια του ςταδίου αυτοφ για να δοφμε καλφτερα το μθχανιςμό.

Σχιμα 3.1.3-Γεωμετρία ςτατικοφ ςυςτιματοσ 3

Εικόνα 3.1.3-Στάδιο Franken

Εικόνα 3.1.4-Λεπτομζρεια Σταδίου Franken

Το τζταρτο ςτατικό ςφςτθμα ςτεγάςτρου (Σχιμα 3.1.4) είναι ζνα πλαίςιο γάμα όπου θ
δοκόσ ςτθρίηεται ςε ζναν εγκάρςιο φορζα. Το υποςτφλωμα είναι πακτωμζνο ςτο ζδαφοσ ενϊ θ
δοκόσ ςυνδζεται με το υποςτφλωμα με τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται ςυνζχεια. Τα φορτία που
αςκοφνται ςτθν καταςκευι μεταφζρονται από τθ δοκό ςτο υποςτφλωμα και καταλιγουν ςτο
ζδαφοσ. Λόγω του διαμικθ φορζα που ςτθρίηει τθν δοκό υπάρχει μια μείωςθ ςτισ δράςεισ του
φορζα με αποτζλεςμα, θ ανάλυςθ κα γίνει ςτθν ενότθτα 3.2, να απαιτείται πιο μικρι διατομι που
να επαρκεί ςτα δεδομζνα φορτία που καταπονοφν το ςτζγαςτρο. Το ςτατικό ςφςτθμα 4 ζχει
μικρότερθ πικανότθτα υπζρβαςθσ του ορίου παραμόρφωςθσ και οι απαιτιςεισ λειτουργικότθτασ
ικανοποιοφνται. Ο εγκάρςιοσ φορζασ του ςτατικοφ ςυςτιματοσ 4 επιβαρφνεται περιςςότερο και
απαιτοφνται τεράςτιεσ διατομζσ για να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ αντοχισ. Το ςτατικό ςφςτθμα
4 και ο εγκάρςιοσ φορζασ κα αναλυκοφν ςτθν ενότθτα 3.2. Οι Εικόνεσ 3.1.6 και 3.1.7 παρουςιάηουν
μια πραγματικι καταςκευι ςτεγάςτρου ςτο Στάδιο Algarve που χρθςιμοποιεί το ςτατικό ςφςτθμα
του ςτεγάςτρου 4.

\

Σχιμα 3.1.4-Γεωμετρία ςτατικοφ ςυςτιματοσ 4

Εικόνα 3.1.6-Στάδιο Algarve

Εικόνα 3.1.7-Στάδιο Algarve

Ο εγκάρςιοσ φορζασ του ςτατικοφ ςυςτιματοσ 4 παρουςιάηεται ςτο ςχιμα 3.1.5. Ο εγκάρςιοσ
φορζασ μπορεί να είναι ζνασ ολόςωμοσ φορζασ ι ζνασ δικτυωτόσ φορζασ. Τα υποςτυλϊματα είναι
πακτωμζνα ςτο ζδαφοσ. Με τθ βοικεια του λογιςμικοφ πεπεραςμζνων ςτοιχείων SAP v14
υπολογίςαμε ότι για να ικανοποιοφνται τα κριτιρια αντοχισ χρειαηόμαςτε μια τεράςτια κοίλθ
κυκλικι διατομι. Θ ανάλυςθ του εγκάρςιου φορζα παρουςιάηεται ςτθν ενότθτα 3.2 όπου γίνονται
αναλφςεισ και για ολόςωμο και για δικτυωτό φορζα. Οι τεράςτιεσ διαςτάςεισ που προκφπτουν
όμωσ δθμιουργοφν προβλιματα λειτουργικότθτασ. Θ λφςθ αυτι είναι δφςκολο να υλοποιθκεί
αφοφ μια διατομι με τζτοιεσ διαςτάςεισ δεν είναι οφτε λειτουργικι αλλά οφτε και πρακτικι.

Σχιμα 3.1.5-Γεωμετρία εγκάρςιοσ φορζασ ςτατικοφ ςυςτιματοσ 4

Το πζμπτο ςτατικό ςφςτθμα ςτεγάςτρου (Σχιμα 3.1.6) είναι ζνα δικτυωτό πλαίςιο γάμα. Τα
υποςτυλϊματα είναι πακτωμζνα ςτο ζδαφοσ ενϊ οι δοκοί ζχουν ελεφκερο άκρο. Τα αξονικά μζλθ
του δικτυϊματοσ παραλαμβάνουν μεγάλο μζροσ των αξονικϊν δυνάμεων που καταπονοφν το
φορζα και τισ μεταφζρουν ςτο ζδαφοσ. Οι απαιτιςεισ ενόσ τζτοιου φορζα είναι φυςικά θ
καταςκευι να μθν φτάςει ποτζ ςτθν οριακι κατάςταςθ αςτοχίασ αλλά και να τθρεί τα όρια ςε
κατάςταςθ λειτουργικότθτασ, δθλαδι θ μετατόπιςθ του ελεφκερου άκρου να μθν υπερβεί τα L/250
και θ μετακίνθςθ του υποςτυλϊματοσ να μθν ξεπεράςει το Θ/300.

Σχιμα 3.1.6 - Γεωμετρία ςτατικοφ ςυςτιματοσ 5

3.2 Φορτίςεισ προςομοιωμάτων ςτο πρόγραμμα SAP
Για το ςωςτό ςχεδιαςμό τθσ οροφισ του ςταδίου ζπρεπε να ελζγξουμε και να αναλφςουμε
διάφορα μοντζλα με τθν βοικεια του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, χρθςιμοποιϊντασ το λογιςμικό
πεπεραςμζνων ςτοιχείων SAP v14. Ραρατθριςαμε τισ παραμορφϊςεισ και τισ διαςτάςεισ που
προζκυψαν για κάκε ςτατικό ςφςτθμα. Στθ ςυνζχεια ζγινε ςφγκριςθ των ςτατικϊν ςυςτθμάτων και
εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ ςφμφωνα με όςα αναφζρκθκαν ςτθν ενότθτα 3.1.
Το λογιςμικό SAP μπορεί να υπολογίςει αν μια δεδομζνθ διατομι αντζχει ι όχι τα φορτία που
αςκοφνται ςε μια καταςκευι. Ρροςομοιϊνοντασ το ςτατικό ςφςτθμα και δίνοντασ μια κεωρθτικι
αρχικι διατομι CHS τοποκετοφμε τα φορτία που είχαμε ιδθ υπολογίςει για το ςτζγαςτρο και
παρατθροφμε αν θ διατομι αυτι επαρκεί. Θ διαδικαςία αυτι επαναλαμβάνεται μζχρι θ διατομι
που κα τοποκετιςουμε επαρκεί μζςα ςε κάποια όρια. Στθ ςυνζχεια τθσ ενότθτασ αυτισ
παρουςιάηεται θ ανάλυςθ των ςτατικϊν ςυςτθμάτων που παρουςιάςτθκαν ςτθν ενότθτα 3.1.
Συγκεκριμζνα τα φορτία που χρθςιμοποιιςαμε ςτο πρόγραμμα είναι το φορτίο του ανζμου, το
φορτίο του χιονιοφ και το ίδιο βάροσ τθσ διατομισ όπωσ υπολογίςτθκαν πιο πάνω.

Φορτία

Μόνιμα φορτία
Κδιο βάροσ χάλυβα

78.5 ΚΝ/m3

Επικάλυψθ και θλεκτρομθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ

0.5 ΚΝ/m2

Κινθτά φορτία
Χιόνι
Άνεμοσ

0.79 ΚΝ/m2
1.06 ΚΝ/m2

Υλικά
Χάλυβασ

S355

Σειςμικότθτα
Ηϊνθ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ
Σπουδαιότθτα κτθρίου

ΙΙ(α=0.24g)
Σ2(γ=1.0)

Κατθγορία εδάφουσ

Β

Δείκτθσ ςυμπεριφοράσ μεταλλικϊν καταςκευϊν

q=3.0

Κανονιςμοί

Οι κανονιςμοί που λάβαμε υπόψθ είναι:

Ευρωκϊδικασ 1 (ΕC1) για τον υπολογιςμό φορτίων ανζμου και χιονιοφ

ΕΑΚ 2000 για τα φορτία του ςειςμοφ

Ευρωκϊδικασ 3 (ΕC3) για τθ διαςταςιολόγθςθ των μεταλλικϊν μελϊν του φορζα

Το πρϊτο ςτατικό ςφςτθμα που αναλφςαμε είναι το προςομοίωμα 1 όπωσ περιγράφθκε ςτθν
ενότθτα 3.1 και φαίνεται ςτο ςχιμα 3.2.1. Θ δοκόσ ζχει μικοσ 50m και το υποςτφλωμα φψοσ 30m.
Θ πρϊτθ δοκιμι ςτο λογιςμικό SAP ζγινε για μια διατομι δοκοφ CHS750x15 και ςτθ ςυνζχεια για
διατομζσ CHS1000x15, CHS1200x20. Καταλιξαμε πωσ καμία από αυτζσ τισ διατομζσ δεν επαρκοφςε
για τα ςυγκεκριμζνα φορτία που αςκοφνται ςτθν καταςκευι. Οι διατομζσ που εφαρμόςαμε είναι
πολφ μεγάλεσ γι’ αυτό και δεν κα προτιμιςουμε αυτό το είδοσ ςτζγαςθσ των κερκίδων αφοφ κα
είναι ακριβότερο και βαρφτερο από τισ άλλεσ επιλφςεισ. Για ςκοποφσ περιςςότερο αναφοράσ θ
διατομι που επαρκοφςε για το ςτατικό ςφςτθμα 1 ιταν μια κοίλθ κυκλικι διαμζτρου 5m και
πάχουσ 8cm κάτι που πρακτικά αλλά και καταςκευαςτικά είναι ανζφικτο.

Σχιμα 3.2.1 – Γεωμετρία προςομοιϊματοσ 1

Στο Σχιμα 3.2.2 βλζπουμε το μζγεκοσ και τθν κατεφκυνςθ του φορτίου του ανζμου που
χρθςιμοποιιςαμε για τθ διεξαγωγι των αποτελεςμάτων ενϊ ςτο Σχιμα 3.2.3 και 3.2.4 φαίνεται το
μζγεκοσ και θ φορά του φορτίου του χιονιοφ και τθσ επικάλυψθσ αντίςτοιχα. Οι δοκιμζσ των
διατομϊν ζχουν γίνει με χάλυβα S235 και το ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο ιςοφται με
1.35(g+e)+1.5w+0.9s, όπου g είναι τα μόνιμα φορτία από το ίδιο βάροσ των ςτοιχείων, e θ
επικάλυψθ, w ο άνεμοσ και s το χιόνι ενϊ ςε κατάςταςθ λειτουργικότθτασ το ςυνολικό φορτίο που
χρθςιμοποιιςαμε ιταν 1(g+e)+1w+0.6s. Οι φορείσ ζχουν απόςταςθ μεταξφ τουσ 10m ςυνεπϊσ το
φορτίο του ανζμου γίνεται w=1.056*10=10.56KN/m, το φορτίο του χιονιοφ s=0.785*10=7.85 KN/m
και το φορτίο τθσ επικάλυψθσ e=0.5*10=5 KN/m.

Σχιμα 3.2.2 – Φορά και τιμι φορτίου ανζμου

Σχιμα 3.2.3 – Φορά και τιμι φορτίου χιονιοφ

Σχιμα 3.2.4 – Φορά και τιμι φορτίου επικάλυψθσ

Στα Σχιματα 3.2.5, 3.2.6 παρατθροφμε τα διαγράμματα ροπϊν Μ και τεμνουςϊν Q αντίςτοιχα για
το ςτατικό ςφςτθμα του προςομοιϊματοσ 1. Βλζποντασ τα διαγράμματα των ροπϊν, τεμνουςϊν και
αξονικϊν δυνάμεων καταλαβαίνουμε ποφ καταπονείται περιςςότερο ο φορζασ και ποφ βρίςκεται θ
μζγιςτθ τιμι τθσ ζνταςθσ. Με τθ βοικεια του λογιςμικοφ SAP παρατθροφμε και τθν παραμόρφωςθ
του ςτατικοφ ςυςτιματοσ.

Σχιμα 3.2.5 – Διάγραμμα ροπϊν Μ προςομοιϊματοσ 1 από ςυνολικό
φορτίο1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.6 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q προςομοιϊματοσ 1 από ςυνολικό κατακόρυφο
φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Ππωσ παρουςιάηεται πιο πάνω, οι μζγιςτεσ αντιδράςεισ βρίςκονται ςτθ ςτιριξθ του προβόλου
όπωσ αναμζναμε. Οι εντάςεισ είναι πάρα πολφ μεγάλεσ με μζγιςτθ τιμι ροπισ 358299 ΚΝm και
μζγιςτθ τιμι τζμνουςασ 14332ΚΝ με αποτζλεςμα να απαιτοφνται τεράςτιεσ διατομζσ για να
επαρκεί ο φορζασ αυτόσ. Θ μζγιςτθ αξονικι δφναμθ ςτο υποςτφλωμα ιςοφται με -22042ΚΝ. Στο
Σχιμα 3.2.7 βλζπουμε τον παραμορφωμζνο φορζα και θ τιμι τθσ παραμόρφωςθσ τθσ δοκοφ είναι 0.75m ενϊ ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ κα ζπρεπε να είναι –0.2m.

Σχιμα 3.2.7 – Ραραμόρφωςθ φορζα προςομοιϊματοσ 1 από ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο
1(g+e)+1w+0.6s

Ενδιαφζρουςα ιταν θ δεφτερθ ανάλυςθ που κάναμε χρθςιμοποιϊντασ τϊρα χάλυβα S355 που ζχει
μεγαλφτερθ αντοχι από τον προθγοφμενο. Στθ δεφτερθ ανάλυςθ οι διατομζσ που επαρκοφν είναι
πάλι πολφ μεγάλεσ όμωσ είναι κατά ζνα μζτρο μικρότερεσ ςε διάμετρο από τθν προθγοφμενθ
ανάλυςθ, επαρκοφν δθλαδι διατομζσ CHS4000x80, ενϊ καμία από τισ δφο αναλφςεισ δεν δίνει
αποδεκτζσ τιμζσ μετατόπιςθσ ςτο ελεφκερο άκρο που είναι τθσ τάξεωσ του -0.75m με -1.2m
αντίςτοιχα ενϊ οι κανονιςμοί κζτουν ωσ αποδεκτό όριο -0.2m. Θ λφςθ αυτι δεν εφαρμόηεται αφοφ
ζνα από τα κριτιρια που κζςαμε ςτθν ενότθτα 3.1 είναι θ οικονομικότθτα τθσ καταςκευισ και το
κόςτοσ αυξάνεται όςο πιο μεγάλεσ διατομζσ χρθςιμοποιοφνται.
Για λόγουσ μελζτθσ κάναμε και αναλυτικοφσ υπολογιςμοφσ για το προςομοίωμα αυτό ςφμφωνα με
τουσ κανονιςμοφσ του Ευρωκϊδικα. Χρθςιμοποιιςαμε χάλυβα S235, τα φορτία είναι αυτά που
αναφζρονται πιο πάνω ενϊ ζχουμε φορείσ ανά 10m.
Δοκιμι 1
Υποκζτω ίδιο βάροσ ςτοιχείων 20ΚΝ/m.
Psd=1.35*(IB+e) + 1.5*w + 0.9*s= 1.35*(20+0.5*10) +1.5*1.056*10 +0.9*0.785*10 =54 ΚΝ/m

ΣFy=0 => 54*50+1.35*20*30=3430.4KN
ΣM=0 => 54*50*25= 85760.4KNm
Σφμφωνα με τον Ευρωκϊδικα για καταςκευζσ από χάλυβα:
Med<Mrd
8576040 ΚΝcm< (Wpl*23.5 KN/cm^2)/1.0 => Wpl >364938 cm^3

Για να μετατρζψουμε τθν πλαςτικι ροπι αντίςταςθσ ςε ελαςτικι χρειαηόμαςτε το ςυντελεςτι
ςχιματοσ μιασ κοίλθσ κυκλικισ διατομισ ο οποίοσ ιςοφται με :
Wpl/Wel=1.25 => Wel > 291950.4 cm^3
Wel= I/R > 291950.4

(1)

όπου θ ροπι αδρανείασ μιασ κοίλθσ κυκλικι διατομισ ιςοφται με:
I=π*(D^4-d^4)/64
Θζτουμε πάχοσ t=0.08m => d=D-2*t

(2)
(3)

Με αντικατάςταςθ των εξιςϊςεων (2) και (3) ςτθν εξίςωςθ (1) προκφπτει θ διάμετροσ του ςτοιχείου
που πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε:

D=0.8m
Ζνα ςτοιχείο με αυτι τθ διάμετρο ζχει ίδιο βάροσ 13.1 KN/m μικρότερο από αυτό που υπζκεςα
αρχικά, ςυνεπϊσ χρειάηομαι μεγαλφτερθ διάμετρο ςτοιχείου για να ικανοποιοφνται οι ςυνκικεσ.

Δοκιμι 2
Υποκζτω ίδιο βάροσ 100ΚΝ/m.
Psd=1.35*(IB+e) + 1.5*w + 0.9*s
= 1.35*(100+0.5*10) +1.5*1.056*10 +0.9*0.785*10=189ΚΝ/m

ΣFy=0 => 189*50+1.35*100*30=14287.5 KN
ΣM=0 => 189*50*25= 356580 KNm

Med<Mrd
35658000 ΚΝcm< (Wpl*23.5 KN/cm^2)/1.0 => Wpl > 1517361.7 cm^3

Wpl/Wel=1.25 => Wel > 1213889.36 cm^3
Wel= I/R > 1213889.36
I=π*(D^4-d^4)/64
Θζτουμε πάχοσ t=0.08m => d=D-2*t
προκφπτει:

και ακολουκϊντασ τθν ίδια διαδικαςία με πιο πάνω

D=5m
Ζνα ςτοιχείο με αυτι τθ διάμετρο ζχει ίδιο βάροσ 97.5 KN/m ςυνεπϊσ ορκά κεωριςαμε ίδιο βάροσ
ςτοιχείων 100 KN/m αρχικά.

Το προςομοίωμα 2 (Σχιμα 3.2.8) που αναλφςαμε με τθ βοικεια του λογιςμικοφ προγράμματοσ SAP
βρικαμε ότι είναι καλφτερο από το προςομοίωμα του ςτατικοφ ςυςτιματοσ 1 αφοφ οι διατομζσ
που χρθςιμοποιιςαμε είναι μικρότερεσ από αυτζσ του προςομοίωμα 1 και ικανοποιοφν τισ
απαιτιςεισ αντοχισ. Θ γεωμετρία του φορζα μοιάηει με το προςομοίωμα 1, δθλαδι αποτελείται
από μια δοκό 50m ζνα υποςτφλωμα φψουσ 30m ενϊ θ οριηόντια διάςταςθ των καλωδίων είναι 5m

και 30m αντίςτοιχα του μικροφ και μεγάλου καλωδίου και ζχουν κατακόρυφθ διάςταςθ 10m. Τα
καλϊδια πρζπει να δουλεφουν μόνο ςε εφελκυςμό όχι ςε κλίψθ και πρζπει να το προςζξουμε ςτθν
ανάλυςθ μασ. Καταλιξαμε ςε μια αρκετά μεγάλθ διατομι για τον κφριο φορζα που καταπονείται
και καμπτικά. Τα καλϊδια επαρκοφςαν με μια διατομι ςυμπαγι κυκλικι διαμζτρου d=0.15m ενϊ
το πλαίςιο ςχιματοσ ςταυροφ χρειάηεται μια μεγαλφτερθ διατομι. Οι δοκοί επαρκοφςαν με τθ
διατομι CHS1500x30 και τα υποςτυλϊματα με CHS3000x50. Ραρατθροφμε ότι οι διατομζσ που
επαρκοφν είναι πολφ μικρότερεσ από αυτζσ του προςομοιϊματοσ του ςτατικοφ ςυςτιματοσ 1
ςυνεπϊσ γλιτϊνουμε υλικό, βάροσ και είναι οικονομικότερο.

Σχιμα 3.2.8 – Γεωμετρία φορζα προςομοιϊματοσ 2

Τα δεδομζνα είναι τα ίδια με το μοντζλο 1, δθλαδι χρθςιμοποιιςαμε χάλυβα S235 και τα φορτία
που καταπονοφν το φορζα είναι το χιόνι, ο άνεμοσ και το ίδιο βάροσ των φορζων. Στα Σχιματα
3.2.9, 3.2.10 και 3.2.11 βρίςκονται τα διαγράμματα Μ, Q και Ν αντίςτοιχα.

Σχιμα 3.2.9 – Διάγραμμα ροπϊν Μ προςομοιϊματοσ 2 από ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο
1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.10 – Διάγραμμα τεμνουςϊν δυνάμεων Q προςομοιϊματοσ 2 από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.11 – Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων Ν προςομοιϊματοσ 2 από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.12 – Ραραμόρφωςθ φορζα προςομοιϊματοσ 2

Το Σχιμα 3.2.12 δείχνει πωσ παραμορφϊνεται ο φορζασ και θ μετατόπιςθ του ελεφκερου άκρου
είναι -1.6m που είναι πολφ πιο μεγάλθ από τα αποδεκτά όρια από τουσ κανονιςμοφσ. Από τα
διαγράμματα βλζπουμε τθν κατανομι τθσ ζνταςθσ ςτο φορζα ενϊ παρατθροφμε ότι τα καλϊδια
ζχουν παραλάβει ζνα ςθμαντικό μζροσ των αξονικϊν δυνάμεων. Θ μζγιςτθ τιμι τθσ ροπισ είναι ίςθ
με -11690 ΚΝm ςτθ δοκό και ςτθ βάςθ του υποςτυλϊματοσ ζχει τιμι 74029 ΚΝm ενϊ θ μζγιςτθ
τιμι τεμνουςϊν και αξονικϊν δυνάμεων ιςοφται με 1168ΚΝ ςτθ δοκό, 6148ΚΝ ςτθ βάςθ του
υποςτυλϊματοσ και -7082ΚΝ ςτθ βάςθ του υποςτυλϊματοσ αντίςτοιχα. Για τθ δεφτερθ ανάλυςθ
αλλάξαμε τθν ποιότθτα του χάλυβα τοποκετϊντασ S355. Τϊρα οι διατομζσ που χρειάηονται για να
ικανοποιοφνται τα κριτιρια αςτοχίασ είναι μικρότερεσ με τθ μεγαλφτερθ διατομι να ζχει
διαςτάςεισ 3m διάμετρο και πάχοσ 0.03m, ςε αντίκεςθ με πριν που χρειαηόμαςταν διάμετρο 3m
και πάχοσ 0.05m. Τα καλϊδια ςτθν δεφτερθ ανάλυςθ ζχουν ςυμπαγι κυκλικι διατομι διαμζτρου
300mm, μικρότερθ από τθν πρϊτθ ανάλυςθ με χάλυβα S235.
Για λόγουσ ζρευνασ αλλάξαμε τθ γεωμετρία του προςομοιϊματοσ του ςτατικοφ ςυςτιματοσ 2 και
παρακολουκιςαμε τισ καινοφργιεσ αντιδράςεισ του φορζα. Στο Σχιμα 3.2.13 παρουςιάηεται θ
γεωμετρία του προςομοιϊματοσ 2β. Θ διαφορά αυτοφ του προςομοιϊματοσ με το αρχικό
προςομοίωμα 2 είναι ότι θ οριηόντια διάςταςθ του μικροφ καλωδίου είναι τϊρα κατά 5m
μεγαλφτερθ, δθλαδι 10m, ενϊ θ κατακόρυφθ διάςταςθ αυξικθκε επίςθσ κατά 5m, δθλαδι 15m. Οι
διατομζσ που ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ αςτοχίασ ςτο προςομοίωμα 2β είναι για τα
υποςτυλϊματα CHS3000x30, για τισ δοκοφσ CHS1500x30 και τα καλϊδια ζχουν ςυμπαγι κυκλικι
διατομι με διάμετρο d=80mm.

Σχιμα 3.2.13 – Γεωμετρία φορζα προςομοιϊματοσ 2β

Στα Σχιματα 3.2.14, 3.2.15 και 3.2.16 παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ που παρουςιάηονται ςτο
φορζα αυτό Μ, Q και Ν αντίςτοιχα. Ραρατθροφμε ότι θ μζγιςτθ τιμι ροπϊν μειϊνεται περίπου ςτο
μιςό από πριν, δθλαδι ςτθν ανάλυςθ του προςομοιϊματοσ 2 είχαμε μζγιςτθ ροπι 74029 KNm ενϊ
ςτο προςομοίωμα 2β θ μζγιςτθ τιμι ροπϊν είναι 44000 KNm. Ανάλογα παρατθροφμε μείωςθ και
των τεμνουςϊν και αξονικϊν δυνάμεων ςτο προςομοίωμα 2β με μζγιςτεσ τιμζσ 1765ΚΝ και 6100ΚΝ αντίςτοιχα.

Σχιμα 3.2.14 – Διάγραμμα ροπϊν προςομοιϊματοσ 2β από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.15 – Διάγραμμα τεμνουςϊν δυνάμεων προςομοιϊματοσ 2β από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.16 – Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων προςομοιϊματοσ 2β από
ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σε οριακι κατάςταςθ λειτουργικότθτασ θ μετατόπιςθ του ελεφκερου άκρου είναι μικρότερθ από το
αρχικό προςομοίωμα 2 και ιςοφται με -1.2m , 0.4m λιγότερο από το προςομοίωμα 2 που θ
μετατόπιςθ ιταν ίςθ με -1.6m. Ο φορζασ του προςομοιϊματοσ 2β χρειαηόταν μικρότερεσ διατομζσ
κοίλων κυκλικϊν ςτοιχείων για να φζρει τα ςυγκεκριμζνα φορτία χωρίσ να υπάρχει πικανότθτα
κατάρρευςθσ. Τα κατακόρυφα υποςτυλϊματα επαρκοφςαν με διατομι CHS3000x30, οι δοκοί με
διατομζσ CHS1500x30 και τα καλϊδια επαρκοφςαν με ςυμπαγι κυκλικι διατομι με διάμετρο
d=80mm. Αυτό ςθμαίνει ότι χρειαςτικαμε διατομζσ μικρότερεσ από το αρχικό προςομοίωμα 2 που
ζχει ωσ αποτζλεςμα λιγότερο βάροσ καταςκευισ και οικονομικότθτα.
Μια τρίτθ δοκιμι του ςτατικοφ ςυςτιματοσ 2 παρουςιάηεται ςτο προςομοίωμα 2γ με αλλαγζσ ωσ
προσ τθν γεωμετρία. Θ διαφορά του προςομοιϊματοσ 2γ είναι ότι θ οριηόντια διάςταςθ του μικροφ
καλωδίου αυξάνεται κατά 5m από το προςομοίωμα 2β, δθλαδι ιςοφται με 15m και ομοίωσ θ
κατακόρυφθ του διάςταςθ λαμβάνει τθν τιμι 20m. Στο Σχιμα 3.2.17 παρουςιάηεται θ γεωμετρία
του φορζα αυτοφ ενϊ ςτα Σχιματα 3.2.18, 3.2.19 και 3.2.20 παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ Μ,
Q και Ν αντίςτοιχα που αναπτφςςονται ςτο προςομοίωμα 2γ.

Σχιμα 3.2.17 – Γεωμετρία φορζα προςομοιϊματοσ 2γ

Σχιμα 3.2.18 – Διάγραμμα ροπϊν προςομοιϊματοσ 2γ από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.19 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q προςομοιϊματοσ 2γ από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.20 – Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων Ν προςομοιϊματοσ 2γ από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Από τα πιο πάνω διαγράμματα παρατθροφμε ότι τα εντατικά μεγζκθ που αναπτφςςονται ςτο
φορζα του προςομοιϊματοσ 2γ είναι μικρότερα από τα δφο προθγοφμενα προςομοιϊματα,
προςομοίωμα 2 και προςομοίωμα 2β. Θ μζγιςτθ τιμι των ροπϊν που αναπτφςςεται ςτο φορζα
ιςοφται με -4776ΚΝm ςτθ δοκό και 9297ΚΝm ςτθ βάςθ του υποςτυλϊματοσ ενϊ θ μζγιςτθ τιμι
τεμνουςϊν και αξονικϊν δυνάμεων ιςοφται με -637ΚΝ και -5034ΚΝ αντίςτοιχα. Θ μετατόπιςθ του
ελεφκερου άκρου ςε οριακι κατάςταςθ λειτουργικότθτασ ιςοφται με -0.4m. Οι κοίλεσ κυκλικζσ
διατομζσ που ικανοποιοφν τϊρα το φορζα είναι CHS1500x30 για τα υποςτυλϊματα, για τισ δοκοφσ
επαρκοφν CHS1000x20 και τα καλϊδια ζχουν ςυμπαγι κυκλικι διατομι διαμζτρου d=0.25m.
Στον πίνακα 3.2.1 παρουςιάηονται ςυνοπτικά τα αποτελζςματα τθσ διερεφνθςθσ του
προςομοιϊματοσ 2 όςο αφορά τισ διατομζσ των μελϊν των ςτατικϊν προςομοιωμάτων και ςτον
πίνακα 3.2.2 παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των εντατικϊν μεγεκϊν για ςφγκριςθ.

Διατομι
υποςτυλωμάτων

Διατομι δοκϊν

Διατομι καλωδίων
(ςυμπαγισ κυκλικι
διατομισ D/m)

Ρροςομοίωμα 2

CHS3500x50

CHS1500x30

D=0.15

Ρροςομοίωμα 2β

CHS3000x30

CHS1500x30

D=0.08

Ρροςομοίωμα 2γ

CHS1500x30

CHS1000x20

D=0.25

Ρίνακασ 3.2.1 – Ραρουςίαςθ και ςφγκριςθ διατομϊν διερεφνθςθσ προςομοιϊματοσ 2

maxM / kNm

maxQ / kN

maxN / kN

Μετατόπιςθ
ελεφκερου
άκρου u/m

Ρροςομοίωμα 2

74029

6148

-7082

-1.6

Ρροςομοίωμα 2β

44000

1765

-6100

-1.2

Ρροςομοίωμα 2γ

9297

-637

-5034

-0.4

Ρίνακασ 3.2.2 – Ραρουςίαςθ και ςφγκριςθ εντατικϊν μεγεκϊν διερεφνθςθσ προςομοιϊματοσ 2

Ραρατθροφμε από τον πιο πάνω πίνακα ότι όςο μεγαλφτερεσ ιταν οι γεωμετρικζσ διαςτάςεισ των
καλωδίων από το αρχικό προςομοίωμα 2 τόςο μικρότερα ιταν τα εντατικά μεγζκθ που
αναπτφςςονταν ςτο φορζα και τόςο μικρότερεσ κοίλεσ κυκλικζσ διατομζσ ικανοποιοφςαν τισ
απαιτιςεισ αντοχισ. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ καταςκευισ κα γίνει με βάςθ το κριτιριο οικονομικότθτασ.
Μια καταςκευι να είναι όςο ελαφρφτερθ γίνεται γιατί ζτςι είναι πιο οικονομικι, κάτι που
επιτυγχάνεται χρθςιμοποιϊντασ μικρότερεσ διατομζσ.
Το τρίτο προςομοίωμα φαίνεται ςτο Σχιμα 3.2.21. Τα καλϊδια χρειάηονται ςυμπαγι κυκλικι
διατομι διαμζτρου d=0.3m, οι δοκοί διατομι CHS1500x30 ενϊ τα υποςτυλϊματα CHS2500x50.

Ραρατθροφμε ότι ςε αυτό το ςτατικό ςφςτθμα επαρκοφν πιο μικρζσ αρχικζσ διατομζσ από το
προςομοίωμα 2. Το ςτατικό ςφςτθμα 3 είναι καλφτερο από τα δφο προθγοφμενα ςτατικά
ςυςτιματα 1 και 2 αφοφ ζχοντασ τα ίδια φορτία να καταπονοφν το φορζα, το προςομοίωμα τρία
ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ αντοχισ με μικρότερεσ διατομζσ. Θ οριηόντια διάςταςθ των καλωδίων
είναι αντίςτοιχα για το μικρό και το μεγάλο καλϊδιο 5m και 30m ενϊ θ κατακόρυφθ διάςταςθ είναι
10m.

Σχιμα 3.2.21 – Γεωμετρία φορζα προςομοιϊματοσ 3

Ακολουκοφν τα διαγράμματα Μ, Q, Ν ςτα Σχιματα 3.2.22, 3.2.23, 3.2.24 αντίςτοιχα.

Σχιμα 3.2.22 – Διάγραμμα ροπϊν Μ φορζα προςομοιϊματοσ 3 από ςυνολικι
κατακόρυφθ φόρτιςθ 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.23 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q φορζα προςομοιϊματοσ 3 από
ςυνολικι κατακόρυφθ φόρτιςθ 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.24 – Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων φορζα προςομοιϊματοσ 3 από
ςυνολικι κατακόρυφθ φόρτιςθ 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.25 – Ραραμόρφωςθ φορζα προςομοιϊματοσ 3

Ο παραμορφωμζνοσ φορζασ φαίνεται ςτο ςχιμα 3.2.25. Τα μζλθ του μοντζλου αυτοφ επαρκοφν με
μικρότερθ διατομι απ’ ότι απαιτείται ςτο προςομοίωμα 2. Θ πιο μεγάλθ διατομι ςτο φορζα είναι θ
διατομι των υποςτυλωμάτων και ζχει 1m μικρότερθ διάμετρο από τθ διατομι του υποςτυλϊματοσ
ςτο αρχικό προςομοίωμα 2. Θ μζγιςτθ τιμι τθσ ροπισ ςτον πρόβολο που ςχθματίηεται ςτο
ελεφκερο άκρο και είναι ίςθ με –68234KNm ενϊ θ μζγιςτθ τιμι των τεμνουςϊν και αξονικϊν
δυνάμεων είναι αντίςτοιχα 13866ΚΝ και -24844ΚΝ. Πταν ο χάλυβασ είναι υψθλότερθσ αντοχισ
S355 περιμζνουμε ότι κα χρειάηονται και μικρότερεσ διατομζσ για να αναλάβουν τα φορτία που
καταπονοφν το φορζα. Αυτό δεν ιςχφει ςε αυτι τθν περίπτωςθ αφοφ από τθν ανάλυςθ αυτι
χρθςιμοποιϊντασ το λογιςμικό πρόγραμμα SAP, για να επαρκεί θ αντοχι του φορζα και να
αποφευχκεί θ κατάρρευςθ χρειαηόμαςτε διατομζσ κοίλων κυκλικϊν ςτοιχείων των ίδιων
διαςτάςεων με το προςομοίωμα 3 όπου χρθςιμοποιιςαμε χάλυβα S235. Δεν υπάρχει μεγάλθ
διαφορά οφτε ςτα εντατικά μεγζκθ που αναπτφςςονται ςτο φορζα. Στθν πρϊτθ ανάλυςθ του
μοντζλου με S235 θ μετατόπιςθ του ελεφκερου άκρου ςτθν παραμορφωμζνθ κατάςταςθ ιταν 2.3m ενϊ ςτθ δεφτερθ, με S355, θ μετατόπιςθ μεγάλωςε και πιρε τθν τιμι -2.4 m.
Στο Σχιμα 3.2.26 παρουςιάηεται θ γεωμετρία του προςομοιϊματοσ 3β. Θ διαφορά με το
προςομοίωμα 3 είναι θ λίγο διαφορετικι γεωμετρία του φορζα αυτοφ και ςυγκεκριμζνα θ
οριηόντια διάςταςθ του μικροφ τζνοντα αυξικθκε κατά 5m, τϊρα δθλαδι είναι 10m ενϊ ομοίωσ θ
κατακόρυφθ διάςταςθ του ιςοφται τϊρα με 15m.

Σχιμα 3.2.26 – Γεωμετρία φορζα προςομοιϊματοσ 3β

Το προςομοίωμα 3β επαρκεί με μικρότερεσ διατομζσ κοίλων κυκλικϊν ςτοιχείων. Συγκεκριμζνα το
υποςτφλωμα ζχει διατομι CHS2000x40, οι δοκοί CHS1000x20 και τα καλϊδια ζχουν ςυμπαγι
κυκλικι διατομι με διάμετρο d=0.2m. Στα Σχιματα 3.2.27, 3.2.28 και 3.2.29 παρουςιάηονται τα
διαγράμματα των εντατικϊν μεγεκϊν Μ, Q και Ν αντίςτοιχα.

Σχιμα 3.2.27 – Διάγραμμα ροπϊν Μ προςομοιϊματοσ 3β από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.28 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q προςομοιϊματοσ 3β από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.29 – Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων Ν προςομοιϊματοσ 3β από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Ραρατθροφμε ότι τα εντατικά μεγζκθ που αναπτφςςονται ςτο φορζα είναι μειωμζνα ςυγκριτικά με
τα μεγζκθ του αρχικοφ προςομοιϊματοσ 3. Θ μζγιςτθ τιμι ροπϊν από
-68234ΚΝm
μειϊνεται ςε -3802ΚΝm ενϊ αντίςτοιχα θ μζγιςτθ τιμι τεμνουςϊν και αξονικϊν δυνάμεων
μειϊνεται ςε -693ΚΝ και -8524ΚΝ. Θ μετατόπιςθ του ελεφκερου άκρου ςτθν ανάλυςθ αυτι του
προςομοιϊματοσ 3β βρίςκεται εντόσ των κανονιςμϊν και ιςοφται με -0.12m. Για λόγουσ μελζτθσ
αλλάξαμε πάλι το φορζα και αυξιςαμε τθν οριηόντια διάςταςθ του καλωδίου κατά 5m, δθλαδι
ιςοφται με 15m και θ κατακόρυφθ διάςταςθ ομοίωσ ιςοφται με 20m. Ο φορζασ αυτόσ όμωσ δεν
επαρκοφςε με διατομζσ τθσ τάξεωσ των δφο πιο πάνω προςομοιωμάτων, προςομοίωμα 3 και 3β,
αλλά χρειαηόταν τεράςτιεσ διατομζσ. Τοποκετιςαμε μια διατομι CHS7000x40 ςτο υποςτφλωμα
όμωσ θ διατομι αυτι δεν επαρκοφςε. Από το παράδειγμα αυτό παρατθροφμε ότι ο φορζασ, όςο
αυξάνουμε τισ διαςτάςεισ των καλωδίων χρειάηεται μικρότερεσ διατομζσ για να επαρκεί και
αναπτφςςει πολφ μειωμζνα εντατικά μεγζκθ. Αν αυξιςουμε όμωσ πολφ τισ διαςτάςεισ τα
αποτελζςματα που εξάγουμε είναι δυςμενζςτερα. Θ γεωμετρία του προςομοιϊματοσ 3γ
παρουςιάηεται ςτο ςχιμα 3.2.30.

Σχιμα 3.2.30 – Γεωμετρία φορζα προςομοιϊματοσ 3γ

Στον πίνακα 3.2.3 παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι διαςτάςεισ των μελϊν του φορζα και ςτον πίνακα
3.2.4 τα εντατικά μεγζκθ και θ μετατόπιςθ του ελεφκερου άκρου ςτα προςομοιϊματα 3 και 3β.

Διατομι
υποςτυλωμάτων

Διατομι δοκϊν

Διατομι καλωδίων
(ςυμπαγι κυκλικζσ
διατομζσ διαμζτρου
D/m)

Ρροςομοίωμα 3

CHS2500x30

CHS1500x30

D=0.3

Ρροςομοίωμα 3β

CHS2000x40

CHS1000x20

D=0.2

Ρίνακασ 3.2.3 – Ραρουςίαςθ διατομϊν των μελϊν του φορζα των προςομοιωμάτων 3 και 3β

maxM / kNm

maxQ / kN

maxN / kN

Μετατόπιςθ
ελεφκερου
άκρου u/m

Ρροςομοίωμα 3

-68234

13866

-24844

-2.3

Ρροςομοίωμα
3β

-3802

-693

-8524

-0.12

Ρίνακασ 3.2.4 – Ραρουςίαςθ εντατικϊν μεγεκϊν διερεφνθςθσ προςομοιϊματοσ 3

Το τζταρτο ςτατικό ςφςτθμα παρουςιάηεται ςτο Σχιμα 3.2.31. Αναμζνουμε πωσ ςυγκριτικά με όλα
τα πιο πάνω ςτατικά ςυςτιματα κα είναι το καλφτερο αφοφ κα χρειάηεται τθν μικρότερθ διατομι
για να επαρκεί και αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι εδϊ δεν ζχουμε ελεφκερο άκρο αφοφ το πλαίςιο
αυτό είναι πακτωμζνο από τθ μια πλευρά και θ δοκόσ ςτθρίηεται ςε ζνα εγκάρςιο φορζα. Ππωσ
είχαμε φανταςτεί το τζταρτο προςομοίωμα επαρκεί με τθν πιο μικρι διατομι CHS1500x30 και
χάλυβα S235 ενϊ ο εγκάρςιοσ φορζασ βρίςκεται ςε οριηόντια απόςταςθ 30m.

Σχιμα 3.2.31 – Γεωμετρία φορζα προςομοιϊματοσ 4

Σχιμα 3.2.32 – Διάγραμμα ροπϊν φορζα προςομοιϊματοσ 4 από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.33 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q φορζα προςομοιϊματοσ 4 από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.34 – Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων Ν φορζα προςομοιϊματοσ 4 από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Από τα διαγράμματα εντατικϊν μεγεκϊν του φορζα ςτα ςχιματα 3.2.32, 3.2.33 και 3.2.34
παρατθροφμε τισ μζγιςτεσ τιμζσ των εντάςεων που αναπτφςςονται ςτο φορζα. Θ μζγιςτθ τιμι των
ροπϊν βρίςκεται ςτθ κζςθ του εγκάρςιου φορζα και ιςοφται με
-11689 ΚΝm ενϊ θ μζγιςτθ τιμι
των τεμνουςϊν και αξονικϊν δυνάμεων ιςοφνται με 1260ΚΝ και -1357ΚΝ αντίςτοιχα. Στο Σχιμα
3.2.35 παρουςιάηεται ο παραμορφωμζνοσ φορζασ του προςομοιϊματοσ 4.
Στθν δεφτερθ ανάλυςθ του φορζα χρθςιμοποιιςαμε χάλυβα S355. Οι διατομζσ που επαρκοφν και
ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ αντοχισ είναι λίγο μικρότερεσ απ’ ότι πριν. Ο φορζασ του
προςομοιϊματοσ 4 χρειάηεται κοίλεσ κυκλικζσ διατομζσ CHS1000x20. Τα εντατικά μεγζκθ που
αναπτφςςονται ςτο φορζα είναι μικρότερα και ςυγκεκριμζνα θ μζγιςτθ ροπι από -11689ΚΝm
γίνεται -8490KNm ενϊ θ μζγιςτθ τιμι τεμνουςϊν και αξονικϊν δυνάμεων για αυτι τθν ανάλυςθ
είναι 915ΚΝ και -742ΚΝ. Στθν ανάλυςθ με χάλυβα S235 θ μετατόπιςθ του ελεφκερου άκρου είναι 0.21m ενϊ ςτθ δεφτερθ ανάλυςθ θ μετατόπιςθ του ελεφκερου άκρου αυξάνεται και ιςοφται με 0.76m.

Σχιμα 3.2.35 – Ραραμορφωμζνοσ φορζασ προςομοιϊματοσ 4

Για λόγουσ μελζτθσ αναλφςαμε τον ίδιο φορζα με χάλυβα S355 αλλά αλλάξαμε τθν κζςθ του
εγκάρςιου φορζα ςτο προςομοίωμα. Το προςομοίωμα 4β ζχει υποςτφλωμα φψουσ 30m, δοκό
μικουσ 50m και τον εγκάρςιο φορζα ςε απόςταςθ 20m από τθν αρχι των αξόνων. Στο Σχιμα 3.2.36
παρατθροφμε τθν γεωμετρία του προςομοιϊματοσ 4β ενϊ από τθν ανάλυςθ με τθ βοικεια του
λογιςμικοφ προγράμματοσ SAP ο φορζασ ικανοποιείται με διατομζσ CHS2000x20.

Σχιμα 3.2.36 – Γεωμετρία φορζα προςομοιϊματοσ 4β

Στα Σχιματα 3.2.37, 3.2.38 και 3.2.39 παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ Μ, Q και Ν αντίςτοιχα
που αναπτφςςονται ςτο φορζα του προςομοιϊματοσ 4β. Ραρατθροφμε ότι οι μζγιςτεσ τιμζσ των
εντατικϊν μεγεκϊν αυξάνονται αρκετά και ςυγκεκριμζνα θ μζγιςτθ τιμι των ροπϊν από -8490ΚΝm
ςτο προςομοίωμα 4 αυξάνεται ςτθν τιμι -24980ΚΝm ςτο προςομοίωμα 4β ενϊ οι μζγιςτεσ τιμζσ
των τεμνουςϊν και αξονικϊν δυνάμεων είναι -1665ΚΝ και 777ΚΝ αντίςτοιχα. Θ μετατόπιςθ του
ελεφκερου άκρου ιςοφται με -0.59m όμωσ δεν ικανοποιεί τα όρια των κανονιςμϊν που κζτουν ωσ
μζγιςτο όριο μετατόπιςθσ L/250=0.2m, όπου L είναι το μικοσ τθσ δοκοφ του φορζα.

Σχιμα 3.2.37 – Διάγραμμα ροπϊν Μ προςομοιϊματοσ 4β από ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο
1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.38 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q προςομοιϊματοσ 4β από ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο
1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.39 – Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων Ν προςομοιϊματοσ 4β από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Στο προςομοίωμα 4γ τοποκετοφμε τον εγκάρςιο φορζα ςε διαφορετικι κζςθ από τα πιο πάνω
προςομοιϊματα 4 και 4β. Για το προςομοίωμα 4γ χρθςιμοποιιςαμε χάλυβα S355 και κζςαμε το
φορζα υπό τα ίδια κατακόρυφα φορτία όπωσ και όλα τα πιο πάνω ςτατικά ςυςτιματα. Θ διαφορά
του προςομοιϊματοσ αυτοφ με το αρχικό προςομοίωμα 4 είναι ότι ο εγκάρςιοσ φορζασ
τοποκετικθκε ςε απόςταςθ 40m από τθν αρχι των αξόνων. Στο Σχιμα 3.2.40 παρουςιάηεται θ
γεωμετρία του φορζα του προςομοιϊματοσ 4γ ενϊ ςτα Σχιματα 3.2.41, 3.2.42 και 3.2.43
παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ Μ, Q και Ν του φορζα αυτοφ αντίςτοιχα. Ο φορζασ του
προςομοιϊματοσ 4γ χρειάςτθκε μικρότερεσ κοίλεσ κυκλικζσ διατομζσ και από τα δφο
προςομοιϊματα πιο πάνω, 4 και 4β, CHS800x20.

Σχιμα 3.2.40 – Γεωμετρία του φορζα προςομοιϊματοσ 4γ

Σχιμα 3.2.41 – Διάγραμμα ροπϊν Μ προςομοιϊματοσ 4γ από ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο
1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.42 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q προςομοιϊματοσ 4γ από ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο
1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.43 – Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων Ν προςομοιϊματοσ 4γ από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Από τα πιο πάνω διαγράμματα παρατθροφμε τισ μζγιςτεσ τιμζσ και τθ κζςθ που εμφανίηονται οι
μζγιςτεσ αντιδράςεισ ςτο φορζα αυτό. Θ μζγιςτθ τιμι των ροπϊν μειϊνεται ςυγκριτικά με τα δφο
πιο πάνω προςομοιϊματα 4 και 4β και ιςοφται με 5900ΚΝm ενϊ οι μζγιςτεσ τιμζσ των τεμνουςϊν
και αξονικϊν δυνάμεων ιςοφνται με -800ΚΝ και -1106ΚΝ αντίςτοιχα. Θ μζγιςτθ τιμι τθσ τζμνουςασ
μειϊκθκε όμωσ θ αξονικι δφναμθ τϊρα είναι κατά 300 ΚΝ περίπου αυξθμζνθ ςυγκρίνοντασ με τα
πιο πάνω. Πςο ο εγκάρςιοσ φορζασ κινείται μακριά από τθν αρχι των αξόνων παρατθρείται αλλαγι
ςτον τρόπο παραμόρφωςθσ του φορζα. Στο Σχιμα 3.2.44 παρουςιάηεται θ παραμόρφωςθ του
προςομοιϊματοσ 4γ. Θ μετακίνθςθ τθσ κφλιςθσ κατά τθν διεφκυνςθ y είναι αρκετά πιο ζντονθ αφοφ
ιςοφται με 0.9m ενϊ θ μετακίνθςθ του ελεφκερου άκρου είναι προσ τα πάνω και ζχει κετικι τιμι
0.57m κάτι που δεν ίςχυε ςε κανζνα ςτατικό ςφςτθμα από αυτά που αναλφςαμε μζχρι τϊρα.

Σχιμα 3.2.44 – Ραραμόρφωςθ φορζα προςομοιϊματοσ 4γ

Τζλοσ τοποκετιςαμε τον εγκάρςιο φορζα ςτο άκρο τθσ δοκοφ ςε απόςταςθ 50m από τθν αρχι των
αξόνων και παρατθριςαμε τθν ςυμπεριφορά του. Θ γεωμετρία του προςομοιϊματοσ 4δ
παρουςιάηεται ςτο Σχιμα 3.2.45. Ο φορζασ αυτόσ επαρκοφςε ςτατικά με μια κοίλθ κυκλικι διατομι
CHS800x20 για το υποςτφλωμα και CHS1500x30 για τθ δοκό.

Σχιμα 3.2.45 – Γεωμετρία φορζα προςομοιϊματοσ 4δ
Στα Σχιματα 3.2.46, 3.2.47 και 3.2.48 παρουςιάηονται τα διαγράμματα των εντατικϊν μεγεκϊν Μ,
Q και Ν αντίςτοιχα που αναπτφςςονται ςτο προςομοίωμα 4δ. Οι μζγιςτεσ τιμζσ των εντατικϊν
μεγεκϊν ςτον φορζα αυτό ζχουν αυξθκεί και είναι μεγαλφτερεσ από όλεσ τισ παραλλαγζσ του
προςομοιϊματοσ 4 ενϊ παρατθροφμε ότι και θ διατομι τθσ δοκοφ που ικανοποιεί το φορζα είναι
μεγαλφτερθ από τισ προθγοφμενεσ διατομζσ δοκϊν.

Σχιμα 3.2.46 – Διάγραμμα ροπϊν Μ προςομοιϊματοσ 4δ από ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο
1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.47 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q προςομοιϊματοσ 4δ από ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο
1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.48 – Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων Ν προςομοιϊματοσ 4δ από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Θ μζγιςτθ τιμι των ροπϊν ιςοφται με 14737ΚΝm, θ μζγιςτθ τιμι των τεμνουςϊν ιςοφται με 1247.5ΚΝ και θ μζγιςτθ τιμι των αξονικϊν δυνάμεων -1553ΚΝ. Στο Σχιμα 3.2.49 παρουςιάηεται ο
παραμορφωμζνοσ φορζασ του προςομοιϊματοσ 4δ όπου παρατθρείται οριηόντια μετατόπιςθ κατά
τθ διεφκυνςθ y του άκρου τθσ δοκοφ που ιςοφται με -0.49m.

Σχιμα 3.2.49 – Ραραμορφωμζνοσ φορζασ προςομοιϊματοσ 4δ

Γενικά ςυμφζρει ςε ζνα τζτοιο φορζα θ τιμι τθσ μζγιςτθσ κετικισ ροπισ και μζγιςτθσ αρνθτικισ
ροπισ να ιςοφνται κατά απόλυτθ τιμι. Με διάφορεσ δοκιμζσ προζκυψε θ κζςθ του εγκάρςιου
φορζα για τθ ςυνκικθ αυτι ςε απόςταςθ 35m από τθν αρχι των αξόνων. Το προςομοίωμα αυτό
είναι το προςομοίωμα 4ςτ και για λόγουσ ευκολίασ παρουςιάηεται απ’ ευκείασ ςτουσ πιο κάτω
πίνακεσ.
Στον πίνακα 3.2.5 παρουςιάηονται οι διατομζσ των μελϊν για τα προςομοιϊματα που
αναφζρκθκαν πιο πάνω και ςτον πίνακα 3.2.6 παρακζτονται ςυνοπτικά για ςφγκριςθ τα εντατικά
μεγζκθ των προςομοιωμάτων 4, 4β, 4γ και 4δ.

Διατομι υποςτυλϊματοσ

Διατομι δοκϊν

Ρροςομοίωμα 4

CHS1000x20

CHS1000x20

Ρροςομοίωμα 4β

CHS2000x20

CHS2000x20

Ρροςομοίωμα 4γ

CHS800x20

CHS800x20

Ρροςομοίωμα 4δ

CHS800x20

CHS1500x20

Ρροςομοίωμα 4ςτ

CHS400x20

CHS400x20

maxM / kNm maxQ / kN
maxN / kN
Μετατόπιςθ Μετατόπιςθ
Ρίνακασ 3.2.5 – Ραρουςίαςθ διατομϊν ςτα ςτατικά ςυςτιματα διερεφνθςθσ
ελεφκερου προςομοιϊματοσ
ελεφκερου 4
άκρου κατά
y/m

άκρου κατά z
/m

Ρροςομοίωμα
4

-8490

915

-742

0.029

-0.76

Ρροςομοίωμα
4β

-24980

-1665

777

-0.04

-0.59

Ρροςομοίωμα 5900
4γ

-800

-1106

0.9

0.57

Ρροςομοίωμα
4δ

14737

-1247

-1553

-0.49

0

Ρροςομοίωμα
4ςτ

3700

690

-670

3.3

-0.44

Ρίνακασ 3.2.6 – Ραρουςίαςθ και ςφγκριςθ εντατικϊν μεγεκϊν διερεφνθςθσ προςομοιϊματοσ 4

Ραρατθροφμε ότι όςο ο εγκάρςιοσ φορζασ μετακινείται μακριά από τθν αρχι των αξόνων τόςο
ευνοεί τθν δοκό αφοφ τα εντατικά μεγζκθ που αναπτφςςονται ςε αυτι μειϊνονται και απαιτείται
μικρότερθ διατομι για να ικανοποιεί τθσ απαιτιςεισ ςε οριακι κατάςταςθ αςτοχίασ. Υπάρχει μια
βζλτιςτθ κζςθ όπου οι τιμζσ των μζγιςτων κετικϊν και αρνθτικϊν ροπϊν ιςοφνται κατά απόλυτθ
τιμι. Θ κζςθ αυτι όπωσ φαίνεται και ςτο προςομοίωμα 4ςτ παρουςιάηει τισ μικρότερεσ διαςτάςεισ
διατομϊν και τα μικρότερα εντατικά μεγζκθ. Αν τοποκετιςουμε τον εγκάρςιο φορζα ςτο άκρο τθσ
δοκοφ όπωσ το προςομοίωμα 4δ τότε τα εντατικά μεγζκθ αυξάνονται αρκετά με αποτζλεςμα να

χρειάηονται μεγαλφτερεσ διατομζσ. Μια οικονομικι και ελαφριά λφςθ όμωσ απαιτεί τισ μικρότερεσ
δυνατζσ διατομζσ ςυνεπϊσ θ καλφτερθ λφςθ είναι το ςτατικό ςφςτθμα του προςομοιϊματοσ 4ςτ.
Ακολουκεί θ ανάλυςθ του εγκάρςιου φορζα που ςτθρίηει ουςιαςτικά τθ δοκό του ςυςτιματοσ
αυτοφ. Ο φορζασ αυτόσ ζχει μικοσ 150m ενϊ μετά από δοκιμζσ προζκυψε θ διατομι που
ικανοποιεί τα κριτιρια που απαιτοφνται να είναι αρκετά μεγάλθσ διαμζτρου. Για να επαρκεί ο
φορζα αυτόσ χρειάηεται μια διατομι CHS5000x50 που είναι πολφ μεγάλθ και δεν εξυπθρετεί οφτε
πρακτικά ςτθν ανζγερςθ του ςταδίου αλλά οφτε και τθ λειτουργία αυτοφ. Στο Σχιμα 3.2.50
παρουςιάηεται
ο
εγκάρςιοσ φορζασ
ενϊ ςτα Σχιματα
3.2.51, 3.2.52 και
3.2.53 βρίςκονται τα
διαγράμματα
των
εντατικϊν μεγεκϊν
του φορζα Μ, Q και
Ν αντίςτοιχα.

Σχιμα 3.2.50 – Γεωμετρία εγκάρςιο φορζα προςομοιϊματοσ 4

Σχιμα 3.2.51 – Διάγραμμα ροπϊν Μ εγκάρςιου φορζα προςομοιϊματοσ 4 από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.52 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q εγκάρςιου φορζα προςομοιϊματοσ 4 από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.53 – Διάγραμμα αξονικϊν Ν εγκάρςιου φορζα προςομοιϊματοσ 4 από ςυνολικό
κατακόρυφο
φορτίο
1.35(g+e)+1.5w+0.9s
Σφμφωνα
με τα πιο πάνω
διαγράμματα
των εντατικϊν μεγεκϊν θ μζγιςτθ τιμι των ροπϊν ιςοφται
με -573296ΚΝm ενϊ οι μζγιςτεσ τιμζσ τεμνουςϊν και αξονικϊν Ραρατθροφμε από τα πιο πάνω
διαγράμματα των εντατικϊν μεγεκϊν ότι θ μζγιςτθ ροπι ιςοφται με -573296ΚΝm ενϊ οι μζγιςτεσ
τιμζσ τεμνουςϊν και αξονικϊν δυνάμεων είναι -26575ΚΝ και -30574ΚΝ αντίςτοιχα. Στο Σχιμα
3.2.54 παρουςιάηεται ο παραμορφωμζνοσ φορζασ του εγκάρςιου φορζα του προςομοιϊματοσ 4
και το μεςαίο ςθμείο τθσ δοκοφ μετακινικθκε κατά τον άξονα z με μετατόπιςθ ίςθ με -0.98m.

Σχιμα 3.2.54 – Ραραμόρφωςθ εγκάρςιου φορζα προςομοιϊματοσ 4

Τα εντατικά μεγζκθ που αναπτφςςονται πάνω ςτο φορζα είναι πάρα πολφ μεγάλα με αποτζλεςμα
οι διατομζσ που απαιτοφνται να είναι τεράςτιεσ. Αυτό δεν είναι επικυμθτό ςε μια καταςκευι αφοφ
οι πολφ μεγάλεσ διατομζσ είναι βαριζσ, αντιοικονομικζσ και δθμιουργοφν πρακτικά προβλιματα
ςτθν ανζγερςθ τθσ καταςκευισ. Για το λόγο αυτό αναλφςαμε και ζνα δικτυωτό εγκάρςιο φορζα για
το προςομοίωμα 4 ζτςι ϊςτε να ςυγκρίνουμε τα αποτελζςματα με τον ολόςωμο που αναλφςαμε
πιο πάνω. Θ γεωμετρία του δικτυωτοφ εγκάρςιου φορζα παρουςιάηεται ςτο Σχιμα 3.2.55.
Χρθςιμοποιιςαμε χάλυβα S355 και το μικοσ του φορζα αυτοφ είναι 150m. Οι κφριοι φορείσ του
προςομοιϊματοσ 4 επαναλαμβάνονται κάκε 10m και ζτςι από τθν πιο πάνω ανάλυςθ του
προςομοιϊματοσ 4ςτ πιραμε τισ αντιδράςεισ που αςκοφνται ςτο διαμικθ φορζα που ιςοφται με
1209.5kN. Τα δικτυϊματα ζχουν διαςτάςεισ 10m x 10m.

Σχιμα 3.2.55 – Γεωμετρία εγκάρςιου δικτυωτοφ φορζα προςομοιϊματοσ 4

Για να επαρκεί ο φορζασ ςτθν οριακι κατάςταςθ αςτοχίασ χρειάηεται διατομζσ CHS3000x50 για τισ
δοκοφσ, για τα υποςτυλϊματα CHS2000x30 ενϊ για τα δικτυϊματα χρειάηεται CHS1000x20. Στα
Σχιματα 3.2.56, 3.2.57 και 3.2.58 παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ του φορζα αυτοφ όπου
παρατθρείται μείωςθ ςτθν μζγιςτθ τιμι των ροπϊν ενϊ οι τζμνουςεσ και οι αξονικζσ δυνάμεισ
παρουςιάηουν αφξθςθ των τιμϊν τουσ.

Σχιμα 3.2.56 – Διάγραμμα ροπϊν Μ δικτυωτοφ εγκάρςιου φορζα προςομοιϊματοσ 4 από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.57 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q δικτυωτοφ εγκάρςιου φορζα προςομοιϊματοσ 4 από
ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.58 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q δικτυωτοφ εγκάρςιου φορζα προςομοιϊματοσ 4 από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Τα πιο πάνω διαγράμματα εντατικϊν μεγεκϊν παρουςιάηουν τθ κζςθ τθσ μζγιςτθσ ζνταςθσ που
καταπονεί το φορζα και τθν τιμι τθσ. Θ μζγιςτθ τιμι ροπϊν που αναπτφςςει ο φορζασ ιςοφται με
22317ΚΝm ενϊ θ μζγιςτθ τιμι τεμνουςϊν και αξονικϊν δυνάμεων είναι -1463ΚΝ και -47121ΚΝ
αντίςτοιχα. Το Σχιμα 3.2.59 παρουςιάηει τον παραμορφωμζνο φορζα και υπολογίηεται θ
μετακίνθςθ του μεςαίου ςθμείου τθσ δοκοφ που ιςοφται με -0.25m.

Σχιμα 3.2.59 – Ραραμόρφωςθ δικτυωτοφ εγκάρςιου φορζα προςομοιϊματοσ 4

Για λόγουσ μελζτθσ και με τθ βοικεια του προγράμματοσ SAP αναλφςαμε ζναν ακόμα δικτυωτό
εγκάρςιο φορζα με τθ διαφορά ότι το δικτφωμα αυτό ζχει οριηόντιεσ και κατακόρυφεσ διαςτάςεισ
7.5m. Θ γεωμετρία του δικτυωτοφ εγκάρςιου φορζα 2 του προςομοιϊματοσ 4 παρουςιάηεται ςτο
ςχιμα 3.2.60 ενϊ τα εντατικά μεγζκθ του φορζα αυτοφ παρουςιάηονται ςτα ςχιματα 3.2.61, 3.2.62
και 3.2.63 Μ, Q και Ν αντίςτοιχα.

Σχιμα 3.2.60 – Γεωμετρία δικτυωτοφ εγκάρςιου φορζα 2 προςομοιϊματοσ 4

Σχιμα 3.2.61 – Διάγραμμα ροπϊν Μ δικτυωτοφ εγκάρςιου φορζα 2 προςομοιϊματοσ 4 από
ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.62 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q δικτυωτοφ εγκάρςιου φορζα 2 προςομοιϊματοσ 4 από
ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.63 – Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων δικτυωτοφ εγκάρςιου φορζα 2 προςομοιϊματοσ 4 από
ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Θ μζγιςτθ τιμι ροπϊν που αναπτφςςεται ςτο φορζα αυτό ιςοφται με 59964ΚΝm, θ μζγιςτθ τιμι
τεμνουςϊν ιςοφται με 4548ΚΝ και θ μζγιςτθ τιμι αξονικϊν δυνάμεων ιςοφται με 72406ΚΝ. Για να
ικανοποιεί ο φορζασ τουσ κανονιςμοφσ ςε οριακι κατάςταςθ αςτοχίασ χρειάηεται διατομζσ

CHS2000x30 για τα υποςτυλϊματα, για τισ δοκοφσ CHS4000x50 και τα δικτυϊματα CHS1500x30. Τα
εντατικά μεγζκθ είναι μεγαλφτερα από τον προθγοφμενο εγκάρςιο φορζα που είχε δικτφωμα με
μεγαλφτερεσ διαςτάςεισ όμωσ θ παραμόρφωςθ του δικτυωτοφ εγκάρςιου φορζα 2 είναι μικρότερθ
και ίςθ με -0.3m. Στον πίνακα 3.2.7 παρουςιάηονται οι διαςτάςεισ των μελϊν του εγκάρςιου
φορζα και ςτον πίνακα 3.2.8 φαίνονται ςυνοπτικά τα μζγιςτα εντατικά μεγζκθ και οι διατομζσ που
απαιτοφνται για τισ διάφορεσ μορφζσ του εγκάρςιου φορζα.
Διατομζσ
υποςτυλωμάτων

Διατομζσ
δικτυωμάτων

Διατομζσ δοκϊν

Ολόςωμοσ
εγκάρςιοσ φορζασ

CHS5000x50

-

CHS5000x50

Δικτυωτόσ
εγκάρςιοσ φορζασ

CHS2000x30

CHS1000x20

CHS3000x50

Δικτυωτόσ
εγκάρςιοσ φορζασ
2

CHS2000x30

CHS1500x30

CHS4000x50

maxM / kNm

maxQ / kN

maxN / kN

Μετατόπιςθ
μεςαίου
Ρίνακασ 3.2.7 – Ραρουςίαςθ διατομϊν των μελϊν του φορζα από τθ διερεφνθςθσ
ςθμείου δοκοφ
εγκάρςιου φορζα
u/m
Ολόςωμοσ
εγκάρςιοσ
φορζασ

-573296

26575

-30574

-0.98

Δικτυωτόσ
εγκάρςιοσ
φορζασ

22317

-1463

-47121

-0.25

Δικτυωτόσ
εγκάρςιοσ
φορζασ 2

59964

4548

72406

-0.3

Ρίνακασ 3.2.8 – Συνοπτικι παρουςίαςθ αποτελεςμάτων εντατικϊν μεγεκϊν από τθ
διερεφνθςθ του εγκάρςιου φορζα

Σφμφωνα με τα πιο πάνω ζνασ δικτυωτόσ εγκάρςιοσ φορζασ είναι καλφτερθ λφςθ από τον ολόςωμο
εγκάρςιο φορζα αφοφ απαιτεί μικρότερεσ διατομζσ και παρουςιάηει μικρότερα εντατικά μεγζκθ.
Πςο πιο μικρι θ διατομι ενόσ φορζα τόςο πιο ελαφρφσ και οικονομικόσ είναι κάτι επικυμθτό ςε

όλεσ τισ καταςκευζσ. Θ καλφτερθ λφςθ λοιπόν είναι ζνασ δικτυωτόσ φορζασ διαςτάςεων όπωσ το
προςομοίωμα του πρϊτου δικτυωτοφ εγκάρςιου φορζα.

Το πζμπτο ςτατικό ςφςτθμα ςτεγάςτρων παρουςιάηεται ςτο Σχιμα 3.2.64 και είναι ζνασ δικτυωτόσ
πρόβολοσ που ςυχνά αποτελεί λφςθ για διάφορα ςτάδια λόγω τθσ πολφ καλισ ςυμπεριφοράσ του
φορζα και τθσ καλισ κατανομισ των φορτίων. Θ δοκόσ ζχει μικοσ 50m και το υποςτφλωμα 40m
ενϊ τα αξονικά μζλθ μεταξφ των κφριων φορζων ζχουν μικοσ 7.07 m και το ςτατικό φψοσ του
δικτυϊματοσ ιςοφται με L/10 όπου L το μικοσ του φορζα όπου εδϊ ιςοφται με 50m ςυνεπϊσ το
ςτατικό φψοσ του φορζα μασ είναι 5m. Μετά από δοκιμζσ ςτο πρόγραμμα καταλιγουμε πωσ με
χάλυβα S235 θ τελικι διατομι που επαρκι για τα ςυγκεκριμζνα φορτία που καταπονοφν το φορζα
είναι CHS4000x80 ο κφριοσ φορζασ και οι διαγϊνιεσ του δικτυϊματοσ ζχουν διατομι CHS1500 x 20.

Σχιμα 3.2.64 – Γεωμετρία προςομοιϊματοσ 5

Τα εντατικά μεγζκθ του φορζα Μ, Qκαι Ν παρουςιάηονται ςτα Σχιματα 3.2.65, 3.2.66 και 3.2.67
αντίςτοιχα.

Σχιμα 3.2.65 – Διάγραμμα ροπϊν Μ προςομοιϊματοσ 5 από ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο
1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.66 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q προςομοιϊματοσ 5 από ςυνολικό κατακόρυφο
φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.67 – Διάγραμμα αξονικϊν Ν προςομοιϊματοσ 5 από ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο
Γενικά περιμζνουμε αυτό το ςτατικό ςφςτθμα να υπερτερεί ζναντι ςτα προθγοφμενα αφοφ τα
1.35(g+e)+1.5w+0.9s
δικτυϊματα μποροφν να παραλάβουν το μεγαλφτερο μζροσ των δυνάμεων που αςκοφνται ςτο
ςφςτθμα και να ανακουφίςουν τον κφριο φορζα. Θ μζγιςτθ τιμι ροπϊν που αναπτφςςεται ςτο
προςομοίωμα 5 ιςοφται με 11626ΚΝm, θ μζγιςτθ τιμι τεμνουςϊν ιςοφται με 2691ΚΝ και θ μζγιςτθ
αξονικι δφναμθ ιςοφται με 31349ΚΝ. Στο Σχιμα 3.2.68 παρουςιάηεται ο παραμορφωμζνοσ φορζασ
και θ μετατόπιςθ του ελεφκερου άκρου του φορζα ιςοφται με -0.69m.

Σχιμα 3.2.68 – Ραραμόρφωςθ φορζα προςομοιϊματοσ 5

Θ δεφτερθ ανάλυςθ του ίδιου φορζα ζγινε με χάλυβα S355 και τα εντατικά μεγζκθ μειϊκθκαν
αιςκθτά ενϊ οι διατομζσ που ικανοποιοφςαν τουσ κανονιςμοφσ ςε οριακι κατάςταςθ αςτοχίασ
είναι πολφ μικρότερεσ από τθν προθγοφμενθ ανάλυςθ με χάλυβα S235. Συγκεκριμζνα οι διατομζσ
των υποςτυλωμάτων και δοκϊν που επαρκοφν είναι CHS2000x30 ενϊ τα δικτυϊματα με διατομζσ
CHS1000x30. Θ μζγιςτθ τιμι των ροπϊν που αναπτφςςονται ςτο φορζα ιςοφται με -9054ΚΝm, θ
μζγιςτθ τιμι τεμνουςϊν ιςοφται με -2479ΚΝ και θ μζγιςτθ αξονικι δφναμθ ιςοφται με -30118ΚΝ.
Για λόγουσ μελζτθσ αλλάξαμε λίγο τθ γεωμετρία του φορζα και ςυγκεκριμζνα το ςτατικό φψοσ του
δικτυϊματοσ που ςτο προςομοίωμα 5β ιςοφται με L/20=2.5m. τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά
παραμζνουν ίδια με το προςομοίωμα 5. Στο Σχιμα 3.2.69 παρουςιάηεται θ γεωμετρία του
προςομοιϊματοσ 5β ενϊ ςτα Σχιματα 3.2.70, 3.2.71 και 3.2.72 παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ
Μ, Q και Ν που αναπτφςςονται ςε αυτό το φορζα.

Σχιμα 3.2.69 – Γεωμετρία φορζα προςομοιϊματοσ 5β

Σχιμα 3.2.70 – Διάγραμμα ροπϊν Μ προςομοιϊματοσ 5β από ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο
1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.71 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q προςομοιϊματοσ 5β από ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο
1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Στο προςομοίωμα 5β τα εντατικά μεγζκθ είναι μεγαλφτερα από το προςομοίωμα 5 και
ςυγκεκριμζνα
θ –μζγιςτθ
τιμι των
ροπϊνδυνάμεων
ιςοφται μεΝ176931ΚΝm,
θ μζγιςτθ
τιμιςυνολικό
τεμνουςϊν
ιςοφται
Σχιμα 3.2.72
Διάγραμμα
αξονικϊν
προςομοιϊματοσ
5β από
κατακόρυφο
με 37767ΚΝ και θ μζγιςτθ αξονικι δφναμθ ιςοφται με
-136435ΚΝ. Οι διατομζσ που
φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s
επαρκοφν ςτο προςομοίωμα 5β είναι CHS5000x50 για τα υποςτυλϊματα και τισ δοκοφσ και
CHS2000x30 για το δικτφωμα. Ο παραμορφωμζνοσ φορζασ του προςομοιϊματοσ 5β μοιάηει με τον
παραμορφωμζνο φορζα του προςομοιϊματοσ 5 αλλά θ μετατόπιςθ του ελεφκερου άκρου είναι
μεγαλφτερθ και ιςοφται με -0.86m.

Το προςομοίωμα 5γ διαφζρει από τα δφο πιο πάνω ςτο ςτατικό φψοσ του δικτυϊματοσ που τϊρα
ιςοφται με L/15=3.3m. οι διατομζσ των υποςτυλωμάτων και δοκϊν που επαρκοφν είναι
CHS4000x30 και
των δικτυωμάτων CHS1000x30. Στο Σχιμα 3.2.73 παρουςιάηεται θ γεωμετρία του προςομο

Σχιμα 3.2.73 – Γεωμετρία προςομοιϊματοσ 5γ

Σχιμα 3.2.74 – Διάγραμμα ροπϊν Μ προςομοιϊματοσ 5γ από ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο
1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.75 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q προςομοιϊματοσ 5γ από ςυνολικό κατακόρυφο
φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Σχιμα 3.2.76 – Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων Ν προςομοιϊματοσ 5γ από ςυνολικό
κατακόρυφο φορτίο 1.35(g+e)+1.5w+0.9s

Από τα πιο πάνω διαγράμματα μποροφμε να παρατθριςουμε τθ κζςθ των μζγιςτων εντατικϊν
μεγεκϊν αλλά και τισ τιμζσ τουσ. Θ μζγιςτθ τιμι των ροπϊν που αναπτφςςονται ςτο προςομοίωμα
5γ ιςοφται με 56246ΚΝm, θ μζγιςτθ τιμι τεμνουςϊν ιςοφται με 14184ΚΝ και θ μζγιςτθ αξονικι
δφναμθ ιςοφται με
75159ΚΝ. Θ μετατόπιςθ του ελεφκερου άκρου είναι μικρότερθ από το

προςομοίωμα 5β αλλά μεγαλφτερθ από το προςομοίωμα 5 και ιςοφται με -0.79m. Στον πίνακα
3.2.9 παρουςιάηονται οι διατομζσ των μελϊν του φορζα και ςτον πίνακα 3.2.10 παρουςιάηονται
ςυνοπτικά τα μζγιςτα εντατικά μεγζκθ των προςομοιωμάτων 5, 5β και 5γ.

Διατομι
Υποςτυλωμάτων και
δοκϊν

Διατομι
δικτυωμάτων

Ρροςομοίωμα 5

CHS2000x30

CHS1000x30

Ρροςομοίωμα 5β

CHS5000x50

CHS2000x30

Ρροςομοίωμα 5γ

CHS4000x30

CHS1000x30

Ρίνακασ 3.2.9 – Ραρουςίαςθ αποτελεςμάτων διερεφνθςθσ προςομοιϊματοσ 5
maxM / kNm

maxQ / kN

maxN / kN

Μετατόπιςθ
ελεφκερου
άκρου u/m

Ρροςομοίωμα 5

11626

2691

31349

-0.69

Ρροςομοίωμα
5β

176931

37767

-136435

-0.86

Ρροςομοίωμα
5γ

56246

14184

75159

-0.79

Ρίνακασ 3.2.10 – Ραρουςίαςθ εντατικϊν μεγεκϊν από τθ διερεφνθςθ του προςομοιϊματοσ 5

Σφμφωνα με τον πίνακα 3.2.10 τα μικρότερα εντατικά μεγζκθ αναπτφςςονται ςτον φορζα του
προςομοιϊματοσ 5 αλλά και διατομζσ των ςτοιχείων όπωσ φαίνεται από τον πίνακα 3.2.9 είναι
μικρότερεσ ςτο φορζα του προςομοιϊματοσ 5. Το ςτατικό φψοσ ενόσ δικτυϊματοσ λαμβάνει τιμζσ
από L/20 μζχρι L/10 και προςπακιςαμε να ελζγξουμε πιο όριο δίνει καλφτερα αποτελζςματα. Το
προςομοίωμα 5 ζχει ςτατικό φψοσ L/10, το προςομοίωμα 5γ L/15 και το προςομοίωμα 5β L/20.
Ραρατθροφμε βάςθ των πιο πάνω αποτελεςμάτων των αναλφςεων ότι ο φορζασ με ςτατικό φψοσ

L/10 ζχει μικρότερεσ διατομζσ, ςυνεπϊσ χρθςιμοποιοφνται ελαφρφτερεσ και οικονομικότερεσ
διατομζσ. Πςο πιο πολφ μεγαλϊνει το ςτατικό φψοσ των προςομοιωμάτων τόςο μικρότερα
εντατικά μεγζκθ αναπτφςςει ο φορζασ και τόςο μικρότερεσ διατομζσ απαιτοφνται για τθν
ικανοποίθςθ των κανονιςμϊν ςε οριακι κατάςταςθ αςτοχίασ. Σφμφωνα με τθ διερεφνθςθ του
προςομοιϊματοσ 5 ωσ προσ το ςτατικό φψοσ ενόσ δικτυϊματοσ, μποροφμε να εξάγουμε το
ςυμπζραςμα ότι όςο πιο μεγάλο ςτατικό φψοσ ζχει ζνα δικτφωμα τόςο καλφτερα λειτουργεί ο
φορζασ.
Πςο πιο μικρι διατομι χρειάηεται ζνα μζλοσ τόςο λιγότερο καταπονείται από τισ εξωτερικζσ
φορτίςεισ. Εδϊ το προςομοίωμα του ςτατικοφ ςυςτιματοσ 1, ζνα πλαίςιο γάμα όπου θ δοκόσ
λειτουργεί ουςιαςτικά ςαν πρόβολοσ, αναλαμβάνει τθ μεταφορά των εξωτερικϊν φορτίων ςτο
ζδαφοσ από τθ δοκό ςτο υποςτφλωμα και ζπειτα ςτο ζδαφοσ με αποτζλεςμα να χρειάηεται να
αναπτφξει μεγάλεσ δράςεισ και γι’ αυτζσ να απαιτείται μια τεράςτια διατομι. Αυτόσ είναι και ο
λόγοσ που τζτοιεσ καταςκευζσ δεν υφίςτανται πια αφοφ είναι αντιοικονομικζσ αλλά και
αντιαιςκθτικζσ. Σε αντίκεςθ με το προςομοίωμα 1, τα προςομοιϊματα 2 και 3 είναι καλφτερα. Τα
καλϊδια ςε κάκε πλαίςιο με ςχιμα ςταυροφ ανακουφίηουν τθν καταςκευι αφοφ παραλαμβάνουν
μζροσ των φορτίςεων, ςυγκεκριμζνα των αξονικϊν εφελκυςτικϊν δυνάμεων. Το προςομοίωμα 3
που δεν ζχει τα άκρα του πακτωμζνα ςτο ζδαφοσ πλεονεκτεί ζναντι του προςομοιϊματοσ 2. Ππωσ
παρατθριςαμε και πιο πάνω ςτο προςομοίωμα 2 κακϊσ αυξάναμε τθν οριηόντια και κατακόρυφθ
διάςταςθ των καλωδίων τα εντατικά μεγζκθ που αναπτφςςονταν ιταν μειωμζνα ςυγκριτικά με το
αρχικό ςτατικό ςφςτθμα. Στο προςομοίωμα 3 όταν αυξιςαμε τθν οριηόντια και κατακόρυφθ
διάςταςθ των καλωδίων πζραν ενόσ ςθμείου τα αποτελζςματα ιταν χειρότερα αφοφ τα εντατικά
μεγζκθ ιταν πολφ μεγάλα και χρειάηονταν τεράςτιεσ διατομζσ τα ςτοιχεία του φορζα. Ο φορζασ με
το ςτατικό ςφςτθμα του προςομοιϊματοσ 4 απαιτεί τθν πιο μικρι διατομι αφοφ, ςε αντίκεςθ με τα
τρία προθγοφμενα ςυςτιματα, ςτθρίηεται και ςτα δφο άκρα του γεγονόσ που του προςδίδει
μεγαλφτερθ ευςτάκεια και αντοχι. Πςο πιο μακριά τοποκετθκεί ο εγκάρςιοσ φορζασ από τθν αρχι
των αξόνων τόςο μικρότερα ιταν τα εντατικά μεγζκθ που αναπτφςςονταν και τόςο μικρότερεσ
διατομζσ κοίλων κυκλικϊν ςτοιχείων απαιτοφνταν. Πταν ο εγκάρςιοσ φορζασ όμωσ τοποκετικθκε
ςτο άκρο τθσ δοκοφ τα εντατικά μεγζκθ που καταπονοφςαν το φορζα ιταν αρκετά μεγάλα. Ο
εγκάρςιοσ φορζασ που ουςιαςτικά ςτθρίηει τθ δοκό παραλαμβάνει το μεγαλφτερο μζροσ των
δυνάμεων που καταπονοφν το φορζα με αποτζλεςμα να χρειάηεται τεράςτιεσ διατομζσ για να
ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ αντοχισ του ςτατικοφ αυτοφ ςυςτιματοσ. Ππωσ παρατθριςαμε πιο πάνω
αν ο εγκάρςιοσ φορζασ είναι ζνα δικτφωμα τότε χρειάηονται λίγο μικρότερεσ διατομζσ από ζναν
ολόςωμο φορζα. Αν ςυγκρίνουμε τισ διατομζσ που χρειάςτθκε το κάκε ςτατικό ςφςτθμα από το
προςομοίωμα 1 μζχρι και το προςομοίωμα 5 και τισ εντάςεισ του κάκε φορζα τότε το προςομοίωμα
5 κα ιταν μια πολφ καλι λφςθ. Το προςομοίωμα 5 χρειάηεται τισ μικρότερεσ διατομζσ και το
δικτφωμα μεταξφ των κφριων φορζων διευκολφνει τθ μεταφορά φορτίων ςτο ζδαφοσ χωρίσ να τον
επιβαρφνει. Σφμφωνα με τα αποτελζςματα των αναλφςεων για το προςομοίωμα 5 ζνασ δικτυωτόσ
φορζασ με ςτατικό φψοσ όςο πιο κοντά ςτα L/10 γίνεται δίνει μικρότερα αποτελζςματα εντατικϊν
μεγεκϊν και μικρότερεσ διατομζσ ςτοιχείων. Βαςικά κριτιρια τθσ επιλογισ ςτατικοφ ςυςτιματοσ
ςτεγάςτρου είναι θ οικονομικότθτα τθσ καταςκευισ και να είναι ελαφριά κάτι που επιτυγχάνεται
μζςω μικρϊν διατομϊν ςτοιχείων.

Κεφάλαιο 4

τατικά ςυςτιματα κερκίδων
4.1 Παρουςίαςθ ςτατικών ςυςτθμάτων κερκίδων
Ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ των κερκίδων ζχει ωσ ςκοπό να παρζχει ςτουσ κεατζσ ικανοποιθτικζσ
κζςεισ και διάφορουσ χϊρουσ που απαιτοφνται από τουσ χριςτεσ, ενϊ παράλλθλα πρζπει να είναι
ςχεδιαςμζνεσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε οι κεατζσ να μποροφν να παρακολουκιςουν τον αγϊνα χωρίσ
εμπόδια με αςφάλεια και άνεςθ. Σθμαντικόσ και κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθ ςχεδίαςθ των
κερκίδων είναι βζβαια θ χωρθτικότθτα για τθν οποία καταςκευάηεται το ςτάδιο, όπωσ επίςθσ και
από τον τφπο τθσ οροφισ που επιλζγουμε και φυςικά το κόςτοσ τθσ καταςκευισ.
Το αρχικό ςθμείο ςχεδιαςμοφ είναι το μζγεκοσ και ο προςανατολιςμόσ του γθπζδου. Θ μία
άκρθ του χϊρου των κεατϊν βρίςκεται όςο πιο κοντά γίνεται ςτο γιπεδο ενϊ θ εξωτερικι πλευρά
των κερκίδων κακορίηεται από τθ χωρθτικότθτα του ςταδίου και τθ μζγιςτθ απόςταςθ που μπορεί
να ζχει θ πιο μακρινι κζςθ. Αυτό γίνεται γιατί ο κεατισ πρζπει να είναι αρκετά κοντά ςτο γιπεδο
ϊςτε να βλζπει τθν κίνθςθ τθσ μπάλασ, να ζχει κακαρό οπτικό πεδίο και να μπορεί να βλζπει όλεσ
τισ ϊρεσ ανεξάρτθτα με τθ διεφκυνςθ του ιλιου. Επίςθσ επιβάλλεται να υπολογίςουμε και ζνα

ποςοςτό ατόμων που χρθςιμοποιοφν αναπθρικό καροτςάκι και χρειάηονται περιςςότερο χϊρο για
να κινοφνται και να είναι άνετα. Ππωσ είναι λογικό οι κζςεισ αυτζσ πρζπει να τοποκετοφνται ςε
ςθμεία όπου υπάρχουν λιγότερα ςκαλοπάτια και θ κλίςθ του πατϊματοσ των κζςεων δεν κα
υπερβαίνει τισ 20 μοίρεσ. Σε ζνα γιπεδο ποδοςφαίρου θ προτεινόμενθ απόςταςθ είναι περίπου
150m από τθ γωνία του γθπζδου μζχρι το κεατι και θ μζγιςτθ αυτι απόςταςθ να είναι 190m.
Συνικωσ ςε ζνα τζτοιο γιπεδο ο βζλτιςτοσ οπτικό κφκλοσ ζχει κζντρο το κζντρο του γθπζδου και
ακτίνα 90m.
Οι ςυνικεισ κερκίδεσ ζχουν δφο ςχιματα. Το πρϊτο είναι τζςςερισ ορκογωνικζσ κερκίδεσ,
μια ςε κάκε πλευρά του γθπζδου χωρίσ να ενϊνονται ςτα άκρα μεταξφ τουσ και το δεφτερο είναι
ζνα ςυνεχζσ οβάλ ςχιμα που περιβάλλει το γιπεδο. Θ πρϊτθ περίπτωςθ είναι πιο φκθνι αφοφ
κοςτίηει καταςκευαςτικά θ ζνωςθ των τεςςάρων γωνιϊν, ενϊ ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι αυτόσ
ο ανοικτόσ χϊροσ μεταξφ των κερκίδων εξυπθρετεί και ςαν εξαεριςμόσ. Μειονζκτθμα αυτοφ του
ςχιματοσ κερκίδων είναι ότι κυςιάηονται χριςιμεσ κζςεισ κεατϊν ςτα άκρα. Οι κερκίδεσ ςε ςχιμα
οβάλ προςφζρουν μεγαλφτερθ άνεςθ ςτουσ χριςτεσ και ςτουσ παίχτεσ ενϊ παράλλθλα το
αποτζλεςμα είναι αιςκθτικά πιο όμορφο.
Ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ των κερκίδων απαιτεί πολφπλοκουσ και χρονοβόρουσ υπολογιςμοφσ
με αποτζλεςμα κάποιοι ςχεδιαςτζσ να μθν είναι πρόκυμοι να ικανοποιιςουν αυτι τθν διαδικαςία
και ουςιαςτικά να αποτφχουν ςτον τομζα αυτό. Για να υπολογίςουμε ςωςτά το ςχεδιαςμό των
κερκίδων αρχικά αποφαςίηουμε ποιο κα είναι το ςθμείο εςτίαςθσ. Το ςθμείο αυτό βρίςκεται ςτο
γιπεδο και είναι το πιο κοντινό ςθμείο του γθπζδου που χρθςιμοποιείται από τουσ παίχτεσ. Στθ
ςυνζχεια υπολογίηουμε αρικμθτικά τθν απόςταςθ C μεταξφ του φψουσ των ματιϊν των δφο
διαδοχικϊν ανκρϊπων που κάκονται ςτθν ίδια ςτιλθ και θ απόςταςθ αυτι πρζπει να κυμαίνεται
ςτα 90mm-150mm για να ζχουμε μια αποδεκτι λφςθ. Πςο πιο μεγάλθ είναι θ τιμι του παράγοντα
C τόςο καλφτερθ κα είναι θ προβολι του αγϊνα όμωσ ανάλογα κα αυξάνεται και θ κλίςθ των
κερκίδων και κα γίνονται πιο απότομεσ προκαλϊντασ καταςκευαςτικά προβλιματα. Οποιαδιποτε
τιμι αυτοφ του παράγοντα κι αν πάρουμε είναι ςθμαντικό οι κεατζσ όπου και να κάκονται να ζχουν
μια κακαρι εικόνα ολόκλθρου του γθπζδου. Το επόμενο βιμα είναι να υπολογίςουμε τθν
απόςταςθ τθσ πρϊτθσ ςειράσ των κερκίδων από το ςθμείο εςτίαςθσ που επιλζξαμε πιο πάνω. Πςο
μεγαλφτερθ είναι αυτι θ απόςταςθ τόςο πιο ρθχζσ κα είναι οι κερκίδεσ και οι πίςω ςειρζσ κα είναι
χαμθλότερεσ. Επίςθσ πρζπει να αποφαςίςουμε ποια κα είναι θ απόςταςθ φψουσ τθσ πρϊτθσ
ςειράσ των κερκίδων με το γιπεδο ζχοντασ βζβαια υπόψθ ότι όςο πιο μεγάλθ είναι θ διαφορά
φψουσ τόςο καλφτερθ κα είναι θ παρακολοφκθςθ του αγϊνα και τόςο μεγαλφτερθ κα είναι θ κλίςθ
που κα ζχουν οι κερκίδεσ. Θ ιδανικι διαφορά φψουσ είναι τα 700mm-800mm και μεγαλφτερθ.
Ζχοντασ ςτο μυαλό μασ όλα τα πιο πάνω ςε ςυνδυαςμό και με το κόςτοσ που κα δοκεί για τθν
καταςκευι του ςταδίου μποροφμε, τουλάχιςτο κεωρθτικά, να πάρουμε μια εικόνα τθσ μορφισ που
κα ζχουν οι κερκίδεσ.
Κάκε χϊρα ζχει τουσ δικοφσ τθσ κανονιςμοφσ και περιοριςμοφσ όςο αφορά τουσ
παράγοντεσ που πρζπει να λαμβάνουμε υπόψθ ςτο ςχεδιαςμό ολόκλθρου του ςταδίου αλλά και
για τισ κερκίδεσ ςυγκεκριμζνα. Για παράδειγμα, αν επιλζξουμε οι κερκίδεσ να βρίςκονται πολφ
κοντά ςτο γιπεδο υπάρχει κίνδυνοσ να ζχουμε πολφ μεγάλεσ κλίςεισ για να μποροφμε να
παρζχουμε ςτουσ χριςτεσ άνεςθ και αςφάλεια. Για το λόγο αυτό οι κανονιςμοί κζτουν ζνα μζγιςτο
όριο κλίςθσ που ιςοφται με 34 μοίρεσ ςτθν Αγγλία και 41 μοίρεσ ςτθν Ιταλία.

Αφοφ λοιπόν ζχουμε κακορίςει το ςχιμα που κα ζχουν οι κερκίδεσ, το επόμενο βιμα που
κα ακολουκιςουμε κα είναι ο ςχεδιαςμόσ των κζςεων που πρζπει να τθροφν τρεισ ςθμαντικοφσ
παράγοντεσ: τθν άνεςθ, τθν αςφάλεια και τθν οικονομία. Πςο περιςςότερο χρειάηεται ο χριςτθσ να
κακίςει ςτθ κζςθ του τόςο πιο αναπαυτικι πρζπει να είναι. Ραρ’ όλο που μια αναπαυτικι κζςθ
είναι πιο ακριβι, είναι και ζνασ τρόποσ ζλξθσ των κεατϊν οι οποίοι είναι απαραίτθτοι για τθ
λειτουργία του ςταδίου. Αναφορικά με τθν αςφάλεια των κακιςμάτων θ κοινι γνϊμθ υποςτθρίηει
πωσ οι πτυςςόμενεσ καρζκλεσ είναι πιο αςφαλισ αφοφ διπλϊνουν από μόνεσ τουσ όταν ςθκωκεί ο
χριςτθσ προςφζροντασ περιςςότερο χϊρο και διευκολφνοντασ τθ χριςθ των διαδρόμων από
όποιον το επικυμεί. Το φκθνότερο υλικό για τισ κερκίδεσ είναι το ξφλο όμωσ δεν χρθςιμοποιείται
πια αφοφ μετά από κάποιεσ καταςτροφζσ που οφείλονταν ςε φωτιά και το γεγονόσ ότι το υλικό
αυτό είναι εξαιρετικά εφφλεκτο ςτοίχιςε τισ ηωζσ δεκάδων ανκρϊπων. Μια άλλθ φκθνι λφςθ είναι
οι αλουμινζνιεσ ςανίδεσ οι οποίεσ όμωσ είναι πάρα πολφ άβολεσ και κανείσ δεν κζλει να κάκεται
πάνω ςε τζτοιου είδουσ καρζκλα. Θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται τϊρα είναι θ τοποκζτθςθ
μεταλλικϊν ι πλαςτικϊν κακιςμάτων πάνω ςε μορφοποιθμζνεσ, προκαταςκευαςμζνεσ πλάκεσ
ςκυροδζματοσ και θ πιο ακριβι λφςθ είναι θ τοποκζτθςθ πτυςςόμενων πλαςτικϊν κζςεων πάνω
ςτισ προκαταςκευαςμζνεσ πλάκεσ. Υπάρχουν διάφοροι τφποι κακιςμάτων και κα αςχολθκοφμε με
τουσ πιο ςθμαντικοφσ ξεκινϊντασ από τον πιο φκθνό και καταλιγοντασ ςτθν πιο πολυζξοδθ λφςθ.
Το πρϊτο είδοσ κακιςμάτων είναι αυτά που μοιάηουν με πάγκουσ και ουςιαςτικά είναι μεγάλα
μικθ από μεταλλικά ι πλαςτικά ςτοιχεία εφαρμοςμζνα κατάλλθλα πάνω ςε πλάκεσ μπετόν. Είναι
μια φκθνι αλλά κακόλου αναπαυτικι λφςθ με αποτζλεςμα να μθν χρθςιμοποιείται πολφ. Θ
επόμενθ κατθγορία είναι λίγο πιο ακριβι, ςίγουρα πιο αναπαυτικι από τθν προθγοφμενθ ενϊ
χρθςιμοποιείται ευρζωσ και είναι θ πιο ςυχνι λφςθ όςο αφορά τισ κζςεισ ςτα ςτάδια. Οι
πτυςςόμενεσ κζςεισ είναι άνετεσ και βοθκοφν τθ διζλευςθ ςτουσ διαδρόμουσ προςδίδοντασ
μεγαλφτερθ αςφάλεια πράγμα πολφ ςθμαντικό ςε χϊρουσ όπου μαηεφεται μεγάλο πλικοσ
ανκρϊπων. Τελευταία κατθγορία είναι οι αναςυρόμενεσ, κινοφμενεσ κζςεισ που χρθςιμοποιοφνται
ςτθν Αμερικι κυρίωσ ςε ςτάδια που ζχουν περιςςότερεσ από μια χριςεισ.
Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ κερκίδεσ πρζπει να αντζχουν ςτον καιρό και να
είναι άνετα για χριςθ. Ραλαιότερα τοποκετοφςαν ξφλινα ι αλουμινζνια κακίςματα ενϊ τϊρα
χρθςιμοποιοφν πολφ πλαςτικό, PVC, πολυπροπυλζνιο που είναι εφπλαςτα και μποροφν να πάρουν
οποιοδιποτε ςχιμα κελιςουμε για να είναι πιο αναπαυτικά και μποροφμε να τα βάψουμε και
διάφορα χρϊματα. Πτι υλικό και να χρθςιμοποιιςουμε πρζπει μετά να το βάψουμε για να
προςφζρουμε κάποια πυραςφάλεια και ανκεκτικότθτα ςτισ κερκίδεσ μασ.

Φορτία

Μόνιμα Φορτία

Κδιο βάροσ ωπλιςμζνου ςκυροδζματοσ

25 ΚΝ/m3
1.5 ΚΝ/m2

Επικαλφψεισ δαπζδων

Κινθτά φορτία
Κινθτά φορτία δαπζδων γενικά

5 ΚΝ/m2
7.5 ΚΝ/m2

Χϊρων προςπζλαςθσ κοινοφ

Υλικά
Ωπλιςμζνο ςκυρόδεμα

C30

Σειςμικότθτα
Ηϊνθ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ
Σπουδαιότθτα κτθρίου
Κατθγορία εδάφουσ

ΙΙ(α=0.24)
Σ2(γ=1)
Β

Δείκτθσ ςυμπεριφοράσ κτθρίων ωπλιςμζνου ςκυροδζματοσ q=3.5

Το ςτατικό ςφςτθμα των κερκίδων που επιλζξαμε να αναλφςουμε με τθν βοικεια του
προγράμματοσ SAP ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι ζχει τθ γεωμετρία που φαίνεται ςτο Σχιμα 4.1.1.
Ουςιαςτικά αποτελείται από τζςςερα ανοίγματα των 9m, ςυνολικά δθλαδι 36m, ςτθν διεφκυνςθ y
και τζςςερα ανοίγματα φψουσ 5m, ςυνολικά ζχει φψοσ 20m, ςτθν διεφκυνςθ z. Τα υποςτυλϊματα
ζχουν τετραγωνικι διατομι 1.0mx1.0m ενϊ τα δοκάρια ζχουν τετραγωνικι διατομι 0.8mx0.8m.
Στισ δοκοφσ εδράηονται ολόςωμεσ πλάκεσ ενϊ προβλζπονται και τοιχϊματα διατάςεων 1.0mx3.0m.
Με τον τρόπο αυτό μορφϊνονται ςτο χϊρο ςυςτιματα πλαιςίων ωπλιςμζνου ςκυροδζματοσ
ςυηευγμζνα με τοιχϊματα για τθν αποτελεςματικότερθ ανάλθψθ ςειςμικϊν δράςεων.

Σχιμα 4.1.1-Στατικό μοντζλο κερκίδων

Αρχικά λοιπόν ςτον φορζα που παρουςιάηεται ςτο Σχιμα 4.1.1 χρθςιμοποιιςαμε ςκυρόδεμα C30
και πακτϊςαμε τον κερκιδοδζκτθ πάνω ςτα πλαίςια που τον ςτθρίηουν. Σκοπόσ ιταν να δοφμε τισ
αντιδράςεισ και τισ δράςεισ του φορζα υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ και ζπειτα να κάνουμε οποιαδιποτε
βελτιςτοποίθςθ του φορζα. Το κινθτό φορτίο τθσ κερκίδασ που χρθςιμοποιιςαμε για τθν ανάλυςθ
μασ ιταν 7.5ΚΝ/m2. Στα Σχιματα 4.1.2, 4.1.3 και 4.1.4 παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ του
φορζα Μ, Q και Ν αντίςτοιχα.

Σχιμα 4.1.2-Διάγραμμα ροπϊν Μ πακτωμζνου κερκιδοδζκτθ

Σχιμα 4.1.3-Διάγραμμα τεμνουςϊν Q πακτωμζνου κερκιδοδζκτθ

Σχιμα 4.1.4-Διάγραμμα αξονικϊν Ν πακτωμζνου κερκιδοδζκτθ

Σχιμα 4.1.5-Ραραμορφωμζνοσ φορζασ με πακτωμζνο κερκιδοδζκτθ
Στο Σχιμα 4.1.5
παραμορφϊνεται ο
Ραρατθροφμε

βλζπουμε
πϊσ
φορζασ
αυτόσ.
λοιπόν
ότι
θ

παραμόρφωςθ του είναι πολφ ζντονθ και ςίγουρα πρζπει να προςπακιςουμε να παρουςιάςουμε
μια καλφτερθ λφςθ ςτατικοφ ςυςτιματοσ. Επίςθσ, το γεγονόσ ότι οι κερκιδοδζκτεσ είναι
καταςκευαςμζνοι από ςκυρόδεμα κακιςτοφν ακόμα πιο δφςκολθ τθν παραλαβι ςειςμικϊν
δυνάμεων αφοφ το ςκυρόδεμα ζχει ςχεδόν μθδενικι εφελκυςτικι αντοχι. Με τθ βοικεια του
προγράμματοσ SAP ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι αναλφςαμε αυτό το φορζα με το ςειςμικό φάςμα
τθσ Ακινασ για να δοφμε τι αξονικι καλείται να παραλάβει το ςκυρόδεμα. Στο Σχιμα 4.1.6
παρατθροφμε το διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων για τθ ςειςμικι διζγερςθ με κφριο άξονα τον
άξονα χ και ςτο Σχιμα 4.1.7 βρίςκεται το διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων για ςειςμικι διζγερςθ με
κφριο άξονα τον άξονα y. Ραρατθροφμε ότι θ μζγιςτθ αξονικι δφναμθ να ζχει τιμι 711KN και 2182
ΚΝ αντίςτοιχα.

Σχιμα 4.1.6-Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων για ςειςμικι διζγερςθ με κφριο άξονα τον
άξονα χ του πακτωμζνου κερκιδοδζκτθ

.
Σχιμα 4.1.7-Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων για ςειςμικι διζγερςθ με κφριο άξονα τον
άξονα y πακτωμζνου κερκιδοδζκτθ

Μια λφςθ λοιπόν για να μπορεί πιο εφκολα να παραλάβει αυτζσ τισ ςειςμικζσ δυνάμεισ είναι οι
κερκιδοδζκτεσ να μθν είναι πακτωμζνοι πάνω ςτα πλαίςια αλλά να ενϊνονται με κφλιςθ ςε αυτά.
Με αυτι τθ νζα ςτιριξθ επιτρζπεται πιο εφκολα θ ελάχιςτθ μετακίνθςθ τουσ ςφμφωνα με τθν
κίνθςθ του εδάφουσ για να μθν αναπτφςςονται πάρα πολφ μεγάλεσ εφελκυςτικζσ δυνάμεισ. Το νζο
ςτατικό ςφςτθμα φαίνεται ςτο Σχιμα 4.1.8, θ γεωμετρία του φορζα είναι ίδια, ενϊ τα εντατικά
μεγζκθ που αναπτφςςονται με αυτό το ςφςτθμα δεν διαφζρουν πολφ από τθν προθγοφμενθ
ανάλυςθ. Το ςθμαντικό είναι τϊρα να δοφμε πωσ παραμορφϊνεται ο φορζασ που παρουςιάηεται
ςτο Σχιμα 4.9. Τα φορτία που επιβάλλονται ςτον παραμορφωμζνο φορζα είναι το κινθτό φορτίο
Q= 7.5 ΚΝ/m2, θ επικάλυψθ 0.5 ΚΝ/m2 και το ίδια βάροσ των ςτοιχείων με το ςυνδυαςμό για τον
ζλεγχο τθσ οριακισ κατάςταςθσ λειτουργικότθτασ, δθλαδι 1*G+1*Q όπου G είναι τα μόνιμα φορτία
και Q τα κινθτά.

Σχιμα 4.1.8-Γεωμετρία φορζα με κυλίςεισ

Σχιμα 4.1.9-Ραραμόρφωςθ φορζα με κυλίςεισ
Ππωσ βλζπουμε από το πιο πάνω Σχιμα 4.1.9 ο φορζασ τϊρα παραμορφϊνεται διαφορετικά από
τθν πρϊτθ μασ ανάλυςθ ενϊ τα εντατικά μεγζκθ που αναπτφςςει ο φορζασ ζχουνε μειωκεί αρκετά.
Θ λφςθ αυτι είναι καλφτερθ από τθν προθγοφμενθ αφοφ τα εντατικά μεγζκθ (Σχιμα 4.1.10, 4.1.11

και 4.1.12 βρίςκονται τα εντατικά μεγζκθ ςυςτιματοσ με κφλιςθ) που αναπτφςςονται διαφζρουν
πολφ και θ ςυμπεριφορά του φορζα είναι πολφ καλφτερθ ςτισ ςειςμικζσ διεγζρςεισ αφοφ τϊρα το
ςκυρόδεμα δεν αναγκάηεται να παραλάβει τισ δυνάμεισ εφελκυςμοφ που δεν μπορεί ουςιαςτικά να
παραλάβει.

Σχιμα 4.1.10-Διάγραμμα ροπϊν Μ φορζα με κυλίςεισ

Σχιμα 4.1.11-Διάγραμμα τεμνουςϊν δυνάμεων Q φορζα με κυλίςεισ

Σχιμα 4.1.12-Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων Ν φορζα με κυλίςεισ

Στθ ςυνζχεια χρθςιμοποιιςαμε ςκυρόδεμα C35 και C40 για να ςυγκρίνουμε τισ αναλφςεισ και
κρατιςαμε όλα τα άλλα δεδομζνα ςτακερά. Σαν ςτατικό ςφςτθμα πιραμε αυτό με τον
κερκιδοδζκτθ να ςτθρίηεται πάνω ςτα πλαίςια με κυλίςεισ αφοφ ζχουμε ιδθ καταλιξει ότι είναι
καλφτερο από αυτό με τον κερκιδοδζκτθ πακτωμζνο. Ππωσ αναφζραμε πιο πάνω, οι γεωμετρία του
φορζα και τα φορτία που αςκοφνται πάνω ςε αυτόν παραμζνουν ίδια. Ραρατθριςαμε ότι τα
εντατικά μεγζκθ που αναπτφςςει τϊρα ο φορζασ είναι λίγο μικρότερα από τθν ανάλυςθ με C30
αλλά ελάχιςτα που δεν κα παίξει ρόλο ςτο ςχεδιαςμό, παραδείγματοσ χάρθ θ αξονικι ςε ζνα
ςυγκεκριμζνο ςθμείο ςτθ ανάλυςθ με C35 και C40 ιταν κατά 2ΚΝ μικρότερθ από τθν τιμι τθσ ςτο
ίδιο ςθμείο ςτθν ανάλυςθ με C30 ενϊ τα αποτελζςματα τθν κατθγορία ςκυροδζματοσ C35 και C40
ιταν ςχεδόν τα ίδια.
Θ Ελλάδα είναι μια χϊρα με αυξθμζνο κίνδυνο ςε ςειςμοφσ αφοφ οι ςειςμικζσ δραςτθριότθτεσ
είναι ςυχνό φαινόμενο ςτθν Ακινα. Ζτςι κζλαμε να ερευνιςουμε το φορζα μασ και να δοφμε πόςο
καλά ςυμπεριφζρεται ςε αυτζσ τισ ςειςμικζσ δράςεισ. Τθν πρϊτθ φορά χρθςιμοποιιςαμε
ςκυρόδεμα C30 και τθν άλλθ C35 ενϊ ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιιςαμε C40, όπωσ ιταν φυςικό
ςυγκρίναμε τα αποτελζςματά μασ για να εξάγουμε κάποια ςυμπεράςματα. Για τουσ υπολογιςμοφσ
μασ λάβαμε υπόψθ το φάςμα ςειςμοφ τθσ Ακινασ.

Από τθν πρϊτθ ανάλυςθ βρικαμε ότι θ μζγιςτθ ροπι που αναπτφχκθκε ιταν 941KNm και θ μζγιςτθ
τζμνουςα 271KN. Στο Σχιμα 4.1.13, 4.1.14 και 4.1.15 παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ Μ, Q και
Ν αντίςτοιχα για αυτι τθν ανάλυςθ με κφρια διεφκυνςθ ςειςμοφ τθ διεφκυνςθ x. Αν κυμθκοφμε και
τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ με ςειςμό ςτθν περίπτωςθ που ο κερκιδοδζκτθσ εδράηεται χωρίσ
ελευκερία κινιςεων πάνω ςτα πλαίςια παρατθροφμε ότι οι αξονικζσ δυνάμεισ που πρζπει να
παραλάβει τϊρα ο φορζασ, με τισ ςτθρίξεισ του κερκιδοδζκτθ ωσ κυλίςεισ, είναι ςθμαντικά
μικρότερεσ από τθν αρχικι μασ ανάλυςθ με τον κερκιδοδζκτθ πακτωμζνο. Συγκεκριμζνα τϊρα ο
φορζασ πρζπει να παραλάβει 520KN ενϊ χωρίσ ελευκερία κινιςεων ςτισ ςτθρίξεισ του ζπρεπε να
παραλάβει 720KN κάτι αρκετά δφςκολο για ζνα φορζα από ςκυρόδεμα που κεωρθτικά ζχει
μθδενικι εφελκυςτικι αντοχι

Σχιμα 4.1.13-Διάγραμμα ροπϊν Μ για ςειςμικι δράςθ με κφριο άξονα
τον άξονα x

Σχιμα 4.1.14-Διάγραμμα τεμνουςϊν δυνάμεων Q για ςειςμικι διζγερςθ με
κφρια διεφκυνςθ τον άξονα x

Σχιμα 4.1.15-Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων Ν για ςειςμικι διζγερςθ με
κφρια διεφκυνςθ τον άξονα x
Θ δεφτερθ και τρίτθ ανάλυςθ με το ςκυρόδεμα C35 και C40 ανζπτυξε τισ παραπλιςιεσ αντιδράςεισ
οπότε δεν ζχει νόθμα θ περαιτζρω ανάλυςθ τουσ. Σκοπόσ μασ λοιπόν είναι να εξετάςουμε τον
φορζα μασ, χρθςιμοποιϊντασ ςκυρόδεμα C30, για να δοφμε τθ ςυμπεριφορά του με του
ςειςμικοφσ ςυνδυαςμοφσ που προτείνουν οι κανονιςμοί του ΕΑΚ.
Κατά τθν απόκριςθ ενόσ δομιματοσ ςτο ςειςμό ςχεδιαςμοφ πρζπει να ςχθματιςτεί ζνασ
ελαςτοπλαςτικόσ μθχανιςμόσ με αξιόπιςτα αςφαλι μετελαςτικι ςυμπεριφορά. Ο ςειςμόσ
ςχεδιαςμοφ αποτελεί τυχθματικι δράςθ και τα εντατικά μεγζκθ τθσ οποίασ ςυνδυάηονται με εκείνα
των λοιπϊν δράςεων ωσ εξισ:
Sd=Gk+E+ψQ
Ππου Gk είναι οι μόνιμεσ δράςεισ με τθν χαρακτθριςτικι τουσ τιμι, E εντατικά μεγζκθ από το
ςειςμό ςχεδιαςμοφ, Q είναι τα εντατικά μεγζκθ από τθ χαρακτθριςτικι τιμι τθσ μεταβλθτισ
δράςεωσ και ψ είναι θ τιμι του ςυντελεςτι ςυνδυαςμοφ για μακροχρόνιεσ («οιονεί μόνιμεσ»)
μεταβλθτζσ δράςεισ. Ο ςυντελεςτισ αυτόσ για τα ςτάδια παίρνει τθν τιμι 0.5. Δράςεισ
καταναγκαςμοφ, όπωσ προκαλοφμενεσ από μεταβολι και διαφορά κερμοκραςίασ, ςυςτολι
ξθράνςεωσ του ςκυροδζματοσ και υποχωριςεισ ςτθρίξεων, δεν χρειάηεται να ςυμπεριλαμβάνονται
ςτο ςυνδυαςμό με ςειςμό. Επίςθσ, ο ςειςμόσ δεν ςυνδυάηεται με άλλεσ τυχθματικζσ δράςεισ. Ο
ςειςμικόσ ςυνδυαςμόσ που ζγινε θ ανάλυςθ του φορζα και ςχολιάςαμε τα εντατικά μεγζκθ που

αναπτφχκθκαν είχαν ωσ κφρια διεφκυνςθ του ςειςμοφ τθ διεφκυνςθ x, Ex+0.3Ey. Ρρζπει όμωσ να
εξετάςουμε και τθν περίπτωςθ όπου θ κφρια διεφκυνςθ του ςειςμοφ είναι θ διεφκυνςθ y, 0.3Ex+Ey.
Ραρατθροφμε λοιπόν ότι τα εντατικά μεγζκθ αλλάηουν και κυρίωσ θ αξονικι δφναμθ που
αναπτφςςει ο φορζασ είναι τϊρα 1517KN ενϊ θ μζγιςτθ τιμι τθσ ροπισ αυξάνεται ςτα 3019KNm
και θ μζγιςτθ τιμι τθσ τζμνουςασ παραμζνει 875KN. Στα Σχιματα 4.1.16, 4.1.17 και 4.1.18
παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ Μ, Qκαι Ν αντίςτοιχα για ςειςμικι διζγερςθ με κφρια
διεφκυνςθ τθ διεφκυνςθ y.

Σχιμα 4.1.16-Διάγραμμα ροπϊν Μ για ςειςμικι διζγερςθ με κφρια
διεφκυνςθ ςειςμοφ τον άξονα y

Σχιμα 4.1.17-Διάγραμμα τεμνουςϊν Q για ςειςμικι διζγερςθ με κφρια
διεφκυνςθ του ςειςμοφ τον άξονα y

Σχιμα 4.1.18-Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων Ν για ςειςμικι διζγερςθ με κφρια
διεφκυνςθ του ςειςμοφ τον άξονα y
Χρθςιμοποιϊντασ το πρόγραμμα SAP κάναμε δυναμικι ανάλυςθ ςτο προςομοίωμα των κερκίδων
όπου και είδαμε τισ πρϊτεσ δϊδεκα ιδιομορφζσ του ςυςτιματοσ και τισ ιδιοςυχνότθτεσ τουσ. Στον
πίνακα 4.1.1 παρουςιάηονται οι ιδιοςυχνότθτεσ των πρϊτων δϊδεκα ιδιομορφϊν του
προςομοιϊματοσ. Ππωσ κα παρατθριςουμε οι πρϊτεσ 5 ιδιομορφζσ ζχουν αρκετά μικρζσ
ιδιοςυχνότθτεσ ενϊ από τθν ζβδομθ ιδιομορφι και μετά παρουςιάηονται ςυχνότθτεσ μεγαλφτερεσ
από 7.5Hz. Αυτό αναφζρεται πιο κάτω όπου αςχολοφμαςτε με το δυναμικό φορτίο που μπορεί να
προκαλζςουν πολλοί άνκρωποι μαηεμζνοι και ζρευνεσ ζχουν δείξει πωσ για καταςκευζσ από
ςκυρόδεμα θ ςυχνότθτα που πρζπει να ζχουν για να μθν παρουςιάηεται πρόβλθμα ςυντονιςμοφ ι
άλλων δυναμικϊν φαινομζνων πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 7.5Hz.
TABLE: Modal Periods And Frequencies
OutputCase

StepType

StepNum

Period

Frequency

CircFreq

Eigenvalue

Text

Text

Unitless

Sec

Cyc/sec

rad/sec

rad2/sec2

MODAL

Mode

1

0.498902

2.0044

12.594

158.61

MODAL

Mode

2

0.400664

2.4959

15.682

245.92

MODAL

Mode

3

0.211697

4.7237

29.68

880.91

MODAL

Mode

4

0.155589

6.4272

40.383

1630.8

MODAL

Mode

5

0.139076

7.1903

45.178

2041.1

MODAL

Mode

6

0.136391

7.3319

46.067

2122.2

MODAL

Mode

7

0.113697

8.7953

55.262

3053.9

MODAL

Mode

8

0.072133

13.863

87.106

7587.5

MODAL

Mode

9

0.059984

16.671

104.75

10972

MODAL

Mode

10

0.054958

18.196

114.33

13070

MODAL

Mode

11

0.043378

23.053

144.85

20981

MODAL

Mode

12

0.03965

25.221

158.47

25111

4.2 Πλάκεσ ςκυροδζματοσ κερκίδων
Θζλαμε να παρατθριςουμε και τθ ςυμπεριφορά τθσ πλάκασ ςκυροδζματοσ θ οποία εδράηεται
πάνω ςτον κερκιδοδζκτθ και ουςιαςτικά είναι το ςκυρόδεμα κάτω από τα κακίςματα των κερκίδων.
Ρροςομοιϊςαμε ςτο πρόγραμμα SAP το κάκιςμα από ςκυρόδεμα C30 όπωσ φαίνεται και ςτο ςχιμα
4.2.1 και με τθ βοικεια πεπεραςμζνων ςτοιχείων αναλφςαμε τισ αντιδράςεισ που αναπτφςςονται
ςε αυτό, τισ τάςεισ αλλά και τισ ιδιοςυχνότθτεσ των πρϊτων δϊδεκα ιδιομορφϊν του.
Για τθ γεωμετρία του κεωριςαμε ότι ζχει μικοσ περίπου 10m θ πλάκα αυτι, το κάκιςμα δθλαδι
ζχει διαςτάςεισ 10m x 0.8m και θ πλάτθ του κακίςματοσ ζχει φψοσ 0.4m.

Ρίνακασ 4.1.1-Χαρακτθριςτικά των πρϊτων 12 ιδιομορφϊν του προςομοιϊματοσ των
κερκίδων

Σχιμα 4.2.1-Γεωμετρία προςομοιϊματοσ κακίςματοσ 1 από ςκυρόδεμα

Ππωσ αναφζρκθκε πιο πάνω ςυνιςτάται καταςκευζσ από ϊπλιςμζνο ςκυρόδεμα να ζχουν
ιδιοςυχνότθτα μεγαλφτερθ από 7.5Hz κάτι που ιςχφει ςτθν περίπτωςθ του κακίςματοσ όπωσ
φαίνεται ςτον πίνακα 4.2.1 που δείχνει τα χαρακτθριςτικά των ιδιομορφϊν του προςομοιϊματοσ. Θ
πρϊτθ ιδιομορφι αυτοφ του προςομοιϊματοσ ξεκινά με μια ιδιοςυχνότθτα 14Hz.
TABLE: Modal Periods And Frequencies

OutputCase

StepType

StepNum

Period

Frequency

CircFreq

Eigenvalue

Text

Text

Unitless

Sec

Cyc/sec

rad/sec

rad2/sec2

MODAL

Mode

1

0.070983

14.088

88.517

7835.2

MODAL

Mode

2

0.035753

27.97

175.74

30884

MODAL

Mode

3

0.026802

37.31

234.43

54955

MODAL

Mode

4

0.020115

49.714

312.36

97570

MODAL

Mode

5

0.015306

65.334

410.5

168510

MODAL

Mode

6

0.014334

69.765

438.34

192140

MODAL

Mode

7

0.009604

104.12

654.2

427980

MODAL

Mode

8

0.009131

109.52

688.1

473490

MODAL

Mode

9

0.008761

114.15

717.21

514380

MODAL

Mode

10

0.006722

148.77

934.73

873710

MODAL

Mode

11

0.006273

159.41

1001.6

1003200

MODAL

Mode

12

0.005757

173.69

1091.3

1191000

Ρίνακασ 4.2.1-Χαρακτθριςτικά 12 πρϊτων ιδιομορφϊν προςομοιϊματοσ του κακίςματοσ 1 από ςκυρόδεμα
Στα ςχιματα 4.2.2 και 4.2.3 παρουςιάηονται οι κφριεσ τάςεισ, ς11 και ς22 που

Στα ςχιματα 4.2.2 και 4.2.3 οι τάςεισ που παρουςιάηονται αναπτφςςονται κατά το ςειςμό με κφρια
διεφκυνςθ τθ διεφκυνςθ x ενϊ ςτα Σχιματα 4.2.4 και 4.2.5 φαίνονται οι αντίςτοιχεσ τάςεισ για
ςειςμό με κφρια διεφκυνςθ τθ διεφκυνςθ y. Για ςειςμό με κφρια διεφκυνςθ τθ διεφκυνςθ x
εννοοφμε ςυνδυαςμό δράςεων 1g+0.5q+Ex+0.3Ey και για ςειςμό με κφρια διεφκυνςθ τθ διεφκυνςθ
y 1g+0.5q+0.3Ex+1Ey, όπου g τα μόνιμα φορτία, q τα κινθτά φορτία και Ex, Ey ςειςμόσ κατά τθν
κατεφκυνςθ x και y
αντίςτοιχα.

Σχιμα 4.2.2-Κφρια τάςθ ς11 προςομοιϊματοσ το κακίςματοσ 1 από ςκυρόδεμα για
ςειςμό με κφρια διεφκυνςθ τθ διεφκυνςθ x

Σχιμα 4.2.3-Κφρια τάςθ ς22 προςομοιϊματοσ κακίςματοσ 1 από ςκυρόδεμα για ςειςμό με κφρια
διεφκυνςθ τθ διεφκυνςθ x

Σχιμα 4.2.4-Κφρια τάςθ ς11 προςομοιϊματοσ κακίςματοσ 1 από ςκυρόδεμα για ςειςμό με κφρια
διεφκυνςθ τθ διεφκυνςθ y

Σχιμα 4.2.5-Κφρια τάςθ ς22 προςομοιϊματοσ κακίςματοσ 1 από ςκυρόδεμα για ςειςμό με
κφρια διεφκυνςθ τθ διεφκυνςθ y
Για λόγουσ μελζτθσ αναλφςαμε ξανά το προςομοίωμα χρθςιμοποιϊντασ πάλι ςκυρόδεμα C30 και
πεπεραςμζνα ςτοιχεία αλλά αλλάξαμε τισ διαςτάςεισ του. Θ πλάκα του κακίςματοσ κα ζχει
διαςτάςεισ 5m x 0.5m και θ πλάτθ του κακίςματοσ 5m x 0.8m, όπωσ φαίνεται ςτο Σχιμα 4.2.6.

Σχιμα 4.2.6-Γεωμετρία προςομοιϊματοσ κακίςματοσ 2 από ςκυρόδεμα.
Στον πίνακα 4.2.2 παρουςιάηονται οι πρϊτεσ δϊδεκα ιδιομορφζσ και τα χαρακτθριςτικά τουσ του
προςομοιϊματοσ 2. Ππωσ φαίνεται οι ιδιοςυχνότθτεσ αυτοφ του προςομοιϊματοσ είναι αρκετά
μεγαλφτερεσ από το προςομοίωμα 1.

TABLE: Modal Periods And Frequencies
OutputCase

StepType

StepNum

Period

Frequency

CircFreq

Eigenvalue

Text

Text

Unitless

Sec

Cyc/sec

rad/sec

rad2/sec2

MODAL

Mode

1

0.021344

46.851

294.38

86657

MODAL

Mode

2

0.013434

74.438

467.71

218750

MODAL

Mode

3

0.008772

114.01

716.32

513110

MODAL

Mode

4

0.007702

129.84

815.79

665520

MODAL

Mode

5

0.005878

170.11

1068.9

1142500

MODAL

Mode

6

0.00502

199.22

1251.7

1566800

MODAL

Mode

7

0.003579

279.41

1755.6

3082100

MODAL

Mode

8

0.003479

287.47

1806.2

3262400

MODAL

Mode

9

0.003307

302.43

1900.2

3610900

MODAL

Mode

10

0.002972

336.43

2113.8

4468300

MODAL

Mode

11

0.002611

382.95

2406.1

5789400

MODAL

Mode

12

0.002408

415.29

2609.3

6808600

Ρίνακασ 4.2.2-χαρακτθριςτικά 12 πρϊτων ιδιομορφϊν προςομοιϊματοσ κακίςματοσ 2 από
ςκυρόδεμα

Στα ςχιματα 4.2.7 και 4.2.8 παρουςιάηονται οι κφριεσ τάςεισ ς11 και ς22 του προςομοιϊματοσ 2
για ςειςμό με κφρια διεφκυνςθ κατά τθ διεφκυνςθ x αντίςτοιχα, ενϊ ςτα ςχιματα 4.2.9 και 4.2.10
παρουςιάηονται οι κφριεσ τάςεισ για ςειςμό με κφρια διεφκυνςθ τθ διεφκυνςθ y.

Σχιμα 4.2.7-Κφρια τάςθ ς11 του προςομοιϊματοσ 2 από ςκυρόδεμα για ςειςμό με
κφρια διεφκυνςθ τθ διεφκυνςθ x

Σχιμα 4.2.8-Κφρια τάςθ ς22 προςομοιϊματοσ 2 από ςκυρόδεμα για ςειςμό με
κφρια διεφκυνςθ τθ διεφκυνςθ x

Σχιμα 4.2.9-Κφρια τάςθ ς11 προςομοιϊματοσ 2 από ςκυρόδεμα για ςειςμό με
κφρια διεφκυνςθ τθ διεφκυνςθ y

Σχιμα 4.2.10-Κφρια τάςθ ς22 προςομοιϊματοσ 2 από ςκυρόδεμα για ςειςμό με κφρια
διεφκυνςθ τθ διεφκυνςθ y
Οι πλάκεσ αυτζσ που εδράηονται πάνω ςτον κεκριδοδζκτθ είναι από ςκυρόδεμα και είναι
προκαταςκευαςμζνεσ με ςυγκεκριμζνεσ διαςτάςεισ. Για λόγουσ μελζτθσ εμείσ αλλάξαμε τισ αρχικζσ
διαςτάςεισ οι οποίεσ ζδωςαν και καλφτερα αποτελζςματα, μεγαλφτερεσ ιδιοςυχνότθτεσ και
μικρότερεσ τάςεισ.
Ο ςχεδιαςμόσ, θ καταςκευι και θ χριςθ ενόσ δομιματοσ πρζπει να αντιμετωπίηουν επαρκϊσ το
ςειςμικό κίνδυνο, δθλαδι να εξαςφαλίηουν περιοριςμζνεσ και επιδιορκϊςιμεσ βλάβεσ ςτα ςτοιχεία
του φζροντα οργανιςμοφ υπό το ςειςμό ςχεδιαςμοφ, ενϊ ελαχιςτοποιοφνται οι βλάβεσ για
ςειςμοφσ μικρότερθσ ζνταςθσ. Θ πικανότθτα καταρρεφςεωσ πρζπει να είναι μικρι και να
ςυνδυάηεται με διατιρθςθ τθσ ακεραιότθτασ και επαρκοφσ εναπομζνουςασ αντοχισ μετά τθ λιξθ
τθσ ςειςμικισ ακολουκίασ.
Στα κτιρια από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα πρζπει να προβλζπεται επαρκισ υπεραντοχι των τμθμάτων
του φορζα που προορίηονται να παραμείνουν ςτθν ελαςτικι περιοχι και να εξαςφαλίηεται θ
αποφυγι ψακυρϊν μορφϊν αςτοχίασ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό. Ο Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ
Κανονιςμόσ περιζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ και τουσ κανονιςμοφσ για το ςωςτό αντιςειςμικό
ςχεδιαςμό μιασ καταςκευισ και θ πιο πάνω ανάλυςθ μασ ζγινε ςφμφωνα με τισ προτάςεισ και τουσ
κανονιςμοφσ του ΕΑΚ.

4.3 Σαλαντώςεισ καταςκευών
Ρολλά φορτία με τα οποία αςχολείται ζνασ Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ορίηονται ωσ δυναμικά φορτία
αφοφ μεταβάλλονται με το χρόνο. Το μζγεκοσ των φορτίων αυτϊν και οι ςυναρτιςεισ τουσ ςε
ςχζςθ με το χρόνο εξαρτϊνται από τθν εξωτερικι διζγερςθ αλλά και από δυναμικά χαρακτθριςτικά

και ςυμπεριφορά του κάκε μζλουσ του φορζα. Ρροβλιματα ταλαντϊςεων ςε ςτάδια ζχουν αρχίςει
να γίνονται ςυνθκιςμζνα αφοφ χρθςιμοποιοφμε περιςςότερο λεπτά και ελαφριά υλικά ενϊ οι
κανονιςμοί για τθ ςωςτι ςχεδίαςθ ενόσ ςταδίου είναι ελλείπεισ. Θ ςχεδίαςθ ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων ζχει εξελιχκεί πολφ κατά τθν τελευταία δεκαετία. Τϊρα πια τα ακλθτικά κζντρα
ανικουν ςτθν παγκόςμια βιομθχανία διαςκζδαςθσ και λαμβάνουν μζροσ ςε ςτάδια εξοπλιςμζνα με
τθν τελευταία τεχνολογία. Κακϊσ οι ιδιοκτιτεσ λοιπόν προςπακοφν να αυξιςουν τα ζςοδά τουσ
ςκζφτονται διάφορουσ τρόπουσ για να γεμίςουν το ςτάδιο με κόςμο, με αποτζλεςμα να
παράγονται πολλά και διαφορετικά ιδθ φόρτιςθσ ςε όλο το φορζα. Συγκεκριμζνα το αναμενόμενο
δυναμικό φορτίο που κα αςκθκεί από τθν κίνθςθ του πλικουσ είναι αρκετά μεγαλφτερο απ’ ότι
ιταν ςτα προθγοφμενα χρόνια.
Ανάλογα με τθ ςυνάρτθςθ του χρόνου που ζχουν τα δυναμικά φορτία χωρίηονται
ςε αρμονικά, περιοδικά, παροδικά και ορμθτικά. Τα αρμονικά φορτία χαρακτθρίηονται από μια
ςυνάρτθςθ του χρόνου ςτθ μορφι του sine με ι χωρίσ διαφορά φάςθσ. Τζτοια φορτία επθρεάηουν
τθν καταςκευι για μια μεγάλθ χρονικι περίοδο. Τα περιοδικά φορτία εμφανίηουν μια ςυνάρτθςθ
χρόνου που επαναλαμβάνεται ςε ςυχνά χρονικά διαςτιματα που ονομάηονται περίοδοι. Αν και οι
ςυναρτιςεισ μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα μιασ περιόδου είναι αυκαίρετεσ, θ επανάλθψθ τουσ μασ
επιτρζπει να τα μετατρζψουμε ςε αρμονικά φορτία χρθςιμοποιϊντασ μεταςχθματιςμοφσ Fourier. Θ
διάρκεια τθσ επιβολισ αυτϊν των φορτίων είναι μεγάλθ, όπωσ δθλαδι και των αρμονικϊν φορτίων.
Θ κίνθςθ ενόσ ανκρϊπου μπορεί να προκαλζςει διάφορα δυναμικά φορτία και τα
φορτία αυτά μπορεί να είναι περιοδικά ι και παροδικά. Δυναμικά φορτία από τον άνκρωπο
προκαλοφνται ςυνικωσ ςε πεηοδρόμια, γυμναςτιρια, ςτάδια όπου μπορεί να υπάρχει
ςυντονιςμζνθ κίνθςθ πολλϊν ατόμων. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ δόνθςθ είναι θ κατάρρευςθ του
φορζα, να είναι δθλαδι κρίςιμθ ςε οριακι κατάςταςθ αςτοχίασ ο φορζασ ι να είναι κρίςιμθ θ
οριακι κατάςταςθσ λειτουργικότθτασ όπου οι χριςτεσ νιϊκουν άβολα και ενοχλοφνται από το
εφροσ τθσ ταλάντωςθσ ενϊ ο κόρυβοσ που παράγεται είναι υπερβολικόσ. Πλα αυτά τα προβλιματα
πρζπει να τα αποφφγουμε κατά το ςχεδιαςμό, όπωσ επίςθσ και τα φαινόμενα ςυντονιςμοφ που
μπορεί να προκλθκοφν. Τα φαινόμενα αυτά μπορεί να αποφευχκοφν αυξάνοντασ τθν ακαμψία τθσ
καταςκευισ, τοποκετϊντασ απορροφθτιρεσ κραδαςμϊν και ακολουκϊντασ τουσ κανονιςμοφσ ϊςτε
να μθν ζχουμε και πρόβλθμα με κρίςιμα φορτία.
Λεπτζσ και ελαφριζσ καταςκευζσ που βρίςκονται ςε περιοχζσ με ιςχυροφσ ανζμουσ
μποροφν εφκολα να αρχίςουν να ταλαντϊνονται και οι ταλαντϊςεισ αυτζσ μπορεί να προκαλζςουν
αλλοίωςθ ςτθν καταςκευι από κόπωςθ, απϊλεια ικανότθτασ ανάλθψθσ φορτίων από το φορζα ι
ενόχλθςθ των χρθςτϊν. Για να μειϊςουμε αυτά τα προβλιματα αυξάνουμε τθν ακαμψία τθσ
καταςκευισ, προςπακοφμε να κάνουμε αεροδυναμικι βελτιςτοποίθςθ.
Ράρα πολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ ςτθ χϊρα μασ είναι θ ςειςμικι δραςτθριότθτα
θ οποία μπορεί να προκαλζςει οριηόντιεσ αλλά και κατακόρυφεσ κινιςεισ. Οι ηθμιζσ που προκαλεί
ζνασ ςειςμόσ, εξαρτϊνται βζβαια και από το μζγεκοσ του ςειςμοφ, μπορεί να είναι καταςτροφικζσ.
Για να αποφφγουμε όμωσ τθν αςτοχία και κατάρρευςθ τθσ καταςκευισ μποροφμε να τθν κάνουμε
όςο το δυνατό πιο ςυμμετρικι και να ακολουκιςουμε τον ςειςμικό κανονιςμό κάκε χϊρασ για το
ςωςτό αντιςειςμικό ςχεδιαςμό του φορζα.

Εμείσ κα αςχολθκοφμε ςυγκεκριμζνα με τθν ταλάντωςθ των κερκίδων ενόσ
ςταδίου που προκαλείται από ςυντονιςμζνθ κίνθςθ ανκρϊπων. Θ ομαδικι κίνθςθ των φιλάκλων ςε
μια ςτιγμι του ποδοςφαιρικοφ αγϊνα, ζνα γκολ παραδείγματοσ χάρθ, προκαλεί ζνα αρκετά
ςθμαντικό δυναμικό φορτίο κατά τθν κάκετθ αλλά και τθν οριηόντια διεφκυνςθ. Γεγονόσ βζβαια
είναι ότι οι ταλαντϊςεισ που προκαλοφνται από ανκρϊπουσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα προβλιματα
ςυντιρθςθσ και όχι κατάρρευςθσ του φορζα.
Τα περιοδικά φορτία που προκαλοφνται από περπάτθμα ανκρϊπων, τρζξιμο ι
χοροπιδθμα εξαρτϊνται από τθ ςυνάρτθςθ χρόνου ζχουν αλλά και από τθ ςυχνότθτα και το είδοσ
τθσ κίνθςθσ. Το πρόβλθμα ςε μια περιοδικι κίνθςθ είναι ότι θ ταλάντωςθ δεν μεταδίδεται μόνο
ςτθν ιδιοςυχνότθτα των διαφόρων κινιςεων αλλά και ςε υψθλότερεσ ι χαμθλότερεσ αρμονικζσ
ιδιοςυχνότθτεσ. Σθμαντικό ρόλο ςτθ δόνθςθ παίηει και ο αρικμόσ των ανκρϊπων που διεγείρουν
τθν ταλάντωςθ φυςικά. Ππωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει, ςε γυμναςτιρια και ςτάδια θ κίνθςθ που
μπορεί να προκαλζςει δυναμικά φορτία είναι όταν ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ανκρϊπων χοροπθδοφν.
Μετά από μελζτεσ ςε γυμναςτιρια κυρίωσ βρζκθκε πωσ θ ςυχνότθτα τθσ καταςκευισ
πραγματοποιϊντασ τισ διάφορεσ κινιςεισ είναι 2-3.2Θz, ενϊ ζρευνεσ με πθδιματα για περιςςότερο
χρόνο από 1-2 λεπτά ςτο ίδιο ςθμείο εμφάνιςαν ςυχνότθτεσ 1-2.8Θz ςυνεπϊσ φαίνεται απίκανο να
παραχκεί κίνθςθ με ςυχνότθτα πάνω από 3.5 Θz για να αντιμετωπίςουμε ςοβαρά προβλιματα.
Ζνασ άνκρωποσ που χοροπθδά, αρχικά αςκεί μια κατακόρυφθ δφναμθ ςτο πάτωμα. Ραράγοντεσ
που επθρεάηουν αυτι τθ δυναμικι φόρτιςθ είναι θ ςυχνότθτα του πθδιματοσ, θ ζνταςθ του, το
βάροσ του ανκρϊπου, το είδοσ τθσ υπόδθςθσ του και τθν κατάςταςθ που βρίςκεται το πάτωμα,
δθλαδι αν θ κάλυψθ του είναι μαλακι ι όχι. Με βάςθ κάποιουσ υπολογιςμοφσ βρζκθκε μια τιμι
για τον παράγοντα πρόςκρουςθσ Κp και ο οποίοσ ιςοφται με 6-7. αυτό ςθμαίνει ότι το μζγιςτο
φορτίο που μπορεί να προκαλζςει ζνασ μόνον άνκρωποσ είναι 6-7 φορζσ μεγαλφτερο από το βάροσ
του. Ο παράγοντασ αυτόσ αυξάνεται με τθν μείωςθ του λόγου t/Tp, ο οποίοσ πρζπει να ιςοφται με
0.25-0.6 όπου Tp είναι θ περίοδοσ τθσ ςυνάρτθςθσ και t θ διάρκεια επαφισ.
Γενικά, χοροπθδϊντασ αςκοφμε ςθμαντικά δυναμικά φορτία ςυνικωσ με
ςυχνότθτεσ των πρϊτων τριϊν αρμονικϊν ιδιοςυχνοτιτων. Ο ςυγχρονιςμόσ όμωσ των ανκρϊπων
που ςυμμετζχουν ςτθν κίνθςθ αυτι προςδίδει μια γραμμικι ςυνάρτθςθ ςτα δυναμικά φορτία.
Ππωσ φαίνεται λοιπόν από τα πιο πάνω θ αςτοχία τθσ καταςκευισ από ταλάντωςθ μάλλον είναι
απίκανθ.
Οι ταλαντϊςεισ που οφείλονται ςτον άνκρωπο επθρεάηουν με διαφορετικό τρόπο
τθν καταςκευι και διαφορετικό τουσ χριςτεσ. Τα δυναμικά αυτά φορτία δεν είναι κρίςιμα για τθν
αςτοχία του φορζα όμωσ επθρεάηουν ςθμαντικά τθ ςυντιρθςθ τθσ καταςκευισ. Οι χριςτεσ από τθν
άλλθ αιςκάνονται κάκε κραδαςμό και νιϊκουν άβολα από τθσ μικρζσ δονιςεισ που προκαλοφν οι
άνκρωποι γφρω τουσ, ενϊ ενοχλοφνται ακόμα και από το κόρυβο που παράγεται. Ρολφ ςπάνια, αν
υπερφορτϊςουμε το φορζα μπορεί φυςικά να καταρρεφςει ι να προκλθκοφν και ρωγμζσ ςε
κάποια μζλθ του. Σίγουρθ λφςθ για τθν αντιμετϊπιςθ των πιο πάνω προβλθμάτων είναι θ αλλαγι
τθσ ςυχνότθτασ τθσ καταςκευισ ενϊ προτείνεται και ο υπολογιςμόσ τθσ εξαναγκαςμζνθσ
ταλάντωςθσ. Σε ιδθ υπάρχουςεσ καταςκευζσ μια λφςθ είναι θ τοποκζτθςθ απορροφθτιρων
κραδαςμοφ. Σε γυμναςτιρια και ςτάδια πρζπει να δίνεται μεγάλθ προςοχι ςτο ςχεδιαςμό του
πατϊματοσ με προςοχι ςτθν ακαμψία του, ςτθ μάηα και τθν απόςβεςθ του υλικοφ. Για ςκυρόδεμα
θ ςυχνότθτα του πρζπει να είναι f>7.5Hz. οι ςυχνότθτεσ αυξάνονται με τθν μείωςθ τθσ ακαμψίασ,

τθσ μάηασ και τθσ απόςβεςθσ. Ρρζπει να ςθμειϊςουμε βζβαια ότι ο ςχεδιαςμόσ αυτόσ
ςυμπεριλαμβάνει ςτατικά φορτία και όχι δυναμικά.
Σφμφωνα με μελζτεσ που ζχουν γίνει ςε ζνα ςτάδιο τθσ Αγγλίασ παρατιρθςαν ότι
θ ιδιοςυχνότθτα και το μζγεκοσ τθσ απόςβεςθσ που είχε το ςυγκεκριμζνο ςτάδιο άλλαξαν αρκετά
όταν αυτό ιταν γεμάτο με κόςμο. Αυτι θ παρατιρθςθ είναι πολφ ςθμαντικι γιατί μζχρι τϊρα
κεωροφςαμε πωσ αυτι θ αλλαγι τθσ ςυχνότθτασ για άδειο και γεμάτο ςτάδιο ιταν ευπρόςδεκτθ
αφοφ πιςτεφαμε πωσ οφειλόταν ςτθν αφξθςθ τθσ απόςβεςθσ τθσ καταςκευισ. Θ ζρευνα αυτι όμωσ
ζδειξε πωσ αυτό δεν είναι δεδομζνο και θ καταςκευι δεν ςυμπεριφζρεται πάντα ζτςι γιατί ςτισ πιο
κρίςιμεσ ςτιγμζσ κατά τθ διάρκεια ενόσ γεγονότοσ, όπωσ ο πανθγυριςμόσ των φιλάκλων ςε ζνα
γκολ τθσ ομάδασ τουσ, που ο κόςμοσ χοροπθδά ςυντονιςμζνα πάνω ςτισ κερκίδεσ θ επίδραςθ του
μεγάλου πλικουσ πάνω ςτθν καταςκευι μπορεί να είναι καταςτρεπτικι. Μια άλλθ ζρευνα
απζδειξε, χρθςιμοποιϊντασ το πρόγραμμα MATLAB ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι, ότι για
καταςκευζσ με χαμθλζσ ιδιοςυχνότθτεσ θ παρουςία του πλικουσ προςκζτει αρκετά μεγάλθ μάηα
ςτο ςφςτθμα, ενϊ ςε μια καταςκευι με υψθλζσ ιδιοςυχνότθτεσ προςκζτει απόςβεςθ ςτο ςφςτθμα.
Σθμαντικό βζβαια είναι πωσ και ςτισ δφο πιο πάνω περιπτϊςεισ επιτυγχάνεται θ μείωςθ τθσ
ιδιοςυχνότθτασ τθσ καταςκευισ.
Το πιο ςθμαντικό κριτιριο για το κακοριςμό τθσ ςυντιρθςθσ του φορζα από
ηθμιζσ που μπορεί να προκλθκοφν από ταλαντϊςεισ είναι θ ζνταςθ των ταλαντϊςεων που
προκαλοφν οι χριςτεσ. Οι ιδιοςυχνότθτεσ επίςθσ του ςταδίου είναι εξαιρετικισ ςθμαςίασ αφοφ
όταν το δυναμικό φορτίο διεγείρει το φορζα με αυτι τθ ςυχνότθτα παρουςιάηεται το φαινόμενο
του ςυντονιςμοφ όπου θ ταλάντωςθ γίνεται με μζγιςτο πλάτοσ. Το πλάτοσ αυτό κα κακορίςει αν το
φαινόμενο είναι αποδεκτό ςφμφωνα βζβαια με τα όρια των κανονιςμϊν. Θ ςυντιρθςθ του φορζα
δεν μπορεί να υπολογιςτεί ακριβϊσ όμωσ μια παράμετροσ τθσ δόνθςθσ, ονομάηεται δονθτικι τιμι
VDV, εξαρτάται από τθν επιτάχυνςθ που αναπτφςςεται και τθ διάρκεια του χρόνου ταλάντωςθσ Τ
και είναι υπολογίςιμθ με αποτζλεςμα, μζςω αυτισ τθσ παραμζτρου, να μποροφμε να δϊςουμε μια
αρικμθτικι τιμι ςτο μζγεκοσ τθσ ςυντιρθςθσ. Για ζνα γιπεδο ποδοςφαίρου ζχει εξαχκεί θ
εμπειρικι ςχζςθ: VDV= α Χ0.75 όπου
α= ακραία τιμι τθσ επιτάχυνςθσ.
Σθμαντικζσ ταλαντϊςεισ ζχουν ςθμειωκεί ςτο ςτάδιο Maracana, ςτο Trafford
Stadium, ςτο Millenium Stadium in Gardiff. Το κοινό ςτοιχείο αυτϊν των ςταδίων είναι τα μεγάλα
ανοίγματα των δοκϊν τουσ με ιδιοςυχνότθτεσ μζςα ςτο διάςτθμα ςυχνοτιτων που μπορεί να
προκαλζςει ζνα ανκρϊπινο δυναμικό φορτίο. Θ μεγάλθ ελαςτικότθτα τθσ δοκοφ ςε ςυνδυαςμό με
το πλικοσ να χοροπθδά με ρυκμό προκάλεςε ςυντονιςμό και θ κερκίδα ταλαντϊκθκε με το
μεγαλφτερο πλάτοσ ταλάντωςθσ που μποροφςε να ζχει. Αυτό ζγινε αιςκθτό από τουσ χριςτεσ οι
οποίοι ενοχλικθκαν αρκετά αφοφ δεν ιταν ςίγουροι πια για τθν αςφάλεια τθσ καταςκευισ.
Το 2004 είχε δθμοςιευτεί ςτο περιοδικό ice μια ζρευνα δφο κακθγθτϊν από το
Manchester που αφοροφςε τον τρόπο μελζτθσ των δυναμικϊν φαινομζνων που μπορεί να
αναπτφξει μια εξζδρα όπου ςυγκεντρϊνεται μεγάλοσ αρικμόσ κόςμου. Θ ζρευνα αυτι ζδειξε τισ
διαφορζσ τθσ δυναμικισ ςυμπεριφοράσ που παρουςιάηει ζνασ φορζασ ανάλογα με το μοντζλο που
κα χρθςιμοποιιςουμε. Ζνα δυςδιάςτατο πλαίςιο είναι απλό και μπορεί με ευκολία να βρει τισ
ιδιοςυχνότθτεσ τθσ καταςκευισ και τθν ταλάντωςθ τθσ ςτθν μπροσ-πίςω διεφκυνςθ του πλαιςίου
αλλά και ςτθν κάκετθ ς’ αυτό διεφκυνςθ. Μειονζκτθμα μιασ τζτοιασ ανάλυςθσ είναι ότι δεν

κακορίηεται θ ακαμψία του φορζα που είναι μια πολφ ςθμαντικι παράμετροσ για τθ διεξαγωγι
ςυμπεραςμάτων. Σε αντίκεςθ με τθ δυςδιάςτατθ ανάλυςθ, θ τριςδιάςτατεσ αναλφςεισ είναι πολφ
διαδεδομζνεσ και χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ. Οι αναλφςεισ αυτζσ μποροφν να υπολογίςουν τθν
ταλάντωςθ τθσ καταςκευισ προσ όλεσ τισ διευκφνςεισ με αποτζλεςμα να δίνει μια ολοκλθρωμζνθ
ανάλυςθ τθσ δυναμικισ ςυμπεριφοράσ του φορζα. Μια άλλθ διαφορά των δφο αναλφςεων είναι
ότι θ δυςδιάςτατθ ανάλυςθ δίνει μόνο τισ πρϊτεσ τζςςερισ ιδιομορφζσ ενϊ το τριςδιάςτατο
μοντζλο υπολογίηει τισ πρϊτεσ εξιντα. Κάνοντασ λοιπόν και τισ δφο αυτζσ αναλφςεισ ςυμπζραναν
ότι θ πλευρικι ταλάντωςθ τθσ εξζδρασ δεν είναι κρίςιμθ αφοφ το δυναμικό φορτίο που προκαλοφν
οι άνκρωποι ςυνικωσ διεγείρει ταλάντωςθ ςτθν μπροσ-πίςω και κατακόρυφθ διεφκυνςθ τθσ
εξζδρασ.
Ζνα από τα κυριότερα προβλιματα ςτο δυναμικό ςχεδιαςμό των ςταδίων είναι το
γεγονόσ ότι οι πλθροφορίεσ που αφοροφν ζνα τζτοιο κζμα είναι πολφ λίγεσ και δεν επαρκοφν ενϊ
δεν ζχουμε οφτε κάποια αποδεκτά όρια από κανονιςμοφσ. Αυτι θ ζλλειψθ πλθροφοριϊν ςε
ςυνδυαςμό με τα διαφορετικά αποτελζςματα διάφορων ερευνϊν που αφοροφςε τθ δυναμικι
ςυμπεριφορά των ςταδίων κακιςτά αδφνατθ τθ ςφγκριςθ και τθ διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων
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Πρόταςθ για εφαρμογι
5.1 Γενικά
Αντικείμενο αυτοφ του κεφαλαίου είναι θ παρουςίαςθ και θ περιγραφι μιασ πρόταςθσ για
εφαρμογι ενόσ ςταδίου ςτθν Ακινα. Για μια πραγματικι εφαρμογι μιασ τζτοιασ καταςκευισ
πρζπει να λθφκοφν ςτοιχεία για το ζδαφοσ από εταιρίεσ Εδαφοτεχνικισ Ζρευνασ κακϊσ και από
αποτελζςματα ςυμπλθρωματικϊν γεωτριςεων και εργαςτθριακϊν δοκιμϊν που εκτελζςτθκαν επί
τόπου ϊςτε να προςδιοριςτεί με τθ μεγαλφτερθ δυνατι βεβαιότθτα θ ποιότθτα και τα μθχανικά
χαρακτθριςτικά του εδάφουσ κεμελίωςθσ. Για τθν παρακάτω ανάλυςθ εμείσ πιραμε κάποιεσ
ενδεικτικζσ τιμζσ και χαρακτθριςτικά εδάφουσ από πραγματικζσ μελζτεσ που ζγιναν ςτθν Ακινα για
να εξάγουμε ρεαλιςτικά αποτελζςματα. Το ςτάδιο ζχει ελλειψοειδζσ ςχιμα με τθ μεγαλφτερθ
εξωτερικι του διάμετρο να ιςοφται με 262m και θ μικρότερθ ιςοφται με 212m. Οι διαγϊνιοι του
αγωνιςτικοφ χϊρου διαχωρίηουν το κτιριο ςε 4 τομείσ-κερκίδεσ.
Θ μεταλλικι ςτζγθ μορφϊνεται από 4 ςτατικϊσ ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ τμιματα. Κάκε
τμιμα ςτθρίηεται ςε 4 κφριουσ χωροδικτυωτοφσ φορείσ και όλθ θ επιφάνεια των κερκίδων του
γθπζδου ςτεγάηεται. Θ μορφι τθσ ςτζγθσ αποτελείται από κοίλεσ κυκλικζσ διατομζσ ενϊ θ
επικάλυψθ προβλζπεται από πολυκαρμπονικό υλικό. Θ κλίςθ τθσ ςτζγθσ πρζπει να προβλζπεται
προσ το εξωτερικό του γθπζδου για αςφαλζςτερθ και απλοφςτερθ απορροι ομβρίων. Ο
ςχεδιαςμόσ και θ επιλογι του ςτατικοφ ςυςτιματοσ και του είδουσ των φορζων ζγινε με βαςικό

κριτιριο τθν οικονομικότθτα από άποψθ ςυνολικοφ βάρουσ διατομϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν
απλότθτα και τυποποίθςθ τθσ καταςκευισ , τθν ταχφτθτα ανζγερςθσ και τισ απαιτιςεισ
επικεϊρθςθσ και ςυντιρθςθσ για τθ φάςθ λειτουργίασ.
Ππωσ προαναφζρκθκε θ ςτζγθ αποτελείται από 4 ςτατικϊσ ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ
τμιματα. Με τον τρόπο αυτό αποφεφγονται ανεπικφμθτεσ δράςεισ επιβαλλόμενων
παραμορφϊςεων λόγω διαφοράσ κερμοκραςίασ και περίπλοκεσ ςειςμικζσ δράςεισ από τθν
αλλθλεπίδραςθ τθσ ςτζγθσ με τθν υποδομι των κερκίδων από Ωπλιςμζνο Σκυρόδεμα. Θ ςτζγαςθ
φζρεται από τουσ κφριουσ φορείσ που διατάςςονται ανά 45.2m και ουςιαςτικά είναι ζνασ
καμπφλοσ δικτυωτόσ πρόβολοσ που αποτελείται από κοίλεσ κυκλικζσ διατομζσ ενϊ οι
δευτερεφοντεσ φορείσ είναι διατεταγμζνοι κάκετα ςτουσ κφριουσ φορείσ και είναι ζνασ
χωροδικτυωτόσ φορζασ αποτελοφμενοσ από κοίλεσ κυκλικζσ διατομζσ. Στο Ραράρτθμα Α
παρουςιάηονται όψεισ, τομζσ και θ κάτοψθ τθσ οροφισ του ςταδίου.

5.2 Φορτία καταςκευισ
Ππωσ είναι γνωςτό τα φορτία του ανζμου που προβλζπει ο Ευρωκϊδικασ είναι πολφ μεγάλα και
επιβαρφνουν πολφ τθν καταςκευι. Σε περιπτϊςεισ μελζτθσ αντίςτοιχων ζργων ο υπολογιςμόσ των
φορτίων του ανζμου γίνεται με βάςθ πειραματικά μοντζλα ςε wind tunnel που αποτελεί και τθν
πρόταςθ μασ για τθ φάςθ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ. Για το ςτάδιο προμελζτθσ με το οποίο κα
αςχολθκοφμε είναι επαρκισ θ προςζγγιςθ με αναλυτικό τρόπο ςφμφωνα με τον Ευρωκϊδικα.
Μόνιμα φορτία
78.5 ΚΝ/m3

Κδιο βάροσ χάλυβα
Επικαλφψεισ και θλεκτρομθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ

g=0.5 ΚΝ/m2

Κινθτά φορτία
s=0.785 ΚΝ/m2

Χιόνι
Άνεμοσ

w=1.056 ΚΝ/m2

Υλικά
Χάλυβασ
Χάλυβασ ωπλιςμοφ ςκυροδζματοσ για παςςάλουσ κεμελίωςθσ
Σκυρόδεμα παςςάλων κεμελίωςθσ και κεφαλόδεςμοσ κεμελίωςθσ

Σειςμικότθτα

S355
S500
C30

Ηϊνθ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ
Σπουδαιότθτα κτθρίου

ΙΙ(α=0.24)
Σ2(γ=1) Κατθγορία εδάφουσ
Β

Δείκτθσ ςυμπεριφοράσ μεταλλικϊν καταςκευϊν

q=3.0

5.3 Ανάλυςθ φορζα μεταλλικισ ςτζγθσ
Σκοπόσ τθσ ανάλυςθσ αυτισ είναι ο κακοριςμόσ τθσ γεωμετρίασ και των διατομϊν του ςχιματοσ
5.3.1 το οποίο είναι ζνα προςομοίωμα του κφριου φορζα και ζχει φψοσ 44m, μικοσ 57.7m ενϊ το
ακτινικό του μικοσ ιςοφται με 70.5m. Αποτελείται από κοίλεσ κυκλικζσ διατομζσ και ουςιαςτικά
είναι ζνασ δικτυωτόσ πρόβολοσ. Θ απόςταςθ των δφο κφριων φορζων ςτο ζδαφοσ ιςοφται με 9m
ενϊ ςτο ελεφκερο άκρο οι κφριοι φορείσ ζχουν απόςταςθ μεταξφ τουσ ίςθ με 2.4m. Αρχικι
εκτίμθςθ ιταν να τοποκετοφςαμε ςτο κάτω μζροσ του προςομοιϊματοσ μεγαλφτερθ διατομι
κοίλου κυκλικοφ ςτοιχείου από ότι ςτο ελεφκερο άκρο λόγω τθσ μεγάλθσ ζνταςθσ που είναι λογικό
να αναπτφςςεται ςτο κάτω μζροσ του φορζα. Αυτό όμωσ δεν είναι όμορφο αιςκθτικά αλλά
δυςκολεφει και τθν ταχφτθτα και απλότθτα τθσ ανζγερςθσ τθσ καταςκευισ, για το λόγο αυτό
αποφαςίςαμε να τοποκετιςουμε διατομζσ ίςθσ διαμζτρου αλλά διαφορετικοφ πάχουσ. Οι διατομζσ
που βρίςκονται πιο ψθλά κα ζχουν μικρότερο πάχοσ ενϊ όλοσ ο φορζασ είναι πακτωμζνοσ ςτο
ζδαφοσ.

Σχιμα 5.3.1- Γεωμετρία κφριου φορζασ μεταλλικισ ςτζγθσ

Με τθ βοικεια του προγράμματοσ SAP 2000 αναλφςαμε το φορζα και βρικαμε ποια διατομι
επαρκεί υπό τα φορτία που αναφζρονται πιο πάνω ςτθν ενότθτα 5.2. Ο κακοριςμόσ τθσ διατομισ
ζγινε για κατακόρυφα φορτία τιμϊν g=0.5 ΚΝ/m2 (επικάλυψθ και θλεκτρομθχανολογικόσ
εξοπλιςμόσ) το ίδιο βάροσ των διατομϊν του φορζα, s=0.785 KN/m2 (χιόνι) και w=1.056 KN/m2
(άνεμοσ). Το ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο προκφπτει από τον ςυνδυαςμό :
1.35*(g+Ι.Β)+1.5*w+0.9*s
Ρρζπει να αναφζρουμε ότι οι τιμζσ των χαρακτθριςτικϊν αυτϊν μεγεκϊν πολλαπλαςιάςτθκαν με
τθν ηϊνθ επιρροισ των φορτίων ςτον φορζα που ιςοφται με 45.2m. Αυτό ςθμαίνει ότι θ τιμι του
ανζμου που επιβαρφνει τθν καταςκευι είναι w=1.056 ΚΝ/m2 * 45.2m= 47.7KN/m, το χιόνι s=0.785
KN/m2 * 45.2m=35.5 KN/m και θ επικάλυψθ g=0.5 ΚΝ/m2 * 45.2m=22.6 KN/m.
Καταλιξαμε ςε διατομζσ με διάμετρο 1.5m και ςυγκεκριμζνα χρθςιμοποιοφμε διατομζσ
CHS1500x40 μζχρι το υψόμετρο Θ=29.5m και από το υψόμετρο αυτό μζχρι και Θ=44m
CHS1500x20.
Στα ςχιματα 5.3.2, 5.3.3 και 5.3.4 παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ Μ, Q και Ν που
αναπτφχκθκαν ςτο
φορζα.

Σχιμα 5.3.2 - Διάγραμμα ροπϊν Μ κφριου φορζα μεταλλικισ ςτζγθσ από το ςυνδυαςμό
1.35*(g+Ι.Β)+1.5*w+0.9*s

Σχιμα 5.3.3 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q κφριου φορζα μεταλλικισ ςτζγθσ από το
ςυνδυαςμό 1.35*(g+Ι.Β)+1.5*w+0.9*s

Σχιμα 5.3.4 – Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων Ν κφριου φορζα μεταλλικισ ςτζγθσ από το
ςυνδυαςμό 1.35*(g+Ι.Β)+1.5*w+0.9*s

Από τα πιο πάνω ςχιματα παρατθροφμε τισ μζγιςτεσ τιμζσ των εντατικϊν μεγεκϊν. Θ μζγιςτθ τιμι
ροπϊν βρίςκεται, ςτθν κοίλθ κυκλικι διατομι που βρίςκεται πακτωμζνθ ςτο ζδαφοσ και ιςοφται με
-25348ΚΝm ενϊ θ μζγιςτθ τιμι τεμνουςϊν ιςοφται με -3587ΚΝ και θ μζγιςτθ αξονικι δφναμθ
ιςοφται με -33534ΚΝ. Στο ςχιμα 5.3.5 παρουςιάηεται ο παραμορφωμζνοσ φορζασ ςε οριακι
κατάςταςθ λειτουργικότθτασ, δθλαδι υπό τα κατακόρυφα φορτία όπωσ και πιο πάνω από το
ςυνδυαςμό όμωσ:
1*(g+I.B) + 1*w + 0.6*s
Τθ μεγαλφτερθ μετατόπιςθ δζχονται οι κόμβοι ςτο ελεφκερο άκρο και ιςοφται με
-0.33m. Οι
κανονιςμοί του ευρωκϊδικα κζτουν τα αποδεκτά όρια ςτισ τιμζσ L/300-L/250, όπου L είναι το
μικοσ του φορζα δθλαδι L=70.5m. Ζτςι τα όρια των κανονιςμϊν κυμαίνονται ςτα 0.24m-0.29m,
λίγο μικρότερα μεγζκθ από τθν μετατόπιςθ που υπολογίςαμε για το ςυγκεκριμζνο προςομοίωμα.

Σχιμα 5.3.5 – Ραραμορφωμζνοσ κφριοσ φορζασ μεταλλικισ ςτζγθσ ςε οριακι κατάςταςθ
λειτουργικότθτασ 1*(g+I.B) + 1*w + 0.6*s

Θ Ελλάδα είναι μια χϊρα που ςυχνά καταπονείται από ςειςμικζσ δονιςεισ και ςυγκεκριμζνα ςτθν
Ακινα είναι ςυνθκιςμζνο φαινόμενο οι ςειςμοί. Για το λόγο αυτό κάκε καταςκευι πρζπει για το
ςωςτό ςχεδιαςμό τθσ να ερευνάται και για φορτίςεισ από ςειςμό. Θ παρακάτω ανάλυςθ ζγινε βάςθ
των κανονιςμϊν του Ελλθνικοφ Αντιςειςμικοφ Κανονιςμοφ, ΕΑΚ, όπωσ επίςθσ και τα
χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτθν ενότθτα 5.2. Τα παρακάτω εντατικά μεγζκθ που

αναπτφχκθκαν ςτο προςομοίωμα τθσ μεταλλικισ ςτζγθσ υπολογίςτθκαν από τουσ ςυνδυαςμοφσ
φορτίων:

1*(g+IB) + 0.5*w +0.5*s + 1*Ex + 0.3*Ey
1*(g+IB) + 0.5*w +0.5*s + 0.3*Ex + 1*Ey

(1)
(2)

Στα ςχιματα 5.3.6, 5.3.7 και 5.3.8 παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ του προςομοιϊματοσ τθσ
μεταλλικισ ςτζγθσ Μ, Q και Ν αντίςτοιχα από το ςυνδυαςμό φορτίων (1) ενϊ ςτα ςχιματα 5.3.9,
5.3.10 και 5.3.11 παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ Μ, Q και Ν από το ςυνδυαςμό φορτίων (2).

Σχιμα 5.3.6 – Διάγραμμα ροπϊν Μ προςομοιϊματοσ μεταλλικισ ςτζγθσ
από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (1)

Σχιμα 5.3.7 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q προςομοιϊματοσ μεταλλικισ ςτζγθσ
από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (1)

Σχιμα 5.3.8 – Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων προςομοιϊματοσ μεταλλικισ ςτζγθσ
από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (1)

Σχιμα 5.3.9 – Διάγραμμα ροπϊν Μ προςομοιϊματοσ μεταλλικισ
ςτζγθσ από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (2)

Σχιμα 5.3.10 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q προςομοιϊματοσ μεταλλικισ ςτζγθσ
από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (2)

Σχιμα 5.3.11 – Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων Ν προςομοιϊματοσ μεταλλικισ ςτζγθσ από
το ςειςμικό ςυνδυαςμό (2)
Από τα πιο πάνω ςχιματα βλζπουμε τισ μζγιςτεσ τιμζσ των εντατικϊν μεγεκϊν που αναπτφςςονται
ςτθν καταςκευι από τουσ ςυνδυαςμοφσ φορτίςεων (1) και (2). Ζτςι για το ςυνδυαςμό (1)
βλζπουμε ότι θ μζγιςτθ τιμι ροπϊν ιςοφται με -15526ΚΝm, θ μζγιςτθ τιμι τεμνουςϊν -2186ΚΝ και
θ μζγιςτθ αξονικι δφναμθ ιςοφται με
-19709ΚΝ, ενϊ για το ςυνδυαςμό (2) τα εντατικά
μεγζκθ παρουςιάηουν μεγαλφτερεσ τιμζσ από τον ςυνδυαςμό (1) που ιςοφνται με -18431ΚΝm, 2581ΚΝ και -21511ΚΝ για τθ μζγιςτθ τιμι των ροπϊν, τεμνουςϊν και αξονικϊν δυνάμεων
αντίςτοιχα.
Στον πίνακα 5.3.1 παρουςιάηονται τα χαρακτθριςτικά των πρϊτων δϊδεκα ιδιομορφϊν τθσ
καταςκευισ ςφμφωνα με τθ δυναμικι ανάλυςθ.

TABLE: Modal Periods And Frequencies
OutputCase

StepType

StepNum

Period

Frequency

CircFreq

Eigenvalue

Text

Text

Unitless

Sec

Cyc/sec

rad/sec

rad2/sec2

MODAL

Mode

1

2.975034

0.33613

2.112

4.4604

MODAL

Mode

2

0.715571

1.3975

8.7807

77.1

MODAL

Mode

3

0.50303

1.988

12.491

156.02

MODAL

Mode

4

0.424642

2.3549

14.796

218.93

MODAL

Mode

5

0.251964

3.9688

24.937

621.85

MODAL

Mode

6

0.236293

4.232

26.591

707.06

MODAL

Mode

7

0.174908

5.7173

35.923

1290.4

MODAL

Mode

8

0.151427

6.6038

41.493

1721.7

MODAL

Mode

9

0.106769

9.366

58.848

3463.1

MODAL

Mode

10

0.093991

10.639

66.849

4468.7

MODAL

Mode

11

0.090662

11.03

69.303

4803

MODAL

Mode

12

0.075146

13.307

83.613

6991.1

Ρίνακασ 5.3.1 – Χαρακτθριςτικά ιδιομορφϊν προςομοιϊματοσ μεταλλικισ ςτζγθσ

5.4 Ανάλυςθ φορζα με κεμελίωςθ
Ππωσ αναφζρκθκε πιο πάνω, για μια πραγματικι καταςκευι ενόσ τζτοιου ζργου πρζπει να
λαμβάνονται ςτοιχεία για το ζδαφοσ από τθν Εδαφοτεχνικι ζρευνα που κα εξαχκεί και από
αποτελζςματα ςυμπλθρωματικϊν γεωτριςεων και εργαςτθριακϊν δοκιμϊν που εκτελζςτθκαν επί
τόπου ϊςτε να προςδιοριςκεί με τθ μεγαλφτερθ δυνατι βεβαιότθτα θ ποιότθτα και τα μθχανικά
χαρακτθριςτικά του εδάφουσ κεμελίωςθσ. Για τθν παρακάτω ανάλυςθ χρθςιμοποιιςαμε
χαρακτθριςτικά ςτοιχεία εδάφουσ από μελζτεσ που ζγιναν ςτθν Ακινα ζτςι ϊςτε τα αποτελζςματα
που κα εξαχκοφν να είναι ρεαλιςτικά.
Το γεγονόσ ότι θ Ακινα είναι μια αρκετά πυκνοκατοικθμζνθ πόλθ και λόγω του μεγάλου
μεγζκουσ τθσ κεμελίωςθσ που απαιτεί μια καταςκευι αυτισ τθσ κλίμακασ εξετάςτθκε θ λφςθ
κεμελίωςθσ με παςςάλουσ. Οι πάςςαλοι είναι καταςκευαςμζνοι από ςκυρόδεμα C30, διαμζτρου
1m, Φ1000 και μικουσ 25m. Οι πάςςαλοι είναι ωπλιςμζνοι με χάλυβα S500, με διαμικθ οπλιςμό
10Φ20 και ςυνδετιρεσ Φ10/15. Ο κεφαλόδεςμοσ αποτελείται από μια πλάκα ςκυροδζματοσ C30
διαςτάςεων 18m x 18m και πάχοσ 1.5m ενϊ τοποκετιςαμε ςυνολικά 25 παςςάλουσ με απόςταςθ
μεταξφ τουσ 3m. Για να προςομοιϊςουμε το ζδαφοσ τοποκετιςαμε οριηόντια ελατιρια κακ’ φψοσ
των παςςάλων ανά ζνα μζτρο κατά τθ διεφκυνςθ x και y. Σε βάκοσ 0-4m τα ελατιρια ζχουν
ςτακερά 10000 ΚΝ/m και από 4.5m-25m ζχουν ςτακερά ελατθρίου 50000 ΚΝ/m ενϊ κάκε
πάςςαλοσ ζχει και ζνα ελατιριο κατακόρυφο αιχμισ με ςτακερά ελατθρίου 200000 ΚΝ/m. Οι τιμζσ
αυτζσ των ελατθρίων ζχουν παρκεί από μια μελζτθ που ζγινε ςτο ζδαφοσ τθσ Ακινασ.
Στο ςχιμα 5.4.1 παρουςιάηεται το προςομοίωμα 1 τθσ μεταλλικισ ςτζγθσ και θ κεμελίωςι
τθσ. Ραρατθροφμε τουσ πάςςαλουσ και τα ελατιρια που προςομοιϊςαμε το ζδαφοσ ενϊ ςτα
ςχιματα 5.4.2, 5.4.3 και 5.4.4 παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ Μ, Q και Ν που αναπτφςςονται
τϊρα ςτο φορζα για ςυνδυαςμό φορτίςεων :
1.35*(g+IB) + 1.5*w + 0.9*s

Σχιμα 5.4.1 – Ρροςομοίωμα 1 μεταλλικισ ςτζγθσ και κεμελίωςθ με
παςςάλουσ

Σχιμα 5.4.2 – Διάγραμμα ροπϊν Μ προςομοιϊματοσ 1 μεταλλικισ ςτζγθσ με
κεμελίωςθ

Σχιμα 5.4.3 – Διάγραμμα τεμνουςϊν δυνάμεων Q προςομοιϊματοσ 1 μεταλλικισ ςτζγθσ με
κεμελίωςθ

Σχιμα 5.4.4 - Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων Ν προςομοιϊματοσ 1 μεταλλικισ ςτζγθσ με
κεμελίωςθ
Ραρατθροφμε από τα πιο πάνω διαγράμματα ότι τα εντατικά μεγζκθ ζχουν αλλάξει και είναι
διαφορετικά από τθν ανάλυςθ ςτθν ενότθτα 5.2. Θ μζγιςτθ τιμι ροπϊν ςτο διάγραμμα του
ςχιματοσ 5.4.2 ιςοφται με -38074ΚΝm ενϊ θ μζγιςτθ τιμι των τεμνουςϊν ιςοφται με -5107ΚΝ και θ
μζγιςτθ αξονικι δφναμθ ζχει τιμι -49991ΚΝ. Στα ςχιματα 5.4.5, 5.4.6 και 5.4.7 παρουςιάηονται οι

μζγιςτεσ εντάςεισ ςτθν πλάκα ςκυροδζματοσ του κεφαλόδεςμου αντίςτοιχα θ μζγιςτθ ροπι, θ
μζγιςτθ τζμνουςα και μζγιςτθ αξονικι δφναμθ από το ςυνδυαςμό φορτίςεων όπωσ πιο πάνω.

Σχιμα 5.4.5 – Συνιςταμζνεσ δυνάμεων που δίνουν μζγιςτεσ τιμζσ ροπϊν ςτον κεφαλόδεςμο
προςομοιϊματοσ 1 από το ςυνδυαςμό φορτίςεων 1.35*(g+IB) + 1.5*w + 0.9*s

Σχιμα 5.4.6 – Συνιςταμζνεσ δυνάμεων που δίνουν μζγιςτεσ τιμζσ τεμνουςϊν ςτον κεφαλόδεςμο
προςομοιϊματοσ 1 από το ςυνδυαςμό φορτίςεων 1.35*(g+IB) + 1.5*w + 0.9*s

Για λόγουσ μελζτθσ και επειδι θ Ακινα είναι μια πόλθ που ςυχνά εμφανίηει ςειςμικά φαινόμενα
Σχιμα 5.4.7 – τα
Συνιςταμζνεσ
δυνάμεων
που δίνουν μζγιςτεσ
τιμζσ αξονικϊν
δυνάμεωνςτζγθσ
ςτον κεφαλόδεςμο
καταγράψαμε
εντατικά μεγζκθ
που παρουςιάηει
το προςομοίωμα
τθσ μεταλλικισ
με
προςομοιϊματοσ
1
από
το
ςυνδυαςμό
φορτίςεων
1.35*(g+IB)
+
1.5*w
+
0.9*s
κεμελίωςθ ενϊ οι ςυνδυαςμοί φορτίςεων που αςκοφνται ςτο προςομοίωμα αυτό είναι:
1*(g+IB) + 0.5*w +0.5*s + 1*Ex + 0.3*Ey
1*(g+IB) + 0.5*w +0.5*s + 0.3*Ex + 1*Ey

(1)
(2)

Στα Σχιματα 5.4.8, 5.4.9 και 5.4.10 παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ Μ, Q και Ν που
αναπτφςςονται ςτο φορζα από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (1) ςτο μεταλλικό ςτζγαςτρο ενϊ ςτα
Σχιματα 5.4.11, 5.4.12 και 5.4.13 παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ του κεφαλόδεςμου τθσ
κεμελίωςθσ για το ςειςμικό ςυνδυαςμό (1).

Σχιμα 5.4.8 – Διάγραμμα ροπϊν Μ προςομοιϊματοσ 1 μεταλλικισ ςτζγθσ με κεμελίωςθ από το
ςειςμικό ςυνδυαςμό (1)

Σχιμα 5.4.9 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q προςομοιϊματοσ 1 μεταλλικισ ςτζγθσ με κεμελίωςθ από το
ςειςμικό ςυνδυαςμό (1)

Σχιμα 5.4.10 – Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων Ν προςομοιϊματοσ 1 μεταλλικισ ςτζγθσ με κεμελίωςθ
από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (1)

Σχιμα 5.4.11 – Συνιςταμζνεσ δυνάμεων που δίνουν μζγιςτεσ τιμζσ ροπϊν ςτον κεφαλόδεςμο
προςομοιϊματοσ 1 από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (1)

Σχιμα 5.4.12 – Συνιςταμζνεσ δυνάμεων που δίνουν μζγιςτεσ τιμζσ τεμνουςϊν ςτον
κεφαλόδεςμο προςομοιϊματοσ 1 από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (1)

Σχιμα 5.4.13 – Συνιςταμζνεσ δυνάμεων που δίνουν μζγιςτεσ τιμζσ αξονικϊν ςτον κεφαλόδεςμο
προςομοιϊματοσ 1 από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (1)

Ραρατθροφμε από τα πιο πάνω διαγράμματα των εντατικϊν μεγεκϊν ότι θ μζγιςτθ ροπι που
αναπτφςςεται ςτο μεταλλικό ςτζγαςτρο για το ςειςμικό ςυνδυαςμό (1) ιςοφται με -28180kNm ενϊ
θ μζγιςτθ τιμι των τεμνουςϊν και αξονικϊν δυνάμεων ςτθ μεταλλικι ςτζγθ από το ςυνδυαςμό
αυτό είναι -3903kN και -33640kN αντίςτοιχα. Στον κεφαλόδεςμο θ μζγιςτθ τιμι των ροπϊν που
αναπτφςςεται από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (1) ιςοφται με 1182kNm ενϊ θ μζγιςτθ τιμι τεμνουςϊν
και αξονικϊν δυνάμεων ςτον κεφαλόδεςμο είναι 2758kN και 2937kN αντίςτοιχα. Στα Σχιματα
5.4.14, 5.4.15 και 5.4.16 παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ τθσ μεταλλικισ ςτζγθσ από το ςειςμικό
ςυνδυαςμό (2) ενϊ ςτα Σχιματα 5.4.17, 5.4.18 και 5.4.19 παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ ςτον
κεφαλόδεςμο.

Σχιμα 5.4.14 – Διάγραμμα ροπϊν Μ προςομοιϊματοσ 1 μεταλλικισ ςτζγθσ με κεμελίωςθ
από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (2)

Σχιμα 5.4.15 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q προςομοιϊματοσ 1 μεταλλικισ ςτζγθσ με κεμελίωςθ από
το ςειςμικό ςυνδυαςμό (2)

Σχιμα 5.4.16 – Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων Ν προςομοιϊματοσ 1 μεταλλικισ ςτζγθσ με
κεμελίωςθ από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (2)

Σχιμα 5.4.17 – Συνιςταμζνεσ δυνάμεων που δίνουν μζγιςτεσ τιμζσ ροπϊν ςτον κεφαλόδεςμο
προςομοιϊματοσ 1 από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (2)

Σχιμα 5.4.18 – Συνιςταμζνεσ δυνάμεων που δίνουν μζγιςτεσ τιμζσ τεμνουςϊν ςτον κεφαλόδεςμο
προςομοιϊματοσ 1 από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (2)

Από τα πιο πάνω
διαγράμματα
παρατθροφμε τισ
μζγιςτεσΣχιμα
τιμζσ 5.4.19
και τισ –κζςεισ
που βρίςκονται
τα εντατικά
μεγζκθ
από τιμζσ
το ςειςμικό
ςυνδυαςμό
(2).
Θ
Συνιςταμζνεσ
δυνάμεων
που δίνουν
μζγιςτεσ
αξονικϊν
δυνάμεων
ςτον
μζγιςτθκεφαλόδεςμο
τιμι ροπϊν που
αναπτφςςεται ςτθ
μεταλλικι
ςτζγθ
ιςοφται με(2)
-34023kNm ενϊ οι μζγιςτεσ
προςομοιϊματοσ
1 από
το ςειςμικό
ςυνδυαςμό
τιμζσ των τεμνουςϊν και αξονικϊν δυνάμεων είναι -4855kN και -38627kN αντίςτοιχα. Στον
κεφαλόδεςμο θ μζγιςτθ τιμι ροπϊν από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (2) ιςοφται με 5482kNm, θ
μζγιςτθ τιμι τεμνουςϊν ιςοφται με 1642kN και θ μζγιςτθ τιμι αξονικϊν δυνάμεων ιςοφται με
1395kN. Στο Σχιμα 5.4.20 παρουςιάηεται ο παραμορφωμζνοσ φορζασ του προςομοιϊματοσ 1 με
κεμελίωςθ και θ μζγιςτθ μετατόπιςθ εμφανίηεται ςτο ελεφκερο άκρο και ιςοφται με -0.4m. Στον
πίνακα 5.4.1 παρουςιάηονται τα χαρακτθριςτικά των πρϊτων δϊδεκα ιδιομορφϊν του ςυςτιματοσ.

Σχιμα 5.4.20 – Ραραμορφωμζνοσ φορζασ προςομοιϊματοσ 1 μεταλλικισ ςτζγθσ με κεμελίωςθ

TABLE: Modal Periods And Frequencies
OutputCase

StepType

StepNum

Period

Frequency

CircFreq

Eigenvalue

Text

Text

Unitless

Sec

Cyc/sec

rad/sec

rad2/sec2

MODAL

Mode

1

2002199.409

4.9945E07

3.1381E06

9.8479E-12

MODAL

Mode

2

2.379315

0.42029

2.6408

6.9736

MODAL

Mode

3

0.804799

1.2425

7.8071

60.952

MODAL

Mode

4

0.597617

1.6733

10.514

110.54

MODAL

Mode

5

0.420345

2.379

14.948

223.43

MODAL

Mode

6

0.320262

3.1224

19.619

384.9

MODAL

Mode

7

0.258228

3.8726

24.332

592.04

MODAL

Mode

8

0.217952

4.5882

28.828

831.07

MODAL

Mode

9

0.211382

4.7308

29.724

883.53

MODAL

Mode

10

0.178517

5.6017

35.197

1238.8

MODAL

Mode

11

0.159416

6.2729

39.414

1553.5

MODAL

Mode

12

0.143448

6.9712

43.801

1918.5

Ρίνακασ 5.4.1 – Χαρακτθριςτικά ιδιομορφϊν προςομοιϊματοσ 1 μεταλλικισ ςτζγθσ με
κεμελίωςθ

Θ μετατόπιςθ του ελεφκερου άκρου είναι -0.4m μεγαλφτερθ από το επιτρεπόμενο όριο που κζτουν
οι κανονιςμοί που ιςοφται με -0.24m ζωσ -0.29m. Για το λόγο αυτό ςτο προςομοίωμα 2 μεταλλικισ
ςτζγθσ με κεμελίωςθ ο κεφαλόδεςμοσ είναι μεγαλφτερων διαςτάςεων 28m x 18m. Σκοπόσ είναι θ
μικρότερθ μετατόπιςθ του ελεφκερου άκρου του ςτεγάςτρου εντόσ των ορίων των κανονιςμϊν. Το
ζδαφοσ προςομοιϊκθκε με ελατιρια όπωσ και ςτο προςομοίωμα 1 ενϊ θ μόνθ διαφορά με το
προςομοίωμα 1 είναι ότι ςτο προςομοίωμα 2 τοποκετιςαμε περιςςότερουσ παςςάλουσ και
ςυγκεκριμζνα 45 παςςάλουσ ζναντι 25 παςςάλων ςτο προςομοίωμα 1. Πλα τα υπόλοιπα
χαρακτθριςτικά είναι ίδια με το προςομοίωμα 1. Στο Σχιμα 5.4.21 παρουςιάηεται θ γεωμετρία του
φορζα του προςομοιϊματοσ 2 μεταλλικισ ςτζγθσ με κεμελίωςθ.

Σχιμα 5.4.21 – Ρροςομοίωμα 2 μεταλλικισ ςτζγθσ και κεμελίωςθ με παςςάλουσ

Στα Σχιματα 5.4.22, 5.4.23 και 5.4.24 παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ που αναπτφςςονται ςτθ
μεταλλικι ςτζγθ του προςομοιϊματοσ 2 Μ, Q και Ν αντίςτοιχα ενϊ ςτα Σχιματα 5.4.25, 5.4.26 και
5.4.27 παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ του κεφαλόδεςμου από ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο
1.35*(g+IB) + 1.5*w + 0.9*s.

Σχιμα 5.4.22 – Διάγραμμα ροπϊν Μ προςομοιϊματοσ 2 μεταλλικισ ςτζγθσ με κεμελίωςθ

Σχιμα 5.4.23 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q προςομοιϊματοσ 2 μεταλλικισ ςτζγθσ με κεμελίωςθ

Σχιμα 5.4.24 – Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων Ν προςομοιϊματοσ 2 μεταλλικισ ςτζγθσ με κεμελίωςθ

Σχιμα 5.4.25 – Συνιςταμζνεσ δυνάμεων που δίνουν μζγιςτεσ τιμζσ ροπϊν ςτον κεφαλόδεςμο
προςομοιϊματοσ 2 από το ςυνδυαςμό φορτίςεων 1.35*(g+IB) + 1.5*w + 0.9*s

Σχιμα 5.4.26 – Συνιςταμζνεσ δυνάμεων που δίνουν μζγιςτεσ τιμζσ τεμνουςϊν ςτον κεφαλόδεςμο
προςομοιϊματοσ 2 από το ςυνδυαςμό φορτίςεων 1.35*(g+IB) + 1.5*w + 0.9*s

Σχιμα 5.4.27 – Συνιςταμζνεσ δυνάμεων που δίνουν μζγιςτεσ τιμζσ αξονικζσ ςτον κεφαλόδεςμο
προςομοιϊματοσ 2 από το ςυνδυαςμό φορτίςεων 1.35*(g+IB) + 1.5*w + 0.9*s

Θ μζγιςτθ τιμι των ροπϊν ςτθ μεταλλικι ςτζγθ ιςοφται με -37858ΚΝm ενϊ θ μζγιςτθ τιμι
τεμνουςϊν και αξονικϊν δυνάμεων ιςοφται με -4817ΚΝ και -30169ΚΝ αντίςτοιχα. Στα εντατικά
μεγζκθ που αναπτφςςονται ςτον κεφαλόδεςμο παρατθρείται μείωςθ ςυγκριτικά με το
προςομοίωμα 1 και ςυγκεκριμζνα θ μζγιςτθ τιμι των ροπϊν από -8065ΚΝm μειϊνεται ςε -810ΚΝm
ενϊ παρόμοια μείωςθ παρουςιάηουν οι τζμνουςεσ, από -5460ΚΝ τϊρα ιςοφνται με -4171ΚΝ και οι
αξονικζσ δυνάμεισ από -3242ΚΝ μειϊνεται ςε -2094ΚΝ αντίςτοιχα.
Για λόγουσ μελζτθσ και επειδι θ Ακινα είναι μια πόλθ που ςυχνά εμφανίηει ςειςμικά φαινόμενα
καταγράψαμε τα εντατικά μεγζκθ που παρουςιάηει το προςομοίωμα τθσ μεταλλικισ ςτζγθσ με
κεμελίωςθ ενϊ οι ςυνδυαςμοί φορτίςεων που αςκοφνται ςτο προςομοίωμα αυτό είναι:
1*(g+IB) + 0.5*w +0.5*s + 1*Ex + 0.3*Ey
1*(g+IB) + 0.5*w +0.5*s + 0.3*Ex + 1*Ey

(1)
(2)

Στα Σχιματα 5.4.28, 5.4.29 και 5.4.30 παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ Μ, Q και Ν που
αναπτφςςονται ςτο φορζα από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (1) ςτο μεταλλικό ςτζγαςτρο ενϊ ςτα
Σχιματα 5.4.31, 5.4.32 και 5.4.33 παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ του κεφαλόδεςμου τθσ
κεμελίωςθσ για το ςειςμικό ςυνδυαςμό (1) του προςομοιϊματοσ 2.

Σχιμα 5.4.28 – Διάγραμμα ροπϊν Μ προςομοιϊματοσ 2 μεταλλικισ ςτζγθσ με κεμελίωςθ από
το ςειςμικό ςυνδυαςμό (1)

Σχιμα 5.4.29 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q προςομοιϊματοσ 2 μεταλλικισ ςτζγθσ με κεμελίωςθ από
το ςειςμικό ςυνδυαςμό (1)

Σχιμα 5.4.30 – Διάγραμμα αξονικϊν δυνάμεων Ν προςομοιϊματοσ 2 μεταλλικισ ςτζγθσ με κεμελίωςθ
από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (1)

Σχιμα 5.4.31 – Συνιςταμζνεσ δυνάμεων που δίνουν μζγιςτεσ τιμζσ ροπϊν ςτον κεφαλόδεςμο
προςομοιϊματοσ 2 από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (1)

Σχιμα 5.4.32 – Συνιςταμζνεσ δυνάμεων που δίνουν μζγιςτεσ τιμζσ τεμνουςϊν ςτον
κεφαλόδεςμο προςομοιϊματοσ 2 από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (1)

Σχιμα 5.4.33 – Συνιςταμζνεσ δυνάμεων που δίνουν μζγιςτεσ τιμζσ αξονικϊν ςτον κεφαλόδεςμο
προςομοιϊματοσ 2 από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (1)

Οι μζγιςτεσ τιμζσ των ροπϊν τθσ μεταλλικισ ςτζγθσ ιςοφται με -26054ΚΝm, των τεμνουςϊν 3274ΚΝ
και των αξονικϊν δυνάμεων ιςοφται με -17948ΚΝ. Στον κεφαλόδεςμο του προςομοιϊματοσ 2 θ
μζγιςτθ ροπι που αναπτφςςεται ιςοφται με 657ΚΝm ενϊ θ μζγιςτθ τιμι τεμνουςϊν και αξονικϊν
δυνάμεων ιςοφται με 1285ΚΝ και 633ΚΝ αντίςτοιχα. Στα Σχιματα 5.4.34, 5.4.35 και 5.4.36
παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ τθσ μεταλλικισ ςτζγθσ για το ςειςμικό ςυνδυαςμό (2) ενϊ ςτα
Σχιματα 5.4.37, 5.4.38 και 5.4.39 παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ ςτον κεφαλόδεςμο.

Σχιμα 5.4.34 – Διάγραμμα ροπϊν Μ προςομοιϊματοσ 2 μεταλλικισ ςτζγθσ με κεμελίωςθ από το
ςειςμικό ςυνδυαςμό (2)

Σχιμα 5.4.35 – Διάγραμμα τεμνουςϊν Q προςομοιϊματοσ 2 μεταλλικισ ςτζγθσ με
κεμελίωςθ από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (2)

Σχιμα 5.4.36 – Διάγραμμα αξονικϊν N προςομοιϊματοσ 2 μεταλλικισ ςτζγθσ με
κεμελίωςθ από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (2)

Σχιμα 5.4.37 – Συνιςταμζνεσ δυνάμεων που δίνουν μζγιςτεσ τιμζσ ροπϊν ςτον
κεφαλόδεςμο προςομοιϊματοσ 2 από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (2)

Σχιμα 5.4.38 – Συνιςταμζνεσ δυνάμεων που δίνουν μζγιςτεσ τιμζσ τεμνουςϊν ςτον
κεφαλόδεςμο προςομοιϊματοσ 2 από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (2)

Σχιμα 5.4.39 – Συνιςταμζνεσ δυνάμεων που δίνουν μζγιςτεσ τιμζσ αξονικϊν δυνάμεων ςτον
κεφαλόδεςμο προςομοιϊματοσ 2 από το ςειςμικό ςυνδυαςμό (2)

Σφμφωνα με τθν ανάλυςθ για το ςειςμικό ςυνδυαςμό (2) θ μζγιςτθ τιμι ροπϊν που αναπτφςςεται
ςτθ μεταλλικι ςτζγθ του προςομοιϊματοσ 2 ιςοφται με -29904ΚΝm ενϊ θ μζγιςτθ τιμι τεμνουςϊν
και αξονικϊν δυνάμεων ιςοφται με 3756ΚΝ και 20881ΚΝ αντίςτοιχα. Αν ςυγκρίνουμε τα
αποτελζςματα αυτά με το προςομοίωμα 1 τότε παρατθρείται μείωςθ των εντατικϊν μεγεκϊν ςτο
προςομοίωμα 2. Στον κεφαλόδεςμο του προςομοιϊματοσ 2 θ μζγιςτθ τιμι ροπϊν ιςοφται με
5278ΚΝm, των τεμνουςϊν ιςοφται με 1344ΚΝ και των αξονικϊν δυνάμεων θ μζγιςτθ τιμι είναι
672ΚΝ. Για να υπολογίςουμε αν ο κεφαλόδεςμοσ αυτόσ είναι αρκετά μεγάλοσ για να επαρκεί
πρζπει να δοφμε τθν μετατόπιςθ του ελεφκερου άκρου του μεταλλικοφ ςτεγάςτρου που ιςοφται με
-0.32m ενϊ παρατθροφμε ότι τα άκρα του κεφαλόδεςμου ζχουν βυκιςτεί ελάχιςτα με μζγιςτθ
μετατόπιςθ άκρου -0.011m. Με βάςθ τα πιο πάνω εκτιμοφμε ότι ο κεφαλόδεςμοσ επαρκεί. Στον
πίνακα 5.4.2 παρουςιάηονται τα χαρακτθριςτικά των πρϊτων δϊδεκα ιδιομορφϊν του ςτατικοφ
ςυςτιματοσ του προςομοιϊματοσ 2 ενϊ ςτον πίνακα 5.4.3 παρουςιάηονται ςυνοπτικά τα
αποτελζςματα των αναλφςεων των δφο προςομοιωμάτων μεταλλικοφ ςτεγάςτρου με κεμελίωςθ
και ςτον πίνακα 5.4.4 τα αποτελζςματα του κεφαλόδεςμου των δφο προςομοιωμάτων.
TABLE: Modal Periods And Frequencies
OutputCase

StepType

StepNum

Period

Frequency

CircFreq

Eigenvalue

Text

Text

Unitless

Sec

Cyc/sec

rad/sec

rad2/sec2

MODAL

Mode

1

117739.4001

8.4933E-06

0.000053365

2.8478E-09

MODAL

Mode

2

117739.4001

8.4933E-06

0.000053365

2.8478E-09

MODAL

Mode

3

117739.4001

8.4933E-06

0.000053365

2.8478E-09

MODAL

Mode

4

13.350217

0.074905

0.47064

0.2215

MODAL

Mode

5

2.807823

0.35615

2.2377

5.0075

MODAL

Mode

6

1.435818

0.69647

4.376

19.15

MODAL

Mode

7

0.643604

1.5538

9.7625

95.307

MODAL

Mode

8

0.575412

1.7379

10.919

119.23

MODAL

Mode

9

0.379545

2.6347

16.555

274.05

MODAL

Mode

10

0.24642

4.0581

25.498

650.14

MODAL

Mode

11

0.225233

4.4398

27.896

778.21

MODAL

Mode

12

0.196231

5.096

32.019

1025.2

Ρίνακασ 5.4.2 – Χαρακτθριςτικά ιδιομορφϊν προςομοιϊματοσ 2 μεταλλικοφ ςτεγάςτρου με κεμελίωςθ

maxM

maxQ

maxN

maxM

maxQ

maxN

Ο.Κ.Α

Ο.Κ.Α

Ο.Κ.Α

ςειςμικό

ςειςμικό

ςειςμικό

ΚΝm

ΚΝ

ΚΝ

ςυνδυαςμό

ςυνδυαςμό

ςυνδυαςμό

(1)

(1)

(1)

ΚΝm

ΚΝ

ΚΝ

Ρροςομοίωμα -38074
1 μεταλλικοφ
ςτεγάςτρου με
κεμελίωςθ

-5107

-49991

-28180

-3903

-33640

Ρροςομοίωμα -37858
2 μεταλλικοφ
ςτεγάςτρου με
κεμελίωςθ

-4817

-30169

-26054

-3274

-17948

Ρίνακασ 5.4.3 – Ραρουςίαςθ αποτελεςμάτων ανάλυςθσ των δφο προςομοιωμάτων
maxM

maxQ

maxN

Μετατόπιςθ

ςειςμικό

ςειςμικό

ςειςμικό

ςυνδυαςμό

ςυνδυαςμό

ςυνδυαςμό

Ελεφκερου
άκρου κατά z/m

(2)

(2)

(2)

ΚΝm

ΚΝ

ΚΝ

Ρροςομοίωμα 1 -34023
μεταλλικοφ
ςτεγάςτρου με
κεμελίωςθ

-4855

-38627

-0.4

Ρροςομοίωμα 2 -29904
μεταλλικοφ
ςτεγάςτρου με
κεμελίωςθ

-3756

-20881

-0.32

Ρίνακασ 5.4.3 – Συνζχεια παρουςίαςθσ αποτελεςμάτων ανάλυςθσ των δφο προςομοιωμάτων

maxM

maxQ

maxN

maxM

maxQ

maxN

Ο.Κ.Α

Ο.Κ.Α

Ο.Κ.Α

ςειςμικό

ςειςμικό

ςειςμικό

ΚΝm

ΚΝ

ΚΝ

ςυνδυαςμό ςυνδυαςμό ςυνδυαςμό
(1)

(1)

(1)

ΚΝm

ΚΝ

ΚΝ

Ρροςομοίωμα 8065
1 μεταλλικοφ
ςτεγάςτρου
με κεμελίωςθ

5460

3242

1182

2758

2937

Ρροςομοίωμα 810
2 μεταλλικοφ
ςτεγάςτρου
με κεμελίωςθ

4171

2094

657

1285

633

Ρίνακασ 5.4.4 – Ραρουςίαςθ αποτελεςμάτων ανάλυςθσ των δφο προςομοιωμάτων για τον
κεφαλόδεςμο
maxM

maxQ

maxN

ςειςμικό

ςειςμικό

ςειςμικό

ςυνδυαςμό

ςυνδυαςμό

ςυνδυαςμό

(2)

(2)

(2)

ΚΝm

ΚΝ

ΚΝ

Ρροςομοίωμα 1
μεταλλικοφ
ςτεγάςτρου με
κεμελίωςθ

5482

1642

1395

Ρροςομοίωμα 2
μεταλλικοφ
ςτεγάςτρου με
κεμελίωςθ

5278

1344

672

Ρίνακασ 5.4.4 – Συνζχεια παρουςίαςθσ αποτελεςμάτων ανάλυςθσ των δφο
προςομοιωμάτων για τον κεφαλόδεςμο

Κεφάλαιο 6

υγκρίςεισ και ςυμπεράςματα
6.1 Μεταλλικι τζγθ
Στο κεφάλαιο δφο παρουςιάςαμε και αναλφςαμε διάφορα ςτατικά ςυςτιματα ςτεγάςτρων
για να καταλιξουμε ςε μια βζλτιςτθ λφςθ. Από τα πζντε ςτατικά ςυςτιματα που
αναλφςαμε επιλζξαμε αυτό που δίνει τισ μικρότερεσ διατομζσ ςτοιχείων και τα μικρότερα
εντατικά μεγζκθ. Σκοπόσ τθσ διερεφνθςθσ ιταν να ςυγκρίνουμε τα ςτατικά ςυςτιματα
μεταξφ τουσ ζτςι ϊςτε θ καταςκευι μασ να είναι όςο ελαφρφτερθ και πιο οικονομικι
γίνεται. Βαςικά κριτιρια τθσ επιλογισ ςτατικοφ ςυςτιματοσ ςτεγάςτρου είναι θ
οικονομικότθτα τθσ καταςκευισ και να είναι ελαφριά κάτι που επιτυγχάνεται μζςω μικρϊν
διατομϊν ςτοιχείων.
Το πρϊτο ςτατικό ςφςτθμα ιταν ζνασ πρόβολοσ που αναλφςαμε ςτο λογιςμικό πρόγραμμα
SAP v14.0 και υπό φορτίο ανζμου, χιονιοφ και ίδιο βάροσ ςτοιχείων τθσ καταςκευισ οι
διατομζσ που χρειαηόταν για να επαρκεί ζναντι αςτοχίασ ιταν τεράςτιεσ και τα εντατικά
μεγζκθ που αναπτφςςονταν ςτο φορζα ιταν επίςθσ πολφ μεγάλα. Σαν αποτζλεςμα θ
καταςκευι αυτοφ του ςτατικοφ ςυςτιματοσ κα ιταν πολφ βαριά αλλά και αντιοικονομικι.
Το δεφτερο ςτατικό ςφςτθμα αποτελείται από υποςτυλϊματα και δοκοφσ ςε ςχιμα που
μοιάηει με ςταυρό ενϊ καλϊδια ενϊνουν τισ δοκοφσ με το υποςτφλωμα και ςτθ ςυνζχεια
με το ζδαφοσ. Θ φπαρξθ των καλωδίων ανακουφίηει τθν καταςκευι αφοφ μζροσ των
φορτίων που αςκοφνται πάνω ςτθν καταςκευι παραλαμβάνονται από τα καλϊδια,
ςυγκεκριμζνα τα καλϊδια μεταφζρουν αξονικζσ εφελκυςτικζσ δυνάμεισ ςτο ζδαφοσ. Οι
διατομζσ που επαρκοφςαν ςτο φορζα αυτό ζναντι αςτοχίασ ιταν πολφ μικρότερεσ από το
ςτατικό ςφςτθμα ζνα. Ππωσ είδαμε και ςτο κεφάλαιο τρία, ςτο ςτατικό ςφςτθμα δφο
κακϊσ αυξάναμε τθν οριηόντια και κατακόρυφθ διάςταςθ των καλωδίων τα εντατικά
μεγζκθ που αναπτφςςονταν ιταν μειωμζνα ςυγκριτικά με το αρχικό ςτατικό ςφςτθμα.
Το τρίτο ςτατικό ςφςτθμα μοιάηει με το ςτατικό ςφςτθμα δφο με τθ διαφορά ότι τα
καλϊδια ιταν αρκρωμζνα ςτο ζδαφοσ. Στο ςτατικό ςφςτθμα τρία, όταν αυξιςαμε τθν
οριηόντια και κατακόρυφθ διάςταςθ των καλωδίων πζραν ενόσ ςθμείου τα αποτελζςματα
ιταν χειρότερα αφοφ τα εντατικά μεγζκθ ιταν πολφ μεγάλα και χρειάηονταν τεράςτιεσ
διατομζσ τα ςτοιχεία του φορζα ζναντι αςτοχίασ.
Το ςτατικό ςφςτθμα τζςςερα ιταν ζνασ φορζασ γάμα που ςτθριηόταν ςτθν άκρθ τθσ δοκοφ
ςε ζνα διαμικθ φορζα με άνοιγμα 150m. Ο κφριοσ φορζασ γάμα παρουςίαςε αιςκθτά
μικρότερα εντατικά μεγζκθ από όλα τα πιο πάνω ςτατικά ςυςτιματα και χρειαηόταν τισ
μικρότερεσ διατομζσ ςτοιχείων για να επαρκεί ζναντι αςτοχίασ. Πςο πιο μακριά
τοποκετθκεί ο εγκάρςιοσ φορζασ από τθν αρχι των αξόνων τόςο μικρότερα ιταν τα

εντατικά μεγζκθ που αναπτφςςονταν και τόςο μικρότερεσ διατομζσ κοίλων κυκλικϊν
ςτοιχείων απαιτοφνταν. Πταν ο εγκάρςιοσ φορζασ όμωσ τοποκετικθκε ςτο άκρο τθσ δοκοφ
τα εντατικά μεγζκθ που καταπονοφςαν το φορζα ιταν αρκετά μεγάλα. Θ διερεφνθςθ του
διαμικθ φορζα που ςτιριηε τθ δοκό παρουςίαςε πολφ μεγάλα εντατικά μεγζκθ ςτο φορζα
αυτό με αποτζλεςμα να χρειάηονται μεγάλεσ διατομζσ ςτοιχείων. Στθν ανάλυςθ του
διαμικθ φορζα ελζγξαμε και ολόςωμο και δικτυωτό φορζα όμωσ και πάλι οι διατομζσ και
τα εντατικά μεγζκθ που αναπτφχκθκαν ςτο διαμικθ φορζα ιταν μεγάλα.
Το πζμπτο ςτατικό ςφςτθμα ιταν ζνασ δικτυωτόσ φορζασ γάμα. Το ςτατικό ςφςτθμα πζντε
χρειάηεται τισ μικρότερεσ διατομζσ και το δικτφωμα μεταξφ των κφριων φορζων
διευκολφνει τθ μεταφορά φορτίων ςτο ζδαφοσ χωρίσ να τον επιβαρφνει. Σφμφωνα με τα
αποτελζςματα των αναλφςεων από το κεφάλαιο τρία ζνασ δικτυωτόσ φορζασ με ςτατικό
φψοσ όςο πιο κοντά ςτα L/10 γίνεται δίνει μικρότερα αποτελζςματα εντατικϊν μεγεκϊν
και μικρότερεσ διατομζσ ςτοιχείων.
Το ςυμπζραςμα τθσ διερεφνθςθσ αυτϊν των πζντε ςτατικϊν ςυςτθμάτων ιταν ότι ο πιο
ελαφρφσ και οικονομικόσ φορζασ είναι ο φορζασ του ςτατικοφ ςυςτιματοσ πζντε,
παραλλαγι του οποίου είναι και θ πρόταςθ μασ για εφαρμογι ςτο κεφάλαιο πζντε.

6.2 Κερκίδεσ από Ωπλιςμζνο κυρόδεμα
Για το ςτατικό ςφςτθμα των κερκίδων το πιο μεγάλο πρόβλθμα ιταν θ παραλαβι
εφελκυςτικϊν δυνάμεων από τισ ςειςμικζσ δράςεισ από το ςκυρόδεμα το οποίο κεωρείται
ότι ζχει μθδενικι εφελκυςτικι αντοχι. Για να μπορεί πιο εφκολα λοιπόν να παραλάβει
αυτζσ τισ ςειςμικζσ δυνάμεισ, μια λφςθ είναι οι κερκιδοδζκτεσ να μθν είναι πακτωμζνοι
πάνω ςτα πλαίςια αλλά να ενϊνονται με κφλιςθ ςε αυτά. Με αυτι τθ νζα ςτιριξθ
επιτρζπεται πιο εφκολα θ ελάχιςτθ μετακίνθςθ τουσ ςφμφωνα με τθν κίνθςθ του εδάφουσ
για να μθν αναπτφςςονται πάρα πολφ μεγάλεσ εφελκυςτικζσ δυνάμεισ.

