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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Η πρόοδος της τεχνολογίας και η αλµατώδης ανάπτυξη της υπολογιστικής 

ισχύος των τελευταίων ετών έχει αλλάξει ριζικά την εικόνα στον τοµέα της 

Σεισµικής Μηχανικής. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την αναζήτηση ολοένα 

ακριβέστερων και συνθετότερων µεθόδων ανάλυσης των κατασκευών που θα 

εγγυώνται την ασφάλεια και την ακρίβεια µιας µελέτης, καθώς και το µικρότερο 

οικονοµικό κόστος. Από την παραδοσιακή µηχανική και την θεωρία του 

µονώροφου, τις ελαστικές µεθόδους ανάλυσης και το χωρικό µοντέλο έχουµε 

φθάσει στο σηµείο να µιλούµε σήµερα για σύγχρονες ανελαστικές µεθόδους 

ανάλυσης των κατασκευών. 

 Η πλέον γνωστή σε όλους ανελαστική µέθοδος ανάλυσης είναι η µη-

γραµµική στατική υπερωθητική µέθοδος ή αλλιώς Pushover. Ωστόσο, εκτός από 

τις ανελαστικές στατικές µεθόδους υπάρχουν και οι ανελαστικές δυναµικές 

µέθοδοι. Αυτές οι τελευταίες αποτελούν τον πιο πλήρη και ακριβή τρόπο 

ανάλυσης, καθώς βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της ανελαστικής 

συµπεριφοράς των κατασκευών και του τρόπου αστοχίας των υπό τη δράση 

δυναµικών, δηλαδή πραγµατικών φορτίσεων. Μία εφαρµογή της τελευταίας αυτής 

µεθόδου αποτελεί και η µέθοδος της «προσαυξητικής δυναµικής ανάλυσης» 

(incremental dynamic analysis, IDA) που διαλαµβάνει η παρούσα εργασία. Η 

µέθοδος αυτή έχει πλέον υιοθετηθεί και από τους πιο σύγχρονους αντισεισµικούς 

κανονισµούς και καθιερωθεί ως η πιο σύγχρονη µέθοδος για τον προσδιορισµό 

της γενικής ικανότητας κατάρρευσης µιας κατασκευής. Με τη µέθοδο, λοιπόν, αυτή 

εξετάζεται η ανελαστική συµπεριφορά ενός οκταωρόφου κτηρίου που υποβάλλεται 

σε καταγραφές σεισµών κοντινού πεδίου. 

 Από τη θέση αυτή επιθυµούµε να ευχαριστήσουµε εκθύµως τον καθηγητή 

της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. κ. Ι. Ψυχάρη για την ανάθεση κι 

επίβλεψη της παρούσας εργασίας. Θερµότατες ευχαριστίες εκφράζουµε και στον 

δρ. Πολιτικό Μηχανικό κ. Ι. Ταφλαµπά για το αδιάλειπτο ενδιαφέρον του, την 

πολύτιµη βοήθειά του και την παρακολούθηση της εξέλιξης της παρούσας 

εργασίας. Τέλος, ευχαριστούµε θερµώς και τον υπ. διδάκτορα κ. Π. Μίµογλου για 

την ουσιαστική βοήθειά του σε θέµατα υπολογιστικής φύσεως.    
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της ανελαστικής 

συµπεριφοράς ενός υφισταµένου οκταωρόφου κτηρίου από ωπλισµένο 

σκυρόδεµα που υποβάλλεται σε καταγραφές σεισµών κοντινού πεδίου µε 

εφαρµογή µιας ανελαστικής δυναµικής µεθόδου. Η ανελαστική δυναµική µέθοδος 

που χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό είναι η «προσαυξητική δυναµική ανάλυση» 

(incremental dynamic analysis, IDA). 

 H ανάπτυξη της υπολογιστικής ισχύος των τελευταίων ετών επιτρέπει την 

αναζήτηση ακριβέστερων µεθόδων ανάλυσης των κατασκευών. Μία από αυτές τις 

ακριβείς µεθόδους είναι και η IDA. Η IDA είναι µία παραµετρική µέθοδος 

ανάλυσης, η οποία εµφανίστηκε πρόσφατα σε διάφορες µορφές προκειµένου να 

εκτιµήσει εκτενέστερα τη συµπεριφορά των κατασκευών υπό σεισµικά φορτία. Η 

µέθοδος περιλαµβάνει την υποβολή της κατασκευής σε µία ή περισσότερες 

καταγραφές εδαφικής κίνησης, η καθεµιά από τις οποίες κλιµακώνεται 

(µεγεθύνεται ή σµικρύνεται) σε διάφορα επίπεδα έντασης, ώστε να καλυφθεί 

πλήρως όλο το φάσµα της απόκρισής της, από την ελαστική στην ανελαστική 

περιοχή και µέχρι την κατάρρευση. Κάθε κλιµακωµένη καταγραφή παράγει µία 

καµπύλη, την καµπύλη IDA, το σύνολο των οποίων για όλες τις καταγραφές µάς 

δίνει σηµαντικές πληροφορίες για την ανελαστική συµπεριφορά της κατασκευής. 

 Στην παρούσα εργασία, χρησιµοποιούνται δύο παραλλαγές του οκταωρόφου 

κτηρίου ως φορείς ανάλυσης. Ο ένας φορέας είναι ο «πλαισιωτός φορέας» (frame 

building) που αποτελείται µόνον από πλαίσια και στις δύο διευθύνσεις και ο άλλος 

είναι ο «τοιχοπληρωµένος φορέας» (pilotis building), όπου στα ανοίγµατα των 

πλαισίων όλων των ορόφων πλήν του ισογείου υπάρχουν τοίχοι εν είδει πάνελς 

κατά τη µία διεύθυνση. Οι δύο αυτοί φορείς υποβάλλονται σε σεισµούς κοντινού 

πεδίου και µε την ανάλυση IDA εξετάζεται η ανελαστική συµπεριφορά τους. 

 Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται µια 

παρουσίαση των βασικών θεωρητικών εννοιών των σεισµών κοντινού πεδίου. 

Ορίζεται η έννοια του «παλµού κατευθυντικότητας» και της «δεσπόζουσας 

περιόδου» του παλµού, καθώς και άλλα σηµαντικά στοιχεία που αφορούν στις 

εδαφικές κινήσεις του κοντινού πεδίου. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται εκτενώς η µέθοδος IDA σε θεωρητικό 
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επίπεδο. ∆ίνονται οι βασικοί ορισµοί των εννοιών της µεθόδου και η χρησιµότητα 

της ως µεθόδου ανελαστικής ανάλυσης των κατασκευών. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται η περιγραφή των χρησιµοποιούµενων φορέων και 

η παρουσίαση του τρόπου προσοµοίωσής του τόσο σε γεωµετρικό επίπεδο όσο 

και σε επίπεδο ανελαστικής συµπεριφοράς. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται η ανελαστική ανάλυση των φορέων µε τη 

µέθοδο Pushover και εξάγεται για τον καθένα η «καµπύλη ικανότητας». 

 Στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται η εφαρµογή της µεθόδου IDA 

στους εξεταζόµενους φορείς που υποβάλλονται σε µία σειρά εδαφικών κινήσεων 

κοντινού πεδίου. Γίνεται η επεξεργασία των αποτελεσµάτων της ανάλυσης 

χρονοϊστορίας µε βάση τη µεθοδολογία IDA και κατασκευάζονται τα κατάλληλα 

γραφήµατα που περιγράφουν την ανελαστική συµπεριφορά των φορέων στις 

ανωτέρω καταγραφές. 

 Το σηµαντικότερο συµπέρασµα της εργασίας αφορά στη σχέση του 

συντελεστή συµπεριφοράς q και της πλαστιµότητας µ που δηµιουργείται από τις 

επιβαλλόµενες κλιµακωµένες καταγραφές του κοντινού πεδίου. Παρατηρείται το 

φαινόµενο ότι για καταγραφές µε παλµό κατευθυντικότητας και δεσπόζουσα 

περίοδο αρκετά µεγαλύτερη από τη θεµελιώδη ιδιοπερίοδο των φορέων η 

πλαστιµότητα µ είναι γενικά µεγαλύτερη από τον συντελεστή συµπεριφοράς q 

(µ>q). 
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ABSTRACT 

 

 The objective of the present dissertation is to examine the inelastic behaviour 

of an existing 8-storey reinforced concrete building subjected to near-fault ground 

motions by applying an inelastic dynamic method. The inelastic dynamic method 

used for this purpose is incremental dynamic analysis (IDA). 

 The growth in computer processing power over the last years has made 

possible a continuous drive towards increasingly accurate analysis methods. One 

of these accurate methods is IDA. IDA is a parametric analysis method that has 

recently emerged in several different forms to estimate more thoroughly structural 

performance under seismic loads. It involves subjecting a structural model to one 

or more ground motion records, each scaled (up or down) to multiple levels of 

intensity so that the whole range of its displacements can be covered from the 

elastic segment to the inelastic one until collapse. Each scaled record produces 

one curve, the IDA curve, all of which gives us important information on the 

inelastic behaviour of the structure. 

 In this paper, two variations of the 8-storey building are used as “bearing 

systems”. The first one is the frame building consisting only of frames in both 

directions and the other is the pilotis building where the openings of the frames of 

all storeys except pilotis have walls in one direction. Those two buildings are 

subjected to near-fault ground motions and through the IDA study its inelastic 

performance is examined. 

 The dissertation is separated into five chapters. In the first chapter, a 

presentation of the basics of near-fault ground motions is made. Forward 

directivity and predominant pulse period are defined in addition to other important 

things concerning near-fault ground motions. 

 In the second chapter, the IDA method is thoroughly presented. The basic 

definitions of this method and its usefulness as an inelastic analysis method are 

given. 

 In the third chapter, the description and the simulation of the two “bearing 

systems” (structural models) take place. 

 In the fourth chapter, the inelastic analysis by applying the Pushover method 

is done in order to extract the Pushover curve for each model. 
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 In the last chapter, chapter five, we apply the IDA method to both models 

subjected to a series of near-fault ground motions. The processing of the time-

history analysis results takes place and appropriate graphs describing the inelastic 

behaviour of both models subjected to the above recordings are made. 

 The most important conclusion of this dissertation concerns the relationship 

between behaviour factor q and ductility µ. It is observed the phenomenon that, for 

forward directivity records with predominant pulse period much larger than the 

fundamental period of the structural models, ductility µ is generally greater than 

behaviour factor q (µ>q). 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΟΝΤΙΝΟΥ 
ΠΕ∆ΙΟΥ 

 
 

1.1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Οι εδαφικές κινήσεις κοντά σε ένα ρήγµα µπορεί να είναι σε µεγάλο βαθµό 

διαφορετικές από εκείνες που βρίσκονται µακριά από τη σεισµική πηγή. 

Αναλυτικότερα, η διάρρηξη στο επίπεδο του ρήγµατος, που αποτελεί την αιτία 

ενός σεισµικού γεγονότος, επέρχεται, όταν οι αναπτυσσόµενες διατµητικές τάσεις 

ξεπεράσουν την «φαινοµένη» (φύσει και θέσει) αντοχή του πετρώµατος στην 

περιοχή της σεισµικής εστίας. Η ρηγµάτωση που προκαλείται απαρτίζεται από µία 

σειρά µικρότερων διαρρήξεων (θραύση «κλειδιών» κατά µήκος του ρήγµατος) που 

µπορούν να θεωρηθούν σαν µία σειρά µικρών σεισµών µε µεγάλη χωρική και 

χρονική εγγύτητα. Η περιοχή στην οποία επικεντρώνονται οι βλάβες κατά την 

διάρκεια ενός σεισµού είναι συνήθως συγκεντρωµένη γύρω από το ρήγµα και έχει 

διαστάσεις ανάλογες µε την επιφάνεια ρηγµάτωσης. Θεωρητικά η ζώνη αυτή 

βρίσκεται µέσα σε µια απόσταση 20-60 km από ένα ρήγµα. Η περιοχή αυτή 

ονοµάζεται κοντινό πεδίο και κοντά της η εδαφική κίνηση χαρακτηρίζεται από το 

φαινόµενο της κατευθυντικότητας. Μέσα σε αυτήν την ζώνη κοντινού πεδίου, οι 

εδαφικές κινήσεις επηρεάζονται σηµαντικά από το µηχανισµό διάρρηξης, την 

κατεύθυνση της διάδοσης της διάρρηξης σε σχέση µε την εξεταζόµενη θέση και τις 

πιθανές µόνιµες εδαφικές µετατοπίσεις ως αποτέλεσµα της ολίσθησης του 

ρήγµατος. 

 Όταν η ρηγµάτωση κατευθύνεται από το επίκεντρο του σεισµού προς µία 

θέση, παρουσιάζεται ένα φαινόµενο αντίστοιχο µε το Doppler (Σχ. 1.1). Όπως 

είδαµε, η διάρρηξη γίνεται σταδιακά σε επιµέρους περιοχές του ρήγµατος. Κατά 

την διάρκεια κάθε τέτοιας διάρρηξης, παράγεται ένας παλµός ταχύτητας που 

διαδίδεται ως κύµα S µε ταχύτητα ανάλογη της ταχύτητας διάρρηξης. Επειδή η 

ταχύτητα της διάρρηξης στο ρήγµα είναι κοντά στην (γενικά λίγο µικρότερη) 

ταχύτητα των διατµητικών κυµάτων (κύµατα S) του βράχου κοντά στην πηγή, όταν 
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η διάδοση της διάρρηξης γίνεται προς µια περιοχή και η κατεύθυνση της 

ολίσθησης στο ρήγµα είναι επίσης προς την περιοχή, εµφανίζεται το φαινόµενο 

της έµπροσθεν κατευθυντικότητας (forward directivity). Για έναν µηχανισµό 

οριζόντιας ολίσθησης (Σχ. 1.2), όπου το µέτωπο της διάρρηξης διαδίδεται µακριά 

από το υπόκεντρο και προς µια περιοχή, η ενέργεια συσσωρεύεται κοντά στο 

µέτωπο της διάρρηξης από κάθε διαδοχική ζώνη της ολίσθησης κατά µήκος του 

ρήγµατος. Το µέτωπο των κυµάτων φθάνει ως ένας µεγάλος παλµός της κίνησης. 

Ο παλµός της κίνησης χαρακτηρίζεται από το µεγάλο εύρος στις ενδιάµεσες ως τις 

µεγάλες περιόδους και τη µικρή διάρκεια. Εάν, αντίθετα, µια περιοχή βρίσκεται 

κοντά στο επίκεντρο, δηλαδή η διάρρηξη διαδίδεται µακριά από την περιοχή, η 

άφιξη κάθε παλµού της επιµέρους σεισµικής διάρρηξης γίνεται στο τέλος του 

προηγούµενού του. Αυτή η κατάσταση καλούµενη ως όπισθεν κατευθυντικότητα 

(backward directivity) χαρακτηρίζεται από κινήσεις µε σχετικά µεγάλη διάρκεια και 

µικρό εύρος. Η ουδέτερη κατευθυντικότητα (neutral directivity) εµφανίζεται, όταν η 

διάρρηξη δεν είναι δεσπόζουσα ούτε προς ούτε µακριά από την περιοχή. 

 

 

 

Σχήµα 1.1 Επίδραση της κατευθυντικότητας της διάρρηξης που εξηγείται από το 
φαινόµενο Doppler. 

  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ  

        

 

3 

 
Σχήµα 1.2 Σχηµατικό διάγραµµα επίδρασης της κατευθυντικότητας της διάρρηξης για 

ένα ρήγµα οριζόντιας ολίσθησης. Η διάρρηξη αρχίζει στο υπόκεντρο και 
διαδίδεται µε µια ταχύτητα που είναι περίπου 80% της ταχύτητας των 
διατµητικών κυµάτων. Η εικόνα παρουσιάζει ένα στιγµιότυπο του µετώπου 
της διάρρηξης σε µια δεδοµένη στιγµή (από Somerville et al. 1997a). 

 

 Τα αποτελέσµατα της κατευθυντικότητας της διάρρηξης στις εδαφικές 

µετακινήσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του σεισµού στο Loma Prieta το 

1989 φαίνονται στο Σχ. 1.3. Το επίκεντρο του σεισµού είναι κοντά στο «Corralitos 

and Branciforte Drive», όπου οι οριζόντιες εδαφικές µετακινήσεις είναι µέτριες και 

στις κάθετες και στις παράλληλες µε το ρήγµα συνιστώσες. Αυτό αποδίδεται στην 

οπίσθια κατευθυντικότητα. Στα άκρα του ρήγµατος, εντούτοις, στο «Lexington 

Dam» και το «Hollister», η εµπρόσθια κατευθυντικότητα προκαλεί τις οριζόντιες 

εδαφικές κινήσεις στην κάθετη διεύθυνση του ρήγµατος να είναι παλµικές και πολύ 

µεγαλύτερες από τις κινήσεις τις παράλληλες στο ρήγµα, οι οποίες είναι παρόµοιες 

µε εκείνες κοντά στο επίκεντρο. Οι µεγάλες παλµικές κινήσεις εµφανίζονται µόνο 

στην κάθετη στο ρήγµα διεύθυνση και µόνο µακριά από το επίκεντρο. 

 Τα αποτελέσµατα της κατευθυντικότητας της διάρρηξης µπορούν να 

παρουσιασθούν τόσο σε περιπτώσεις οριζόντιας ολίσθησης (strike-slip) όσο και σε 

κατακόρυφης ολίσθησης/βύθισης (dip-slip). Στις περιπτώσεις κατακόρυφης 

βύθισης (dip-slip), οι συνθήκες εµπρόσθιας κατευθυντικότητας εµφανίζονται για 

περιοχές κοντά στην προβολή του υπερκειµένου τεµάχους του ρήγµατος. Όπως 

και µε µηχανισµούς οριζόντιας ολίσθησης, ο τρόπος εκποµπής ενέργειας λόγω 
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διάτµησης σε ένα ανάστροφο ρήγµα (reverse fault) προκαλεί τον παλµό της 

κίνησης να είναι προσανατολισµένος κάθετα στο οριζόντιο ρήγµα (strike fault) 

(Somerville et al., 1997a). 

 

 
Σχήµα 1.3 Αποτελέσµατα της κατευθυντικότητας της διάρρηξης στις καταγεγραµµένες 

χρονοϊστορίες µετακινήσεων του σεισµού του «Loma Prieta» το 1989 για τις 
κάθετες (αριστερά) και παράλληλες (δεξιά) στο ρήγµα συνιστώσες. Πηγή: 
EERI, 1995. 

 

 Οι σύγχρονες ψηφιακές καταγραφές των εδαφικών κινήσεων κοντινού 

πεδίου, π.χ. από τους σεισµούς της Τουρκίας και της Ταϊβάν το 1999, περιέχουν 

µόνιµες εδαφικές µετακινήσεις λόγω του στατικού πεδίου παραµόρφωσης του 

σεισµού. Αυτές οι στατικές µετατοπίσεις, που καλούνται παραµένουσες 

µετακινήσεις (fling step), εµφανίζονται µετά από ένα χρονικό διάστηµα αρκετών 

δευτερολέπτων καθώς η ολίσθηση του ρήγµατος προχωρά. Οι παραµένουσες 

µετακινήσεις (fling step) εµφανίζονται παράλληλα στην διεύθυνση ολίσθησης του 

ρήγµατος και εποµένως δεν συνδέονται έντονα µε τις προαναφερθείσες δυναµικές 

µετακινήσεις που αναφέρονται ως «παλµός κατευθυντικότητας της διάρρηξης». 

Στα ρήγµατα οριζόντιας ολίσθησης, ο παλµός κατευθυντικότητας εµφανίζεται στην 

κάθετη συνιστώσα, ενώ η παραµένουσα µετακίνηση εµφανίζεται στην παράλληλη 

συνιστώσα. Στα ρήγµατα κατακόρυφης βύθισης, τόσο η παραµένουσα µετακίνηση 

όσο και ο παλµός κατευθυντικότητας εµφανίζονται στην κάθετη συνιστώσα. Οι 

προσανατολισµοί της παραµένουσας µετακίνησης και του παλµού 

κατευθυντικότητας για ρήγµατα οριζόντιας ολίσθησης και κατακόρυφης βύθισης 

παρουσιάζονται σχηµατικά στο Σχ. 1.4 και οι χρονοϊστορίες στις οποίες αυτές οι 

«συµβολές» εµφανίζονται µαζί και χωριστά παρουσιάζονται στο Σχ. 1.5. 
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Σχήµα 1.4 Σχηµατικό διάγραµµα που δείχνει τους προσανατολισµούς της 
παραµένουσας µετακίνησης και του παλµού κατευθυντικότητας για ρήγµατα 
οριζόντιας ολίσθησης και κατακόρυφης βύθισης. 

 

 

 

 

Σχήµα 1.5 Σχηµατικό διάγραµµα των χρονοϊστοριών για ρήγµατα οριζόντιας ολίσθησης 
και κατακόρυφης βύθισης, στο οποίο η παραµένουσα µετακίνηση και ο 
παλµός κατευθυντικότητας φαίνονται µαζί και χωριστά. 
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 Τα διαθέσιµα δεδοµένα ισχυρών κινήσεων που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να ποσοτικοποιήσουν αυτά τα αποτελέσµατα είναι 

περιορισµένα, παρόλο που οι πρόσφατοι σεισµοί στην Τουρκία και την Ταϊβάν 

έχουν συµπληρώσει σηµαντικά τη βάση δεδοµένων εδαφικών κινήσεων κοντινού 

πεδίου. Παρακάτω περιγράφονται διαθέσιµα µοντέλα για τα αποτελέσµατα του 

κοντινού πεδίου και τα βήµατα που απαιτούνται για να ενσωµατώσουµε αυτά τα 

αποτελέσµατα σε υπολογισµούς κινδύνου. Τα αποτελέσµατα της 

κατευθυντικότητας της διάρρηξης µε έµφαση στην εµπρόσθια κατευθυντικότητα 

παρουσιάζονται σε πρώτη φάση και ακολουθούν τα αποτελέσµατα της 

παραµένουσας µετακίνησης. 

 

1.2  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 

ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 

 

 Οι Somerville et al. (1997a) παραµετροποίησαν τις συνθήκες που οδηγούν 

σε εµπρόσθια και οπίσθια κατευθυντικότητα. Όπως φαίνεται στο Σχ. 1.6, η 

διαφοροποίηση στο χώρο των αποτελεσµάτων της κατευθυντικότητας εξαρτάται 

από τη γωνία µεταξύ της διεύθυνσης της διάδοσης της διάρρηξης και της 

διεύθυνσης των κυµάτων που ταξιδεύουν από το ρήγµα στην περιοχή (θ για τα 

ρήγµατα οριζόντιας ολίσθησης και φ για τα ρήγµατα κατακόρυφης βύθισης), 

καθώς και απ’ το λόγο της επιφάνειας διάρρηξης του ρήγµατος που βρίσκεται 

µεταξύ του υποκέντρου και της εξεταζόµενης περιοχής (Χ για ρήγµατα οριζόντιας 

ολίσθησης και Υ για κατακόρυφης βύθισης). Σηµαντικότερα αποτελέσµατα 

εµπρόσθιας κατευθυντικότητας προκύπτουν από µικρότερες γωνίες µεταξύ της 

εξεταζόµενης περιοχής και του ρήγµατος και για µεγαλύτερους λόγους του 

διερρηγµένου ρήγµατος µεταξύ της θέσης και υποκέντρου. Πρέπει να σηµειωθεί 

ότι, ακόµα κι όταν ικανοποιούνται οι γεωµετρικές συνθήκες για την εµπρόσθια 

κατευθυντικότητα, τα αποτελέσµατα της εµπρόσθιας κατευθυντικότητας µπορούν 

να µην εµφανιστούν. Αυτό θα µπορούσε να συµβεί, εάν ένας σταθµός ήταν στο 

άκρο ενός ρήγµατος και η διάρρηξη συνέβαινε µε κατεύθυνση προς το σταθµό, 

αλλά η ολίσθηση συγκεντρωνόταν κοντά στο άκρο του ρήγµατος όπου και 

βρίσκεται ο σταθµός. 

 Για να εξηγήσουν τα αποτελέσµατα της κατευθυντικότητας, οι Somerville et 
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al. (1997a) συσχέτισαν τις υπολειπόµενες τιµές των φασµάτων απόκρισης (µε 

απόσβεση 5%) µε τις γεωµετρικές παραµέτρους που καθορίζονται στο Σχ. 1.6 και 

τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχ. 1.7. Οι παράµετροι εδαφικής κίνησης 

που τροποποιούνται είναι τα µέσα οριζόντια φάσµατα απόκρισης και οι λόγοι των 

φασµάτων απόκρισης κάθετα στο ρήγµα προς τα φάσµατα απόκρισης παράλληλα 

σ’ αυτό. Ο κανονισµός «UBC (1997)» εξηγεί τα αποτελέσµατα του κοντινού πεδίου 

µε τη βοήθεια των παραγόντων κοντινής πηγής Νa και Νv που εφαρµόζονται στις 

περιοχές µικρών (επιτάχυνση) και ενδιαµέσων (ταχύτητα) περιόδων αντίστοιχα 

του φάσµατος απόκρισης επιταχύνσεων. Οι παράγοντες κοντινής πηγής 

καθορίζονται για αποστάσεις µικρότερες από 15 km και για τρεις διαφορετικούς 

τύπους σεισµικών πηγών (Πίν. 1.1). Οι παράγοντες κοντινής πηγής από τον 

κανονισµό «UBC (1997)» είναι συµβατοί µε το µέσο όρο των καθέτων και των 

παράλληλων στο ρήγµα συνιστωσών στο µοντέλο Somerville et al. (1997a) και, 

ως εκ τούτου, οι διατάξεις του κανονισµού δεν εξετάζουν τη µεγαλύτερη κάθετη 

στο ρήγµα συνιστώσα της κίνησης (Somerville, 1998). 
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Σχήµα 1.6 Οι παράµετροι που χρησιµοποιούνται για να ορίσουν τις συνθήκες της 

κατευθυντικότητας της διάρρηξης (από Somerville et al. 1997a). 
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Σχήµα 1.7 Προβλέψεις από την σχέση των Somerville et al. (1997a) για διαφορετικές 

συνθήκες κατευθυντικότητας. 
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Πίνακας 1.1   Παράγοντες κοντινής πηγής από «UBC (1997)» 

 

 
1 Η πλησιέστερη απόσταση στην σεισµική πηγή θα πρέπει να λαµβάνεται ως η ελάχιστη απόσταση 
µεταξύ της εξεταζόµενης θέσης και της προβολής του επιπέδου του ρήγµατος στην επιφάνεια. Η 
επιφανειακή προβολή δεν χρειάζεται να περιλαµβάνει τµήµατα της πηγής σε βάθη των 10 km ή 
µεγαλύτερα. 
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 Έρευνες πάνω στην απόκριση των κατασκευών σε κινήσεις κοντινού πεδίου 

έχουν δείξει ότι µια απεικόνιση των κινήσεων βάσει χρονοϊστορίας είναι 

προτιµότερη από µια απεικόνιση βάσει του φάσµατος απόκρισης (π.χ. Somerville, 

1998, Alavi και Krawinkler, 2000, Sasani και Bertero, 2000 Rodriguez-Marek, 

2000). Μια απεικόνιση βάσει χρονοϊστορίας είναι προτιµητέα, επειδή ο 

χαρακτηρισµός στο πεδίο συχνοτήτων της εδαφικής κίνησης (δηλ. µέσω ενός 

φάσµατος απόκρισης) υποδηλώνει µια στοχαστική διαδικασία που έχει µια σχετικά 

οµοιόµορφη διανοµή της ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια της κίνησης. Όταν η 

ενέργεια συγκεντρώνεται σε λίγους παλµούς κίνησης, το φαινόµενο του  

«συντονισµού», το οποίο το φάσµα απόκρισης ανέλαβε να παρουσιάσει, µπορεί 

να µη διαθέτει επαρκή χρόνο να αναπτυχθεί (Somerville, 1998). 

 Μελέτες από τους Krawinkler και Alavi (1998) και Sasani και Bertero (2000) 

έχουν δείξει ότι απλουστευµένες απεικονίσεις του παλµού ταχύτητας µπορούν να 

«συλλάβουν» τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της απόκρισης κατασκευών που 

υποβάλλονται σε εδαφικές κινήσεις κοντινού πεδίου. Μερικοί απλουστευµένοι 

παλµοί παρουσιάζονται στο Σχ. 1.8. Για να περιγραφεί µια δόνηση δύο 

διευθύνσεων, απαιτείται η απεικόνιση του ηµιτονικού παλµού της παράλληλης στο 

ρήγµα συνιστώσας, καθώς και η χρονική υστέρηση µεταξύ της έναρξης της 

κάθετης και της παράλληλης στο ρήγµα συνιστώσας. Ο Πίν. 1.2 παρέχει ορισµούς 

συνηθισµένων παραµέτρων εδαφικών κινήσεων κοντινού πεδίου, οι οποίες 

απεικονίζονται στο Σχ. 1.9. Ένας απλός χαρακτηρισµός είναι δυνατός µε τη χρήση 

της µέγιστης οριζόντιας ταχύτητας (PHV), της κατά προσέγγιση περιόδου του 

δεσπόζοντος παλµού (Tv) και του αριθµού σηµαντικών ηµικύκλων της κίνησης στη 

(µεγαλύτερη) κάθετη διεύθυνση στο ρήγµα. 

 Ο ορισµός της περιόδου του παλµού χρησιµοποιεί είτε το χρόνο µηδενισµού 

των τιµών (zero crossing time) είτε το χρόνο στον οποίο η ταχύτητα είναι ίση µε 

10% της µέγιστης ταχύτητας για αυτόν τον παλµό. Αυτό είναι απαραίτητο για 

παλµούς στους οποίους προηγείται µία απόκλιση από το µηδενικό άξονα στη 

χρονοϊστορία της ταχύτητας. Ο παραπάνω ορισµός εµπεριέχει κάποιο βαθµό 

υποκειµενικότητας και µπορεί να οδηγήσει σε διαφοροποιήσεις στην εκτίµηση της 

Tν. Εντούτοις, η αβεβαιότητα που συνδέεται µε την πρόβλεψη της Tν από 

σεισµολογικές µεταβλητές είναι πολύ µεγαλύτερη από τα λάθη στον υπολογισµό 

της από τα σηµεία µηδενισµού (zero crossings). Οι Krawinkler και Alavi (1998) 
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προσδιορίζουν τον παλµό ταχύτητας µε βάση ένα σαφές συνολικό µέγιστο του 

φάσµατος απόκρισης ταχύτητας της εδαφικής κίνησης. Ως εκ τούτου, η παραπάνω 

εκτίµηση της ισοδύναµης περιόδου παλµού (Tν-p) είναι σχετικά ξεκάθαρη. Για τις 

µονοπαλµικές κινήσεις, αυτοί οι διαφορετικοί ορισµοί της περιόδου του παλµού 

παρέχουν περίπου ισοδύναµα αποτελέσµατα, αλλά για πιο σύνθετες καταγραφές, 

αυτά µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά. Συνολικά, ο λόγος µεταξύ της Tν και της Tν-p 

είναι 0.84 µε τυπική απόκλιση 0.28 (Rodriguez-Marek 2000). Η ταύτιση της Tν και 

της Tν-p για κάποια σεισµική κίνηση του εδάφους δηλώνει ότι ο παλµός της 

ταχύτητας εµπεριέχει ενέργεια σε ένα στενό εύρος περιόδων. 

 

 
Σχήµα 1.8   Απλουστευµένες απεικονίσεις παλµών από ορισµένους ερευνητές 
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Πίνακας 1.2 Παράµετροι που χρησιµοποιούνται για να ορίσουν τις απλοποιηµένες 
εδαφικές κινήσεις ηµιτονικού παλµού (από Rodriguez-Marek 2000). 
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Σχήµα 1.9 Παράµετροι που χρειάζονται για να ορίσουν την παράλληλη και την κάθετη 

στο ρήγµα συνιστώσα για απλοποιηµένους παλµούς ταχύτητας. Οι δείκτες 
«Ν» και «Ρ» αντιστοιχούν στις κάθετες και τις παράλληλες στο ρήγµα 
κινήσεις αντίστοιχα (από Rodriguez-Marek 2000). 

 

 Μελέτες της απόκρισης των κατασκευών σε κινήσεις κοντινού πεδίου έχουν 

εστιάσει στα αποτελέσµατα της µεγαλύτερης κάθετης στο ρήγµα συνιστώσας (π.χ. 

Alavi και Krawinkler 2000). Εντούτοις, υπάρχουν εφαρµογές για τις οποίες η 

παράλληλη στο ρήγµα κίνηση µπορεί επίσης να είναι σηµαντική. Για παράδειγµα, 

η «χαλάρωση» της δυσκαµψίας του εδάφους ως αντίδραση στη µεγάλη κάθετη 

στο ρήγµα συνιστώσα της κίνησης θα επιτρέψει περισσότερη παραµόρφωση να 

αναπτυχθεί στην παράλληλη στο ρήγµα διεύθυνση, καθώς το έδαφος αντιδρά 

στην παράλληλη στο ρήγµα συνιστώσα της κίνησης. Μη-γραµµικές αναλύσεις της 

εδαφικής απόκρισης σε δύο διευθύνσεις από τους Rodriguez-Marek (2000) 

δείχνουν ότι οι τοπικές εδαφικές συνθήκες µπορούν να επηρεάσουν τιµές της 

µέγιστης οριζόντιας ταχύτητας (PHV) και της Tν και στις δύο διευθύνσεις. ∆ύο 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ  

        

 

15 

κινήσεις κοντινού πεδίου µε πολύ διαφορετικές κινήσεις παράλληλα στο ρήγµα 

φαίνονται στο Σχ. 1.10. Πρόσθετη έρευνα απαιτείται για τη διαπίστωση των 

αποτελεσµάτων της δόνησης σε δύο διευθύνσεις στην απόκριση του εδάφους και 

των κατασκευών στη ζώνη κοντινού πεδίου, όπου οι δύο συνιστώσες της 

οριζόντιας εδαφικής κίνησης µπορούν να διαφέρουν σηµαντικά. Από µια εξέταση 

καταγεγραµµένων κινήσεων κοντινού πεδίου που παρουσιάζουν εµπρόσθια 

κατευθυντικότητα των Rodriguez-Marek (2000), βρέθηκε ότι οι απλουστευµένες 

κινήσεις που φαίνονται στο Σχ. 1.11 θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν, για να 

ερευνήσουν τη σηµασία της δόνησης σε δύο διευθύνσεις σε µελλοντικές µελέτες. 

Τέλος, εφόσον παίζουν σηµαντικό ρόλο στην συµπεριφορά των κατασκευών, οι 

κατακόρυφες κινήσεις στη ζώνη κοντινού πεδίου ίσως χρειάζεται να υπολογιστούν. 

 

 
Σχήµα 1.10 Χρονοϊστορίες ταχύτητας και οριζόντια τροχιακά σχέδια για κάθετη (FN) και 

παράλληλη (FP) στο ρήγµα συνιστώσα για δύο καταγραφές κοντινού 
πεδίου. Και οι δύο καταγραφές παρουσιάζουν σηµαντικές κάθετες στο 
ρήγµα ταχύτητες, αλλά το «Meloland» έχει σχετικά µικρότερες παράλληλες 
στο ρήγµα (FP) ταχύτητες. 
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Σχήµα 1.11 Απλοποιηµένη απεικόνιση ηµιτονικού παλµού για εδαφικές κινήσεις 

κοντινού πεδίου. Η µέγιστη οριζόντια ταχύτητα (PHV) παράλληλα στο ρήγµα 
αντιστοιχεί στο 50% της κάθετης στο ρήγµα PHV (από Rodriguez-Marek 
2000). 
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1.3  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΡΡΗΞΗΣ – ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  

 

1.3.1   Φασµατική επιτάχυνση 

 

 Οι Somerville et al. (1997a) και ο Abrahamson (2000) έχουν παρουσιάσει 

µοντέλα για την τροποποίηση των φασµατικών τεταγµένων της απόκρισης µε 

απόσβεση 5% από τη σχέση απόσβεσης Abrahamson και Silva (1997). Τα 

µοντέλα αναπτύχθηκαν µε παλινδρόµηση των παραµενουσών τιµών αυτής της 

σχέσης απόσβεσης στις γεωµετρικές παραµέτρους του κοντινού πεδίου του 

ρήγµατος, όπως παρουσιάζονται στο Σχ. 1.6. Παρουσιάζονται µοντέλα για την 

τροποποίηση του γεωµετρικού µέσου των δύο οριζόντιων συνιστωσών και του 

λόγου της κάθετης στο ρήγµα προς τη µέση οριζόντια φασµατική τεταγµένη. Οι 

λεπτοµέρειες των µοντέλων φαίνονται στις δύο πρώτες σειρές του Πίν. 1.3. 

 

1.3.2   ∆ιάρκεια και ισοδύναµος αριθµός οµοειδών κύκλων έντασης 

 

 Οι Somerville et al. (1997a) παρουσίασαν ένα µοντέλο για την τροποποίηση 

του 5-75% της σηµαντικής διάρκειας από τη σχέση απόσβεσης Abrahamson και 

Silva (1996). Το µοντέλο αναπτύχθηκε µε παλινδρόµηση των παραµενουσών 

τιµών αυτής της σχέσης απόσβεσης στις γεωµετρικές παραµέτρους του κοντινού 

πεδίου του ρήγµατος (Σχ.  1.6). Το µοντέλο ισχύει για τη διάρκεια του γεωµετρικού 

µέσου και των δύο οριζόντιων συνιστωσών. Ένα παρόµοιο µοντέλο αναπτύχθηκε 

από τους Liu et al. (2001) για τον ισοδύναµο αριθµό των οµοειδών κύκλων 

έντασης (N). Οι λεπτοµέρειες της διάρκειας και των µοντέλων Ν φαίνονται στις δύο 

τελευταίες σειρές του Πίν. 1.3. 
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Πίνακας 1.3 Τροποποίηση των παραµέτρων εδαφικής κίνησης για την ερµηνεία των 
αποτελεσµάτων της κατευθυντικότητας. Οι παράµετροι Χ, Υ, θ και φ 
ορίσθηκαν στο Σχ. 1.6 µαζί µε τις αποκλειόµενες ζώνες για ρήγµατα 
οριζόντιας ολίσθησης. Οι τροποποιήσεις στα φάσµατα φαίνονται στο Σχ. 
1.7. 

 

 

 

1.3.3   Μέγιστη οριζόντια ταχύτητα (PHV) 

 

 Η µέγιστη οριζόντια ταχύτητα (peak horizontal velocity, PHV) επηρεάζεται 

σηµαντικά από το µέγεθος του σεισµού, την απόσταση και τις συνθήκες της 

εξεταζόµενης περιοχής. Ο Somerville (1998) πρότεινε τη χρήση µιας διγραµµικής 

σχέσης µεταξύ του λογαρίθµου της PHV, του µεγέθους και του λογαρίθµου της 

απόστασης. Ο Somerville (1998) εκτέλεσε µια ανάλυση παλινδρόµησης, 

χρησιµοποιώντας δεδοµένα από 15 καταγεγραµµένες χρονοϊστορίες αυξηµένες 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ  

        

 

19 

κατά 12 τεχνητές (µη πραγµατικές) χρονοϊστορίες. Οι καταγραφές αντιστοιχούν σε 

µέγεθος σεισµού m=6.2-7.5 και απόσταση r=0-10 km. Για να αποφύγει µη 

ρεαλιστικές προβλέψεις της PHV σε κοντινές αποστάσεις, ο Somerville (1998) 

έθεσε ένα κάτω όριο αποστάσεων στα 3 km. Η σχέση του Somerville (1998) για 

την PHV στη ζώνη κοντά στο ρήγµα είναι: 

 

 ln( ) 2.31 1.15 0.5ln( )PHV m r= − + −  (1.1) 

 

όπου το r είναι η ελάχιστη απόσταση από το διερρηγµένο ρήγµα υπό τον 

περιορισµό να είναι τουλάχιστον 3 km. Μια παρόµοια µελέτη που συσχετίζει την 

PHV µε το µέγεθος της σεισµικής ροπής και την απόσταση στη ζώνη κοντινού 

πεδίου παρουσιάστηκε από τους Alavi και Krawinkler (2000), βασισµένη στο ίδιο 

σύνολο δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε από τον Somerville (1998). Η σχέση για 

την PHV των Alavi και Krawinkler (2000) είναι: 

 

 ln( ) 5.11 1.59 0.58ln( )PHV m r= − + −  (1.2) 

 

Οι Rodriguez-Marek (2000) πραγµατοποίησαν αναλύσεις παλινδρόµησης, 

χρησιµοποιώντας 48 χρονοϊστορίες ταχύτητας από 11 γεγονότα. Τα δεδοµένα 

αφορούσαν περιοχές σε αποστάσεις r από την πηγή r<20 km και m=6.1-7.4. 

Ξεχωριστές αναλύσεις εκτελέσθηκαν για τις κινήσεις που καταγράφηκαν στο 

βράχο και το έδαφος, καθώς και σ’ όλες τις ως άνω θέσεις. Με βάση την ανάλυση 

αυτών των καταγραφών, προτάθηκε η ακόλουθη σχέση για την PHV: 

 

 2 2ln( ) ln( ) i ijPHV a bm c r d η ε= + + + + +  (1.3) 

 
όπου η PHV είναι σε µονάδες cm/s, τα α, b, c και d είναι οι παράµετροι του 

µοντέλου, το r είναι η ελάχιστη απόσταση από το ρήγµα, m είναι το µέγεθος της 

σεισµικής ροπής, ηi είναι ο όρος που αφορά στη διαφοροποίηση από γεγονός σε 

γεγονός και ο εij αντιπροσωπεύει την εσωτερική διαφοροποίηση µέσα σε κάποιο 

γεγονός, όπου το j αφορά στην κάθε καταγραφή του γεγονότος και το i αφορά στο 

γεγονός. Οι όροι του σφάλµατος από γεγονός σε γεγονός και µέσα σε κάποιο 

γεγονός θεωρείται ότι είναι ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλητές που ακολουθούν 
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κανονική κατανοµή µε αποκλίσεις τ2 και σ2 αντίστοιχα. Το τυπικό σφάλµα της 

εκτίµησης της PHV δίδεται τότε από τη σχέση: 

 

 2 2 2
totalσ τ σ= +  (1.4) 

 

Οι τιµές των παραµέτρων του µοντέλου Rodriguez-Marek (2000) παρουσιάζονται 

στον Πίν. 1.4. 

 

Πίνακας 1.4 Παράµετροι από τις αναλύσεις παλινδρόµησης για την PHV (Rodriguez-
Marek 2000). 

 

 

 

 Το Σχ. 1.12 συγκρίνει τη σχέση για όλες τις τοποθεσίες που προτάθηκε 

πρόσφατα από τους Rodriguez-Marek (2000) µε αυτές που αναπτύχθηκαν 

προηγουµένως από τους Somerville (1998) και Alavi και Krawinkler (2000). Οι 

σχέσεις διαφέρουν κυρίως στο εύρος του µεγέθους m. Οι Somerville (1998) και 

Alavi and Krawinkler (2000) προτείνουν µία πολύ µεγαλύτερη διαφοροποίηση της 

PHV ως προς το µέγεθος m. Η διαφοροποίηση αυτή δεν µπορεί να αποδοθεί στη 

χρήση των επιπρόσθετων τεχνητών χρονοϊστοριών, γιατί ο Somerville (1998) 

δείχνει ότι η PHV των καταγεγραµµένων χρονοϊστοριών αυξάνει πιο γρήγορα µε 

το µέγεθος από ό, τι αυτή των τεχνητών χρονοϊστοριών. Οι διαφορές οφείλονται 

πιθανώς στο µεγαλύτερο πλήθος δεδοµένων που συµπεριελήφθησαν στην πιο 

πρόσφατη µελέτη. 
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Σχήµα 1.12 Σύγκριση των αποτελεσµάτων από ανάλυση παλινδρόµησης για την PHV µε 

σχέσεις προτεινόµενες από άλλους ερευνητές για µία βάση δεδοµένων µε 
σεισµούς κοντινού πεδίου και µε κινήσεις µε εµπρόσθια κατευθυντικότητα 
(από Rodriguez-Marek 2000). 
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1.3.4   Περίοδος του παλµού 

 

 Η σχέση του Somerville (1998) για την περίοδο του παλµού είναι: 

 

 10log 2.5 0.425vT m= − +  (1.5) 

 

όπου Tv είναι η περίοδος του µεγαλύτερου κύκλου της κίνησης και m είναι το 

µέγεθος της σεισµικής ροπής. Σε µια µεγαλύτερη µελέτη των διανοµών ολίσθησης, 

χρησιµοποιώντας µοντέλα ολίσθησης για 15 σεισµούς, οι Somerville et al. (1999) 

αιτιολογούν τη χρήση σχέσεων που κλιµακώνονται από µόνες τους παρόµοια 

(self-similar), προκειµένου να περιορίσουν τις παραµέτρους του ρήγµατος. Σ’ ένα 

αυτό-παρόµοιο (self-similar) σύστηµα, γεγονότα διαφορετικής έντασης δεν 

µπορούν να διακριθούν, παρά µ’ έναν συντελεστή κλιµάκωσης. Χρησιµοποιώντας 

αυτό το αυτό-παρόµοιο (self-similar) µοντέλο, ο συντελεστής του m στην 

παραπάνω εξίσωση γίνεται 0.5, οπότε προκύπτει η παρακάτω εξίσωση: 

 

 10log 3.0 0.5vT m= − +  (1.6) 

 

 Η περίοδος του παλµού της ταχύτητας συνδέεται µε τη χρονική διάρκεια (rise 

time) της ολίσθησης στο ρήγµα (TR), η οποία µετρά τη διάρκεια της ολίσθησης σε 

ένα συγκεκριµένο σηµείο στο ρήγµα. Η σχέση µεταξύ της περιόδου του παλµού 

και της χρονικής διάρκειας είναι (Somerville 1998): 

 

 2.2v rT t=  (1.7) 

 
Η σχέση µεταξύ της περιόδου του παλµού και της χρονικής διάρκειας (rise time) 

µπορεί επίσης να προκύψει, εξετάζοντας το φαινόµενο της διάρρηξης του 

ρήγµατος από φυσική σκοπιά. Εάν θεωρήσουµε ένα σηµειακό ρήγµα και τα 

αποτελέσµατα της διάδοσης αγνοηθούν, η διάρκεια της κίνησης θα είναι ίση µε τη 

χρονική διάρκεια (rise time) (Somerville 1998). Το πεπερασµένο του ρήγµατος και 

τα αποτελέσµατα της διάδοσης συµβάλλουν στη διεύρυνση του παλµού. Η 

χρονική διάρκεια της ολίσθησης (rise time) είναι τότε, στην ουσία, ένα κάτω όριο 

της περιόδου του παλµού. 
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 Οι Alavi και Krawinkler (2000) όρισαν την περίοδο του παλµού ως τη 

«δεσπόζουσα περίοδο» στο φάσµα απόκρισης ταχυτήτων (Tv-p). Η σχέση τους 

που χρησιµοποιεί αυτόν τον ορισµό για την περίοδο του παλµού είναι: 

 

 10log 1.76 0.31v pT m− = − +  (1.8) 

 
Οι Rodriguez-Marek (2000) ανέπτυξαν την ακόλουθη σχέση για την περίοδο του 

παλµού: 

 

 ln( )v ij i ijT α bm η ε= + + +  (1.9) 

 
όπου (Tv)ij είναι η περίοδος του παλµού της j καταγραφής του i γεγονότος, τα α και 

b είναι οι παράµετροι του µοντέλου, ο ηi όρος αφορά στη διαφοροποίηση από 

γεγονός σε γεγονός και ο εij αντιπροσωπεύει την εσωτερική διαφοροποίηση 

κάποιου γεγονότος. Εκτιµήσεις παρέχονται για τη περίοδο του παλµού Tv και τη 

δεσπόζουσα περίοδο του φάσµατος ταχύτητας Tv-p. Οι τιµές των παραµέτρων του 

µοντέλου παρουσιάζονται στον Πίν. 1.5. Η σχέση ισχύει για m=6.1-7.4 και για  

r<20 km. Οι όροι του σφάλµατος από γεγονός σε γεγονός και µέσα σε κάποιο 

γεγονός θεωρείται ότι είναι ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλητές που ακολουθούν 

κανονική κατανοµή µε αποκλίσεις τ2 και σ2 αντίστοιχα. Το τυπικό σφάλµα της 

εκτίµησης της Tv ορίζεται τότε από την εξ. (1.4). 

 Στο Σχ. 1.13 γίνεται σύγκριση της σχέσης που προτάθηκε πρόσφατα από 

τους Rodriguez-Marek (2000) µε τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν από τον 

Somerville (1998) και τους Alavi και Krawinkler (2000). Οι σχέσεις των Rodriguez-

Marek (2000) για τις Tv και Tv-p προβλέπουν συστηµατικά µικρότερες περιόδους 

παλµού από αυτές του Somerville (1998) για το Tv και αυτές των Alavi και 

Krawinkler (2000) για το Tv-p. Οι διαφορές στις προβλέψεις δεν είναι πιθανότατα 

σηµαντικές στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω των µεγάλων αβεβαιοτήτων που 

περιλαµβάνονται στην εκτίµηση της περιόδου του παλµού, ειδικά για µεγάλους 

σεισµούς (m>7.0), όπου οι καµπύλες παλινδρόµησης είναι αρκετά κοντά η µία 

στην άλλη. 
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Πίνακας 1.5 Παράµετροι από τις αναλύσεις παλινδρόµησης για την περίοδο του 
παλµού που αντιστοιχεί στο µέγιστο πλάτος, Tv, και την περίοδο που 
αντιστοιχεί στη µέγιστη τιµή στο φάσµα απόκρισης ψευδοταχυτήτων,  Tv-p, 
(Rodriguez-Marek 2000). 

 

 

 

 
Σχήµα 1.13 Σύγκριση του µοντέλου Rodriguez-Marek (2000) µε αυτά που προτάθηκαν 

από τον Somerville (1998) για την περίοδο του παλµού Tv και αυτά από 
τους Alavi and Krawinkler (2000) για την περίοδο που αντιστοιχεί στη 
µέγιστη τιµή στο φάσµα απόκρισης ψευδοταχυτήτων (Tv-p) (από 
Rodriguez-Marek 2000). 
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 Η επίδραση των εδαφικών συνθηκών µπορεί να ερευνηθεί µέσω της χρήσης 

των σχέσεων των Rodriguez-Marek (2000) για την περίοδο του παλµού για βράχο 

και έδαφος. Στο Σχ. 1.14 φαίνονται, για εδαφικές και βραχώδεις περιοχές, ο 

στατιστικός µέσος και ο στατιστικός µέσος ± µία τυπική απόκλιση των τιµών της 

περιόδου του παλµού. Η διαφορά µεταξύ των τιµών της περιόδου του παλµού για 

βράχο και έδαφος είναι µικρή για µεγάλου µεγέθους γεγονότα (m>7 ), αλλά η 

περίοδος του παλµού είναι σηµαντικά µεγαλύτερη για έδαφος παρά για βράχο για 

γεγονότα µικρότερου µεγέθους. Η εξέταση συνδυασµένων καταγραφικών 

σταθµών σε βράχο και έδαφος και τα αποτελέσµατα µη-γραµµικών αναλύσεων 

απόκρισης επιβεβαιώνουν αυτήν την παρατήρηση (Rodriguez-Marek 2000). 

 

 
Σχήµα 1.14 Προβλέψεις του µοντέλου των Rodriguez-Marek (2000) για την περίοδο του 

παλµού Tv για βραχώδεις και εδαφικές τοποθεσίες. Η έντονη γραµµή 
απεικονίζει τον στατιστικό µέσο και οι πιο λεπτές γραµµές δείχνουν το εύρος 
της µίας τυπικής απόκλισης (από Rodriguez-Marek 2000).  

 

1.3.5   Αριθµός σηµαντικών παλµών 

 

 Ο αριθµός των ηµικύκλων της κίνησης (αναφερόµενος και ως ο αριθµός των 

σηµαντικών παλµών, Nv) ορίζεται ως ο αριθµός των παλµών των ηµικύκλων 

ταχύτητας που έχουν εύρη τουλάχιστον 50% της µέγιστης εδαφικής ταχύτητας της 
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κίνησης του εδάφους (Πίν. 1.3). Για τον υπολογισµό του αριθµού των σηµαντικών 

παλµών ταχύτητας, εξετάζεται µόνον η κάθετη στο ρήγµα συνιστώσα της κίνησης. 

Η επιλογή του 50% ως όριο αποκοπής είναι αυθαίρετη και ο αριθµός των 

σηµαντικών παλµών είναι κάπως «ευαίσθητος» σ’ αυτήν την τιµή. Ο αριθµός των 

σηµαντικών παλµών στην κάθετη στο ρήγµα συνιστώσα 48 καταγραφών κοντινού 

πεδίου παρουσιάζεται στον Πίν. 1.6. Οι περισσότερες καταγραφές περιέχουν δύο 

σηµαντικούς παλµούς (δηλαδή έναν πλήρη κύκλο εδαφικής κίνησης τύπου 

παλµού). Ο Somerville (1998) προτείνει ότι ο αριθµός των παλµών µισού ηµιτόνου 

στη χρονοϊστορία της ταχύτητας θα µπορούσε να συνδεθεί µε τον αριθµό των 

ασυνεχειών (asperities) σε ένα ρήγµα, ο οποίος διαδοχικά συνδέεται µε τη διανοµή 

της ολίσθησης ρήγµατος. Αυτό το φαινόµενο φυσικά είναι δύσκολο να εκτιµηθεί εκ 

των προτέρων. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα µοντέλο διαθέσιµο για την 

πρόβλεψη του αριθµού των σηµαντικών παλµών στη χρονοϊστορία της ταχύτητας. 

Για τις περισσότερες περιπτώσεις, ο Nv θα ποικίλλει µεταξύ 1 και 3. Για σεισµικές 

εκτιµήσεις, το Nv=2 αποτελεί µία ικανοποιητική τιµή. 

 

Πίνακας 1.6 Αριθµός παλµών ηµικύκλου (Νv) ανά γεγονός για 48 κοντινού πεδίου 
κινήσεις (κάθετη στο ρήγµα συνιστώσα). Η τιµή στις παρενθέσεις είναι ο 
αριθµός των παλµών ηµικύκλου της ταχύτητας που αντιστοιχεί σε τιµές 
ταχύτητας τουλάχιστον 33% της PHV, αντί για 50% που χρησιµοποιήθηκε 
στον ορισµό του Νv (από Rodriguez Marek 2000). 
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1.3.6   Ενσωµάτωση της κατευθυντικότητας σε αναλύσεις επικινδυνότητας  

 

 Πρόσφατα προταθείσες σχέσεις από τους Rodriguez-Marek (2000) 

περιλαµβάνουν ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας που εµπεριέχεται στην 

πρόβλεψη των αποτελεσµάτων της κατευθυντικότητας της διάρρηξης. Με αυτά τα 

µοντέλα, η κατευθυντικότητα µπορεί να ενσωµατωθεί σε αναλύσεις 

επικινδυνότητας (Hazard Analysis). Ωστόσο, οι αβεβαιότητες που συνδέονται µε 

αυτά τα µοντέλα είναι µεγάλες και γι’ αυτό απαιτείται επιπλέον προσπάθεια που να 

ενσωµατώνει πρόσφατες καταγραφές κοντινού πεδίου και ειδικότερα αυτές από 

τον σεισµό «Chi-Chi» το 1999. Επιπρόσθετες µελέτες χρειάζονται επίσης για να 

διασφαλίσουν ότι οι παράµετροι της εδαφικής κίνησης του κοντινού πεδίου, που 

προσδιορίστηκαν παραπάνω, παρέχουν µία κατάλληλη έκφραση της σεισµικής 

ζήτησης για εφαρµογή στη µη-γραµµική απόκριση των κατασκευών. 

 

1.4   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

 

 Τα αποτελέσµατα των εδαφικών κινήσεων παραµένουσας µετακίνησης (fling 

step) στη δοµική συµπεριφορά των κατασκευών έχουν τύχει µικρότερης προσοχής 

από αυτά της κατευθυντικότητας της διάρρηξης. Οι πρόσφατοι σεισµοί στην 

Τουρκία (1999) και την Ταϊβάν (1999) κατέδειξαν τη σηµασία της µόνιµης εδαφικής 

παραµόρφωσης που συνδέεται µε την επιφανειακή διάρρηξη στη συµπεριφορά 

των κατασκευών που τέµνουν ή βρίσκονται κοντά σε ενεργά σεισµικά ρήγµατα. Τα 

αποτελέσµατα της επιφανειακής διάρρηξης ρήγµατος κοινώς αξιολογούνται ως 

ψευδοστατικές εδαφικές παραµορφώσεις που αποσυνδέονται από την 

επικινδυνότητα της εδαφικής δόνησης. Ευδιάκριτες µετατοπίσεις εγκαρσίως 

διαρρήξεων, η διαφορική καθίζηση, εδαφικές στρεβλώσεις, η εδαφική θραύση και 

εφελκυστικές και θλιπτικές οριζόντιες εδαφικές παραµορφώσεις είναι το κέντρο 

αυτών των εκτιµήσεων, αφού οι διαφορικές εδαφικές µετακινήσεις και οι 

παραµορφώσεις του εδάφους είναι τα πιο καταστροφικά σε υπέργειες κατασκευές. 

Όπως επισηµάνθηκε από πολυάριθµους ερευνητές (π.χ. Byerly and DeNoyer 

1958, Bonilla 1970, Bray et al. 1994 and Lazarte et al. 1994), σηµαντική 

παραµόρφωση του εδάφους µπορεί να συµβεί µακριά από το κύριο ίχνος του 

διερρηγµένου ρήγµατος, ώστε η τεκτονική παραµόρφωση που συνδέεται µε την 
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επιφανειακή διάρρηξη ρήγµατος να µπορεί να επιδράσει σε κατασκευές που 

βρίσκονται σε κάποια απόσταση από το ρήγµα (παρόλο που υπάρχουν επίσης 

πολλές περιπτώσεις όπου σχετικές εδαφικές µετακινήσεις είναι περιορισµένες σε 

µία αρκετά στενή ζώνη κατά µήκος του κύριου ρήγµατος). Ο Bray (2001) συνοψίζει 

τους κινδύνους που συνδέονται µε την επιφανειακή διάρρηξη ρήγµατος, 

αναλυτικές διαδικασία που χρησιµοποιούνται στην εκτίµηση αυτών των κινδύνων 

και µεθόδους σχεδιασµού που µπορούν να επιστρατευθούν για να µετριάσουν 

αυτούς τους κινδύνους. Η προσοχή µας σ’ αυτήν την ενότητα εστιάζεται στη 

δυναµική ύπαρξη αυτών των εδαφικών µετατοπίσεων κοντά στα ρήγµατα, δηλαδή 

τις εδαφικές κινήσεις παραµένουσας µετακίνησης (fling step ground motions). 

 Η παραµένουσα µετακίνηση (fling step), που είναι αποτέλεσµα µιας στατικής 

µετακίνησης του εδάφους, χαρακτηρίζεται γενικά από έναν παλµό ταχύτητας 

µονής διεύθυνσης και ένα µονοτονικό βήµα στη χρονοϊστορία των µετακινήσεων. 

Το διακριτό βήµα στη χρονοϊστορία των µετακινήσεων εµφανίζεται παράλληλα στη 

διεύθυνση της ολίσθησης του ρήγµατος, δηλαδή κατά µήκος της «παράταξης» 

(strike) για περιπτώσεις οριζόντιας ολίσθησης (strike-slip) και κατά µήκος της 

«κλίσης» (dip) για περιπτώσεις κατακόρυφης βύθισης (dip-slip). Για να 

αποκτήσουµε µία αίσθηση του µεγέθους της παραµένουσας µετακίνησης που 

ίσως να είναι παρούσα στις καταγραφές του κοντινού πεδίου, η µετάφραση σε 

γλώσσα µηχανής των δεδοµένων από τους Wells and Coppersmith (1994) 

παρέχει ένα χρήσιµο σηµείο εκκίνησης. Για όλους τους τύπους ρηγµάτων, η 

µέγιστη µετακίνηση (MD) ρήγµατος σε µέτρα (m) µπορεί να συσχετισθεί µε το 

µέγεθος της σεισµικής ροπής (m) του γεγονότος µέσω της εξίσωσης 

παλινδρόµησης: 

 

 10log ( ) 5.46 0.82MD m= − +  (1.10) 

 

όπου η τυπική απόκλιση γι’ αυτήν την εκτίµηση είναι 0.42 (σε µονάδες του log10). 

Η παραπάνω εξίσωση ισχύει για εύρος έντασης m=5.2-8.1 και για εύρος MD από 

0.01 m σε 14.6 m. Η εκτίµηση της µετακίνησης του ρήγµατος εξαρτάται σε κάποιο 

βαθµό από τον τύπο του ρήγµατος και στη µελέτη των Wells και Coppersmith 

(1994) δίδονται συντελεστές συσχέτισης παλινδρόµησης χωριστά για ρήγµατα 

οριζόντιας ολίσθησης και κανονικά ρήγµατα. Παλινδροµήσεις σε σύνολο 
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δεδοµένων ανάστροφων ρηγµάτων δεν ήταν σηµαντικές. Η µέγιστη µετακίνηση 

ρήγµατος απαντάται σε κάποιο σηµείο κατά µήκος του ρήγµατος και το µέγεθος 

της µετακίνηση του ρήγµατος µεταβάλλεται κατά µήκος του ίχνους του ρήγµατος. 

Η µέση µετακίνηση (AD) ρήγµατος για όλους τους τύπους ρηγµάτων είναι: 

 

 10log ( ) 4.80 0.69AD m= − +  (1.11) 

 

όπου η τυπική απόκλιση γι’ αυτήν την εκτίµηση είναι 0.36 (σε µονάδες του log10). 

Το εύρος της έντασης γι’ αυτά τα γεγονότα είναι m=5.6-8.1. Γενικώς, η µέση 

µετακίνηση κατά µήκος της διάρρηξης ρήγµατος στην επιφάνεια ισούται µε 

περίπου το µισό της µέγιστης µετακίνησης, αν και αυτός ο λόγος διαφέρει 

σηµαντικά. 

 Η µόνιµη µετακίνηση της επιφάνειας του εδάφους ως αποτέλεσµα της 

διάρρηξης ρήγµατος µπορεί να ποικίλλει σηµαντικά µε την απόσταση µακριά από 

το ίχνος του ρήγµατος. Τεκτονική µετακίνηση µακριά από το ρήγµα µπορεί να 

εντοπιστεί σε δευτερεύοντα ίχνη ρήγµατος και λοιπές ασυνέχειες. Σχετική κίνηση 

εγκαρσίως ευδιάκριτων επιφανειακών διαρρήξεων είναι περισσότερο 

καταστροφική σε κατασκευές, αλλά όπως ανεφέρθη προηγουµένως, είναι πέραν 

του σκοπού αυτής της εργασίας. Για να έχουµε µία πολύ προσεγγιστική αίσθηση 

του µεγέθους της τεκτονικής παραµόρφωσης που µπορεί να συµβεί µακριά από 

την κύρια επιφανειακή διάρρηξη και, γι’ αυτόν τον λόγο, να φανεί ως ένα 

αποτέλεσµα παραµένουσας µετακίνησης σε µία χρονοϊστορία µετακινήσεων, 

ευρήµατα από µία µελέτη από τους Byerly και DeNoyer (1958) παρουσιάζονται. Η 

τεκτονική µετακίνηση από τον σεισµό του San Francisco το 1906 (m≈7.8) 

µετρήθηκε από γεωδαιτικές τοπογραφήσεις και από αυτές οι Byerly και DeNoyer 

(1958) ανέπτυξαν ένα µοντέλο, για να ποσοτικοποιήσουν το µέγεθος της 

τεκτονικής µετακίνησης (TD) υπό µία γενική έννοια ως µία συνάρτηση της 

απόστασης από το κύριο ίχνος ρήγµατος. Το µοντέλο τους που είναι κατάλληλο 

µόνον για αυτό το γεγονός σε αυτό το γεωλογικό περιβάλλον δίνει: 

 

 1194cot (0.325 )TD r−
⊥=  (1.12) 

 

όπου TD είναι το µέγεθος της τεκτονικής µετακίνησης σε εκατοστά (cm) και r┴ είναι 
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η απόσταση από το ίχνος ρήγµατος σε χιλιόµετρα (km) που µετριούνται κάθετα 

στην «παράταξη» (strike). Η σχέση ανεπτύχθη, χρησιµοποιώντας µια µέγιστη 

µετακίνηση ρήγµατος στο ίχνος ρήγµατος των 300 cm περίπου. Για µικρότερης 

έντασης γεγονότα µε µικρότερες τιµές της µέγιστης µετακίνησης ρήγµατος στο 

ίχνος ρήγµατος, αυτή η σχέση θα έπρεπε να διορθωθεί αναλόγως. Όπως 

ειπώθηκε προηγουµένως, το πρόβληµα είναι πιο σύνθετο από ό, τι αυτό το 

µοντέλο θα πρότεινε και παρουσιάζεται εδώ, µόνον για να έχουµε µία αίσθηση της 

τάξης της παραµένουσας µετακίνησης που µπορεί να συµβεί σε µια τοποθεσία 

ευρισκόµενη µακριά από το ίχνος του ρήγµατος. Χαρτογραφήσεις της τεκτονικής 

παραµόρφωσης που προκύπτει από άλλα γεγονότα µε επιφανειακή διάρρηξη 

ρήγµατος, όπως οι σεισµοί «Kocaeli (1999)» και «Chi-Chi (1999)», θα δώσουν 

πιθανότατα σηµαντικά στοιχεία σχετικά µε αυτά που εξετάσαµε.  

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2    

Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 
 

2.1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η Προσαυξητική ∆υναµική Ανάλυση (Incremental Dynamic Analysis – IDA) 

είναι µία παραµετρική µέθοδος ανάλυσης, η οποία εµφανίστηκε πρόσφατα σε 

διάφορες µορφές, προκειµένου να εκτιµήσει εκτενέστερα τη συµπεριφορά των 

κατασκευών υπό σεισµικά φορτία. Περιλαµβάνει την υποβολή του µοντέλου 

κάποιας κατασκευής σε µία (ή περισσότερες) καταγραφές εδαφικής κίνησης, η 

καθεµία από τις οποίες κλιµακώνεται σε διάφορα επίπεδα έντασης, παράγοντας 

έτσι µία (ή περισσότερες) καµπύλες απόκρισης ως προς κάποιο επίπεδο έντασης. 

 Η ανάπτυξη της υπολογιστικής ισχύος επιτρέπει την αναζήτηση ολοένα 

ακριβέστερων αλλά και συνθετότερων µεθόδων ανάλυσης. Έτσι, η κατάσταση της 

τεχνολογίας έχει προχωρήσει σταδιακά από την ελαστική στατική ανάλυση στη 

δυναµική ελαστική, την ανελαστική στατική και τελικώς στην ανελαστική δυναµική 

ανάλυση. Στην τελευταία περίπτωση, το σύνηθες ήταν το τρέξιµο διαφόρων 

καταγραφών, από µία φορά την κάθε µία, και η παραγωγή µίας ή περισσοτέρων 

αναλύσεων του «ενός σηµείου», οι οποίες χρησιµοποιούνταν κατά κύριο λόγο για 

τον έλεγχο της σχεδιασθείσας κατασκευής. Από την άλλη πλευρά, µέθοδοι όπως η 

«µη-γραµµική στατική υπερωθητική» (Pushover) ή η «φασµατικής ικανότητας» 

προσφέρουν, µε κατάλληλη βαθµονόµηση του τρόπου στατικής φόρτισης, µία 

«συνεχή» εικόνα, καθώς εξετάζεται ολόκληρο το εύρος της συµπεριφοράς της 

κατασκευής, από την ελαστικότητα µέχρι τη διαρροή και τελικώς την κατάρρευση, 

διευκολύνοντας έτσι σηµαντικά την κατανόηση του τρόπου παραµόρφωσης της 

κατασκευής. 

 Κατ’ αναλογία µε το πέρασµα από µία απλή στατική ανάλυση στην 

προσαυξητική στατική ανάλυση pushover, η ανάλυση των κατασκευών έχει 

προχωρήσει από µία απλή ανάλυση χρονοϊστορίας σε µία προσαυξητική 

(Incremental Dynamic Analysis ή IDA), στην οποία κλιµακώνεται η σεισµική 
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«φόρτιση». Η ιδέα απαντάται ήδη από το 1977 από τον Bertero και έχει προταθεί 

σε διάφορες µορφές στο έργο διαφόρων ερευνητών, συµπεριλαµβανοµένων και 

των Luco και Cornell, Bazzurro και Cornell, Yun and Foutch, Mehanny και 

Deierlein, Dubina et al., De Matteis et al., Nassar και Krawinkler και Psycharis et 

al.. Προσφάτως, έχει υιοθετηθεί και από τις οδηγίες της αµερικανικής FEMA ως 

«προσαυξητική δυναµική ανάλυση» (incremental dynamic analysis – IDA) και έχει 

καθιερωθεί ως πλέον σύγχρονη µέθοδος για τον προσδιορισµό της γενικής 

ικανότητας κατάρρευσης µιας κατασκευής. Η µελέτη της IDA έχει πλέον ευρύτατη 

και πολυσχιδή εφαρµογή και οι στόχοι της, κάποιοι από τους οποίους φαίνονται 

στο Σχ. 2.1α-β, περιλαµβάνουν: 

1. Την κατανόηση σε βάθος του εύρους της απόκρισης της κατασκευής ή 

των «απαιτήσεων» σε σχέση µε το εύρος των πιθανών διαβαθµίσεων του 

επιπέδου της έντασης των καταγραφών των εδαφικών κινήσεων.  

2. Την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων που επιφέρουν στην 

κατασκευή σπανιότερες/σοβαρότερες εδαφικές κινήσεις.  

3. Την καλύτερη κατανόηση των αλλαγών στη φύση της απόκρισης της 

κατασκευής καθώς αυξάνει το επίπεδο της έντασης της εδαφικής κίνησης 

(π.χ. αλλαγές στην καθ’ ύψος απόκριση της κατασκευής, έναρξη της 

αποµείωσης της δυσκαµψίας και αντοχής της κατασκευής καθώς και τα 

µοτίβα και την ένταση µε την οποία εµφανίζονται τα παραπάνω). 

4. Την εκτίµηση της δυναµικής ικανότητας ολόκληρου του φορέα. 

5. Και τέλος, δοθέντος ενός συνόλου εδαφικών καταγραφών, την κατανόηση 

της ευστάθειας (ή αστάθειας) των παραπάνω παραγόντων από 

καταγραφή σε καταγραφή.  

 

2.2   ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ IDA ΓΙΑ ΜΙΑ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ 

 

 Σε πρώτη φάση, ας ορίσουµε µε σαφήνεια όλους τους χρησιµοποιούµενους 

όρους και ας ξεκινήσουµε τη δόµηση της µεθοδολογίας που θα ακολουθήσουµε, 

χρησιµοποιώντας ως βασικό στοιχείο την ιδέα της κλιµάκωσης ενός 

επιταχυνσιογραφήµατος. 
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Σχήµα 2.1 Ένα παράδειγµα της πληροφορίας που µπορεί να συναχθεί από µίας 

καταγραφής µελέτη IDA ενός 20ώροφου χαλύβδινου καµπτικού πλαισίου µε 
όλκιµα µέλη και συνδέσεις, λαµβάνοντας υπόψη φαινόµενα Ρ-∆ δευτέρας 
τάξεως, υποβαλλόµενο στην καταγραφή του El Centro (1940) (συνιστώσα 
παράλληλη στο ρήγµα). 
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 Ας υποθέσουµε ότι µάς δίνονται ένα επιταχυνσιογράφηµα, το οποίο έχουµε 

επιλέξει από µια βάση δεδοµένων επιταχυνσιογραφηµάτων, στο οποίο θα 

αναφερόµαστε ως βασικό, όπως αυτό έχει καταγραφεί (παρ’ όλο που µπορεί να 

έχει υποστεί κάποια επεξεργασία από σεισµολόγους), µη βαθµονοµηµένο 

επιταχυνσιογράφηµα, ένα διάνυσµα µε στοιχεία a1(ti), ti=0, t1, …, tn-1. Προκειµένου 

να εξηγηθούν ισχυρότερες ή ηπιότερες εδαφικές κινήσεις, εισάγουµε έναν απλό 

µετασχηµατισµό, βάσει του οποίου πολλαπλασιάζουµε το πλάτος 

επιταχυνσιογραφήµατος µε έναν κοινό προσαυξητικό ή µειωτικό συντελεστή 

1[0, ) : λλ a λ a∈ +∞ = ⋅ . Η παραπάνω διαδικασία ισοδυναµεί µε τον πολλαπλασιασµό 

του φάσµατος ελαστικής επιτάχυνσης µε λ ή ισοδύναµα µε τον πολλαπλασιασµό 

µε λ των πλατών όλων των συχνοτήτων των συναρτήσεων του µετασχηµατισµού 

Fourier, χωρίς να µεταβάλλουµε το φασικό περιεχόµενο. 

 

Ορισµός 1 

 Ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής (scale factor – SF) ενός βαθµονοµηµένου 

επιταχυνσιογραφήµατος aλ είναι ο θετικός αριθµητικός συντελεστής [0, )λ∈ +∞  ο 

οποίος παράγει το aλ, όταν εφαρµοστεί πολλαπλασιαστικά στη µη-βαθµονοµηµένη 

(φυσική) χρονοϊστορία επιταχύνσεων a1. 

 Ας σηµειωθεί εδώ ότι ο SF αποτελεί µια µία προς µία απεικόνιση του αρχικού 

επιταχυνσιογραφήµατος σε όλες τις κλιµακωµένες εικόνες του. Το λ=1 δηλώνει το 

αρχικό επιταχυνσιογράφηµα, το λ<1 ένα µειωµένο, ενώ το λ>1 ένα αυξηµένο. 

 Παρ’ όλο που ο SF αποτελεί τον απλούστερο τρόπο περιγραφής των 

κλιµακωµένων εικόνων ενός επιταχυνσιογραφήµατος, εντούτοις δεν προσφέρεται 

σε καµία περίπτωση για τους σκοπούς του µηχανικού, καθώς δεν παρέχει καµία 

πληροφορία για την πραγµατική «ισχύ» της κλιµακωµένης καταγραφής, καθώς και 

της επίπτωσής της σε κάποια κατασκευή. Πρακτικότερο θα ήταν ίσως κάποιο 

µέγεθος το οποίο θα αποτελούσε µια µία προς µία απεικόνιση του SF, που όµως 

θα έδινε πληροφορίες για την ενδεχόµενη καταστροφική δύναµη του τελευταίου. 

 

Ορισµός 2 

 Το µέτρο της έντασης µιας µονοτονικώς κλιµακούµενης εδαφικής κίνησης 

(intensity measure – IM) ενός βαθµονοµηµένου επιταχυνσιογραφήµατος aλ είναι ο 

θετικός αριθµητικός συντελεστής [0, )IM∈ +∞  που αποτελεί µια συνάρτηση 
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IM=fa1(λ) και που εξαρτάται από το µη-βαθµονοµηµένο επιταχυνσιογράφηµα a1 και 

µονοτονικά αυξάνει µε τον αριθµητικό συντελεστή λ. 

 Παρ’ όλο που έχουν προταθεί πολλές ποσότητες για το χαρακτηρισµό της 

«έντασης» µιας εδαφικής καταγραφής, δεν είναι πάντοτε προφανές το πώς αυτές 

θα κλιµακωθούν (π.χ. το Μέγεθος Σεισµικής Ροπής, η διάρκεια, η Τροποποιηµένη 

κλίµακα Έντασης Mercalli). Οι παραπάνω ποσότητες θα πρέπει να 

χαρακτηρισθούν ως µη-κλιµακούµενες. Συνήθη παραδείγµατα κλιµακούµενων ΙΜs 

αποτελούν η Μέγιστη Εδαφική Επιτάχυνση (PGA), η Μέγιστη Εδαφική Ταχύτητα, 

η Φασµατική Επιτάχυνση για απόσβεση ξ=5% για την πρώτη ιδιοπερίοδο της 

κατασκευής (Sa(T1,5%)) και ο κανονικοποιηµένος συντελεστής R=λ/λyield, (όπου 

λyield για δεδοµένη κατασκευή και επιταχυνσιογράφηµα ο µικρότερος απαιτούµενος 

συντελεστής προκειµένου να προκληθεί διαρροή), ο οποίος είναι αριθµητικά 

ισοδύναµος µε το µειωτικό συντελεστή ορίου διαρροής R-factor (για παράδειγµα 

για διγραµµικά µονοβάθµια συστήµατα). Οι παραπάνω ΙΜ είναι ανάλογοι του SF, 

καθώς ικανοποιούν τη σχέση IMprop=λ·fa1. Από την άλλη πλευρά, η ποσότητα 

Sam(T1,ξ,a,b,c)=[Sa(T1,ξ)]
a·[Sa(cT1,ξ)]

b, η οποία προτάθηκε από τους Shome και 

Cornell και Mehanny και Deierlein είναι µεν κλιµακούµενη και µονοτονική, όχι 

όµως αναλογική, εκτός αν a+b=1. Έχουν προταθεί επίσης κάποια µη-µονοτονικά 

ΙΜs, όπως η ανελαστική µετακίνηση ενός µονοβάθµιου ταλαντωτή από τους Luco 

και Cornell, αλλά δεν θα εστιάσουµε σ’ αυτά, ώστε εφεξής το IM θα σηµαίνει 

απλουστευτικά µονοτονικό και κλιµακούµενο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 

 

Ορισµός 3 

 Μέτρο βλάβης (damage measure – DM) ή µέτρο κατάστασης της κατασκευής 

είναι ο θετικός αριθµητικός συντελεστής [0, )DM∈ +∞  που χαρακτηρίζει την 

επιπλέον απόκριση του δοµικού µοντέλου σ’ ένα προκαθορισµένο σεισµικό 

φορτίο. 

 Με άλλα λόγια, ένα DM είναι µία αισθητή ποσότητα που είναι µέρος του 

αποτελέσµατος ή µπορεί να συναχθεί από το αποτέλεσµα της αντίστοιχης µη-

γραµµικής δυναµικής ανάλυσης. Πιθανές επιλογές θα µπορούσε να είναι η µέγιστη 

τέµνουσα βάσης, οι στροφές των κόµβων, η µέγιστη πλαστιµότητα των ορόφων, 

διάφοροι άλλοι δείκτες βλάβης (όπως π.χ. η συνολική αθροιστική υστερητική 

ενέργεια, ο γενικός δείκτης Park–Ang ή ο δείκτης ευστάθειας κατά τον Mehanny, η 
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µέγιστη µετακίνηση κορυφής, η µέγιστη γωνία στροφής ορόφου θ1, θ2,…,θn µιας 

κατασκευής µε n ορόφους ή το µέγιστο αυτών, θmax=max(θ1,...,θn). Η επιλογή του 

κατάλληλου DM εξαρτάται από τη χρήση του καθώς και από την ίδια την 

κατασκευή. Μπορεί να είναι σκόπιµη η χρήση δύο ή και περισσότερων DMs (οι 

οποίοι προκύπτουν από τις ίδιες µη-γραµµικές αναλύσεις), προκειµένου να 

αποτιµήσουµε διαφορετικά χαρακτηριστικά της απόκρισης της κατασκευής, 

οριακές καταστάσεις ή τύπους αστοχίας. Aν θέλουµε να εκτιµήσουµε τις βλάβες σε 

µη-δοµικά στοιχεία ενός πολυωρόφου πλαισίου, είναι προφανής η επιλογή των 

µέγιστων επιταχύνσεων των ορόφων. Από την άλλη πλευρά, όταν πρόκειται για 

τις κατασκευαστικές βλάβες πλαισιωτών κτηρίων, η στροφή θmax σχετίζεται 

επαρκώς µε τις στροφές των κόµβων, καθώς και µε τη συνολική κατάρρευση της 

κατασκευής ή την τοπική κατάρρευση ορόφου και εποµένως είναι ένας ισχυρός 

«υποψήφιος» για το DM. 

 

Ορισµός 4 

 Μία µελέτη IDA µιας µονής καταγραφής (single-record IDA study) είναι µια 

µελέτη δυναµικής ανάλυσης ενός δοσµένου µοντέλου κατασκευής που 

παραµετροποιείται από τον πολλαπλασιαστικό συντελεστή µιας δοσµένης 

χρονοϊστορίας εδαφικής κίνησης. 

 Γνωστή επίσης απλά και ως IDA ή δυναµική υπερωθητική ανάλυση (dynamic 

pushover – DPO), περιλαµβάνει µια σειρά δυναµικών ανελαστικών αναλύσεων 

εκτελουµένων επί τη βάσει κλιµακωµένων εικόνων ενός επιταχυνσιογραφήµατος, 

των οποίων τα ΙΜs επιλέγονται, έτσι ώστε να καλύπτουν στην ιδανική περίπτωση 

ολόκληρο το εύρος απόκρισης της κατασκευής, από την ελαστική έως την 

ανελαστική απόκριση και τελικά την κατάρρευσή της. Σκοπός της είναι η 

καταγραφή των DΜs του µοντέλου της κατασκευής σε κάθε επίπεδο ΙΜ της 

κλιµακωµένης εδαφικής κίνησης. Οι τιµές που προκύπτουν συχνά παριστάνονται 

γραφικά ως προς το επίπεδο έντασης ως συνεχείς καµπύλες. 

 

Ορισµός 5 

 Μια καµπύλη IDA (IDA Curve) είναι µία γραφική παράσταση ενός µέτρου 

κατάστασης της κατασκευής (DM) σε µία µελέτη IDA σε σχέση µε ένα ή 

περισσότερα ΙΜs που χαρακτηρίζουν το εφαρµοζόµενο κλιµακωµένο 
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επιταχυνσιογράφηµα.  

 Μια καµπύλη IDA µπορεί να απεικονισθεί σε δύο ή περισσότερες διαστάσεις, 

ανάλογα µε των αριθµό των ΙΜs. Προφανώς, τουλάχιστον ένας από αυτούς 

πρέπει να διαθέτει δυνατότητα κλιµάκωσης. Στη συνήθη πρακτική των µηχανικών, 

τέτοια διαγράµµατα συχνά απεικονίζονται «ανάποδα», δηλαδή η ανεξάρτητη 

µεταβλητή είναι το ΙΜ που θεωρείται ανάλογο προς τη «δύναµη» και παριστάνεται 

γραφικά στον κατακόρυφο άξονα (Σχ. 2.1α), όπως σε µία καµπύλη τάσης – 

παραµόρφωσης, δύναµης – µετατόπισης ή γραφήµατα µη-γραµµικής στατικής 

ανάλυσης Pushover (SPO). Όπως είναι προφανές, τα αποτελέσµατα µιας µελέτης 

IDA µπορούν να παρασταθούν γραφικά σ’ ένα πλήθος διαφορετικών καµπυλών 

IDA, ανάλογα µε την επιλογή των IMs και του DM. 

 Για την διευκρίνιση της ιδέας της IDA, θα χρησιµοποιήσουµε αρκετά µοντέλα 

πολλών βαθµών ελευθερίας (MDOF) και ενός βαθµού ελευθερίας (SDOF) κίνησης 

ως παραδείγµατα στις επόµενες ενότητες. Ειδικότερα, τα µοντέλα MDOFs που 

χρησιµοποιούνται είναι ένα 20-ώροφο µεταλλικό καµπτικό πλαίσιο µε όλκιµα µέλη 

και συνδέσεις (T1=4 sec), που περιλαµβάνει µία πρώτης τάξεως αντιµετώπιση των 

γενικών γεωµετρικών µη-γραµµικοτήτων (Ρ-∆ φαινόµενα), ένα 9-ώροφο κτήριο 

(Τ1=2.2 sec) και ένα 3-ώροφο µεταλλικό καµπτικό πλαίσιο µε όλκιµα µέλη, 

ψαθυρές συνδέσεις και φαινόµενα Ρ-∆ (Τ1=1.3 sec) και τέλος ένα 5-ώροφο 

µεταλλικό πλαίσιο µε συνδέσµους δυσκαµψίας και µε όλκιµα µέλη και συνδέσεις 

µε φαινόµενα Ρ-∆ (Τ1=1.8 sec). 

 

2.3   ΓΕΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ IDA 

 

 Η µελέτη IDA αναφέρεται ειδικά στο εκάστοτε επιταχυνσιογράφηµα και 

µοντέλο της κατασκευής. Υποβαλλόµενο σε διαφορετικές εδαφικές κινήσεις, ένα 

συγκεκριµένο µοντέλο µπορεί να παραγάγει πολύ ανόµοιες µεταξύ τους 

αποκρίσεις, οι οποίες είναι δύσκολο να προσδιορισθούν εκ των προτέρων. 

Παρατηρώντας, για παράδειγµα, το Σχ. 2.2, διαπιστώνουµε ότι η απόκριση του εν 

λόγω πλαισίου κυµαίνεται από µια σταδιακή εξασθένιση προς κατάρρευση µέχρι 

µια γρήγορη, µη-µονοτονική, κυµατοειδή συµπεριφορά. Κάθε ένα από τα 

γραφήµατα παρουσιάζει τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στην κατασκευή από 

κάθε εδαφική καταγραφή σε διάφορα επίπεδα έντασης και τόσο οι οµοιότητες όσο 
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και οι ανοµοιότητες τους παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον. 

 Όλες οι καµπύλες παρουσιάζουν µια διακριτή ελαστική περιοχή, η οποία 

λήγει για Sa
yield(T1,5%)≈0.2g και θyield

max≈0.2%, οπότε και συµβαίνει ο πρώτος 

λυγισµός των συνδέσµων δυσκαµψίας. Στην πραγµατικότητα, κάθε µοντέλο µε 

αρχικώς ελαστικά στοιχεία παρουσιάζει τέτοια συµπεριφορά, η οποία τερµατίζεται 

τη στιγµή που εµφανίζεται η πρώτη µη-γραµµικότητα, δηλαδή όταν οποιοδήποτε 

στοιχείο φτάσει στο τέλος της ελαστικής περιοχής του. Την κλίση IM/DM αυτού του 

κλάδου σε κάθε καµπύλη IDA θα την ονοµάζουµε ελαστική «στιβαρότητα» για τα 

δοθέντα DM, IM. Συνήθως µεταβάλλεται σε κάποιο βαθµό από καταγραφή σε 

καταγραφή, όµως παραµένει σταθερή ανεξαρτήτως καταγραφής για µονοβάθµια 

συστήµατα ακόµα και για πολυβάθµια συστήµατα, αν το IM λαµβάνει υπόψιν την 

επιρροή ανώτερων ιδιοµορφών. 

 

 
Σχήµα 2.2 Καµπύλες IDA για ένα 5-ώροφο µεταλλικό πλαίσιο µε συνδέσµους 

δυσκαµψίας (Τ1=1.8 sec) υποβαλλόµενο σε τέσσερις (4) διαφορετικές 
καταγραφές. 

 

 Εστιάζοντας στο άλλο άκρο των καµπυλών του Σχ. 2.2, παρατηρούµε ότι 

τερµατίζονται σε διαφορετικά επίπεδα του ΙΜ. Η καµπύλη (a) «χαλαρώνει» 

απότοµα µετά τον πρώτο λυγισµό και επιταχύνει απότοµα προς µεγάλες 

µετακινήσεις µέχρι την τελική κατάρρευση. Από την άλλη πλευρά, οι καµπύλες (c) 
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και (d) φαίνεται να ελίσσονται γύρω από την ευθεία του ελαστικού κλάδου. 

Ακολουθούν στενά το γνωστό κανόνα των ίσων µετατοπίσεων, δηλαδή την 

εµπειρική παρατήρηση ότι, για κατασκευές µεσαίας περιόδου, οι ανελαστικές 

συνολικές µετακινήσεις είναι περίπου ίσες µε τις αντίστοιχες ελαστικές. Οι 

κυµατοειδείς µορφές που εµφανίζουν οι καµπύλες (c) και (d) αποτελούν διαδοχικά 

τµήµατα της «χαλάρωσης» (softening) και της «κράτυνσης» (hardening), περιοχές 

όπου η τοπική κλίση της καµπύλης (ή δυσκαµψία) µειώνεται µε την αύξηση του IM 

και άλλες στις οποίες αυξάνεται. Σε όρους µηχανικής, αυτό σηµαίνει ότι κατά 

διαστήµατα η κατασκευή υπόκειται σε επιταχυνόµενο ρυθµό συσσώρευσης του 

DM, ενώ σε άλλες χρονικές στιγµές µια επιβράδυνση συµβαίνει, η οποία µπορεί να 

είναι αρκετά ισχυρή, ώστε να ανακόψει αµέσως τη συσσώρευση ή ακόµα και να 

την αναστρέψει, τραβώντας έτσι τοπικά την καµπύλη IDA προς χαµηλότερα DMs 

και κάνοντάς την µια µη-µονοτονική συνάρτηση του IM (Σχ. 2.2d). Τέλος, 

υποθέτοντας ότι το µοντέλο προβλέπει κάποιο µηχανισµό κατάρρευσης και ότι το 

χρησιµοποιούµενο DM µπορεί να τον εντοπίσει, παρουσιάζεται ένα τελικό τµήµα 

«χαλάρωσης», όταν η κατασκευή συσσωρεύει το DM µε ολοένα αυξανόµενους 

ρυθµούς, σηµατοδοτώντας την έναρξη δυναµικής αστάθειας. Αυτή ορίζεται, κατ’ 

ανάλογο τρόπο µε τη στατική αστάθεια, ως το σηµείο στο οποίο οι 

παραµορφώσεις αυξάνονται απεριόριστα για απειροστή αύξηση του IM. Τότε, για 

τη µέγιστη τιµή του ΙΜ η καµπύλη γίνεται οριζόντια καθώς το DM κινείται προς το 

«άπειρο» (Σχ. 2.2a-b). Παρ’ όλο που τα παραδείγµατα που παρουσιάζονται 

αφορούν στα µεγέθη Sa(T1,5%) και θmax, αυτή η συµπεριφορά παρατηρείται για µια 

ευρεία γκάµα DMs και IMs. 

 Η «κράτυνση» στις καµπύλες IDA δεν είναι µια καινούργια παρατήρηση, µιας 

και έχει ήδη αναφερθεί ακόµα και για απλά διγραµµικά ελαστικά-τελείως πλαστικά 

συστήµατα, π.χ. από τον Chopra (1995, σελ. 257-259). Παρ’ όλα αυτά, 

εξακολουθεί να είναι αντίθετο µε τη διαίσθησή µας το γεγονός ότι ένα σύστηµα το 

οποίο παρουσίασε υψηλή απόκριση για δεδοµένο επίπεδο έντασης µπορεί να 

παρουσιάσει την ίδια ή και χαµηλότερη απόκριση, όταν υποβληθεί σε µεγαλύτερες 

σεισµικές εντάσεις λόγω πολύ µεγάλης «κράτυνσης». Όµως, πρέπει να σηµειωθεί 

εδώ ότι σηµαντικό ρόλο παίζει όχι µόνο η ένταση του επιταχυνσιογραφήµατος, 

αλλά µάλλον η µορφή του και ο χρόνος που αυτό ακολουθεί. Καθώς το 

επιταχυνσιογράφηµα µεγεθύνεται, ασθενείς κύκλοι απόκρισης νωρίς στη 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

        

 

40 

χρονοϊστορία γίνονται αρκετά ισχυροί, ώστε να προκαλέσουν βλάβη (διαρροή), 

αλλάζοντας έτσι τις ιδιότητες της κατασκευής για τους επόµενους, ισχυρότερους 

κύκλους. Για πολυώροφες κατασκευές, µια ισχυρότερη εδαφική κίνηση µπορεί να 

οδηγήσει σε πρωιµότερη διαρροή κάποιου ορόφου, η οποία µε τη σειρά της 

λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας, ανακουφίζοντας κάποιον άλλο (συνήθως 

υψηλότερο) όροφο, όπως φαίνεται στο Σχ. 2.3. Ακόµα και απλοί ταλαντωτές, όταν 

αυτοί αναγκάζονται να διαρρεύσουν σε κάποιον πρωιµότερο κύκλο, µπορεί να 

εµφανίσουν µικρότερη απόκριση σε επόµενους κύκλους, οι οποίοι είχαν 

προκαλέσει υψηλότερες τιµές του DM προηγουµένως (Σχ. 2.4), ίσως λόγω της 

παρατηρούµενης «επιµήκυνσης της περιόδου». Τα ίδια φαινόµενα εξηγούν την 

«επαναφορά της κατασκευής» (structural resurrection), µία ακραία περίπτωση 

«κράτυνσης», στην οποία ένα σύστηµα ωθείται εντελώς µέχρι τη συνολική 

κατάρρευση (δηλαδή ο κώδικας της ανάλυσης δεν συγκλίνει, παράγοντας 

«αριθµητικώς άπειρα» DMs) για κάποιο ΙΜ, µόνο για να επανέλθει σε κατάσταση 

µη-κατάρρευσης σε κάποιο υψηλότερο επίπεδο έντασης, παρουσιάζοντας µεν 

υψηλή απόκριση, όµως ακόµη σταθερή (Σχ. 2.5). 

 

 
Σχήµα 2.3 Καµπύλες IDA της µέγιστης στροφής ορόφου (peak interstorey drift) για κάθε 

όροφο ενός 5-ώροφου µεταλλικού πλαισίου µε συνδέσµους δυσκαµψίας 
(Τ1=1.8 sec). Παρατηρήστε τη σύνθετη «κυµατοειδή» αλληλεπίδραση, όπου η 
ακραία «χαλάρωση» του 2ου ορόφου λειτουργεί ως µία «δικλείδα ασφαλείας» 
για την ανακούφιση των ανωτέρων ορόφων (3,4,5). 
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Σχήµα 2.4 Πλαστιµότητα ενός µονοβάθµιου ελαστοπλαστικού ταλαντωτή (Τ=1 sec) σε 

διάφορα επίπεδα δόνησης. Η πρωιµότερη διαρροή στην ισχυρότερη 
εδαφική κίνηση οδηγεί σε µία µικρότερη µέγιστη απόκριση κατ’ απόλυτη 
τιµή. 
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Σχήµα 2.5 Επαναφορά της κατασκευής (structural resurrection) στην καµπύλη IDA 

ενός 3-ωρόφου µεταλλικού καµπτικού πλαισίου µε ψαθυρές συνδέσεις 
(Τ1=1.3 sec). 

 

 Λόγω της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η καµπύλη IDA ακόµα και σε 

δύο διαστάσεις, είναι φυσικό να εξετάσουµε τις ιδιότητές της ως µία µαθηµατική 

οντότητα. Υποθέτοντας ένα µονοτονικό IM, η καµπύλη IDA γίνεται µια συνάρτηση 

([0,+∞)→[0,+∞]), δηλαδή κάθε τιµή του IM παράγει µία µοναδική τιµή του DM, ενώ 

για κάθε δοθείσα τιµή DM υπάρχει τουλάχιστον ένας ή περισσότεροι IMs (για µη-

µονοτονικές καµπύλες IDA), καθώς η απεικόνιση δεν είναι απαραίτητα “1-1”. 

Επίσης, η καµπύλη IDA δεν είναι απαραίτητα οµαλή, µιας και το DM ορίζεται 

συχνά ως η µέγιστη, κατ’ απόλυτη τιµή, τιµή της απόκρισης, οπότε εξ ορισµού 

είναι µη-διαφορήσιµος. Επιπλέον, µπορεί να περιέχει έναν αριθµό (ας ελπίσουµε 

πεπερασµένο) ασυνεχειών, λόγω των πολλαπλών καταρρεύσεων και διαδοχικών 

«επαναφορών» της κατασκευής. 

 

2.4   ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ IDA 

 

 Οι στάθµες επιτελεστικότητας ή οριακές καταστάσεις είναι σηµαντικά 

συστατικά του αντισεισµικού σχεδιασµού των κατασκευών µε στάθµες 
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επιτελεστικότητας (performance-based earthquake engineering – PBEE) και η 

καµπύλη IDA περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτίµησή τους. Όµως, 

πρέπει να ορίσουµε αυτά τα συστατικά µε έναν λιγότερο αφηρηµένο τρόπο που να 

έχει νόηµα σε µια καµπύλη IDA, δηλαδή µέσω ενός ισχυρισµού ή ενός κανόνα 

που, όταν ικανοποιούνται, οι ενδείξεις οδηγούν σε µια οριακή κατάσταση. Για 

παράδειγµα, η «Άµεση Χρήση» (Immediate Occupancy) είναι µία στάθµη 

επιτελεστικότητας που έχει συνδεθεί µε µία δεδοµένη τιµή του DM, συνήθως σε 

όρους της στροφής ορόφου θmax, ενώ η συνολική κατάρρευση συνδέεται µε την 

τιµή του IM ή DM, όπου και παρατηρείται δυναµική αστάθεια. 

 Η αιτία των πολλαπλών σηµείων που µπορούν να ικανοποιήσουν έναν 

κανόνα οριακής κατάστασης είναι κυρίως το θέµα της «κράτυνσης» και η ακραία 

της µορφή, η «επαναφορά της κατασκευής» (structural resurrection). Γενικά, θα 

ήθελε κανείς να είναι συντηρητικός και να θεωρήσει το χαµηλότερο, σε όρους IM, 

σηµείο που θα σηµατοδοτήσει την οριακή κατάσταση. Γενικεύοντας αυτήν την 

σκέψη στη συνολική καµπύλη IDA, σηµαίνει ότι θα απορρίψουµε το τµήµα της 

πάνω από την γραµµή του πλατώ (σε όρους IM) και να θεωρήσουµε απλά µόνο τα 

σηµεία µέχρι αυτή την πρώτη ένδειξη δυναµικής αστάθειας. 

 Συνήθως, στην πρόβλεψη της κατάρρευσης µιας κατασκευής ταυτίζουµε τη 

δυναµική µε την αριθµητική αστάθεια. Σαφέστατα, η µη-σύγκλιση της αριθµητικής 

χρονικής ολοκλήρωσης είναι το ασφαλέστερο και ίσως το µόνο αριθµητικό 

ισοδύναµο του πραγµατικού φαινοµένου της δυναµικής κατάρρευσης. Θα πρέπει 

όµως εδώ να τονιστεί ότι η µη-σύγκλιση επηρεάζεται από την αριθµητική µέθοδο 

που χρησιµοποιούµε, το µέγεθος βήµατος της επανάληψης, ακόµα και από το 

σφάλµα στρογγυλοποίησης. Συνεπώς, θα υποθέτουµε ότι έχουµε φροντίσει τα 

παραπάνω θέµατα όσο το δυνατόν καλύτερα, ώστε οι προβλέψεις που κάνουµε 

να είναι ακριβείς σε ικανοποιητικό βαθµό. Τώρα, µπορούµε να ορίσουµε τους πιο 

βασικούς κανόνες για τον καθορισµό µίας οριακής κατάστασης. 

 Ο πρώτος κανόνας βασίζεται στο DM και προκύπτει από τον εξής ισχυρισµό: 

«Εάν ισχύει DM≥CDM, τότε η οριακή κατάσταση υπερβαίνεται» (Σχ. 2.6α). Η 

βασική ιδέα είναι συνήθως ότι το DM είναι ένας δείκτης βλάβης, και ως εκ τούτου, 

όταν αυξάνει πέραν από µία συγκεκριµένη τιµή, το µοντέλο της κατασκευής 

υποτίθεται ότι είναι εντός της οριακής κατάστασης. Τέτοιες τιµές για το CDM 

µπορούν να αποκτηθούν µέσω πειραµάτων, θεωρίες και εµπειρίες της µηχανικής 
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και δεν µπορεί να είναι ντετερµινιστικές, αλλά θα έχουν µία πιθανοτική κατανοµή. 

Ένα παράδειγµα είναι το όριο του θmax=2% που δηλώνει τη στάθµη «Άµεση 

Χρήση» για µεταλλικά καµπτικά πλαίσια µε συνδέσεις τύπου-1 στις οδηγίες της 

FEMA. Άλλες τιµές γι’ αυτό το όριο δίνει η FEMA. Οι κανόνες που βασίζονται στο 

DM έχουν το πλεονέκτηµα της απλότητας και της ευκολίας υλοποίησης, ειδικότερα 

για στάθµες επιτελεστικότητας εκτός από την κατάρρευση. 

 Ο εναλλακτικός κανόνας που βασίζεται στο IM κυρίως δηµιουργήθηκε από 

την ανάγκη καλύτερης εκτίµησης της ικανότητας κατάρρευσης, µέσω ενός σηµείου 

στην καµπύλη IDA που ξεκάθαρα τη χωρίζει σε δύο περιοχές, της µη-

κατάρρευσης (µικρότερο IM) και αυτήν της κατάρρευσης (µεγαλύτερο IM). Για 

µονοτονικά IMs, ένας τέτοιος κανόνας δηµιουργείται από τον εξής ισχυρισµό: «Εάν 

ισχύει IM≥CIM, τότε η οριακή κατάσταση υπερβαίνεται» (Σχ. 2.6b). Μια σηµαντική 

διαφορά µε την προηγούµενη περίπτωση είναι η δυσκολία στον καθορισµό µιας 

τιµής του CIM που σηµατοδοτεί την κατάρρευση για όλες τις καµπύλες IDA, 

συνεπώς πρέπει να γίνει χωριστά καµπύλη προς καµπύλη. Ακόµη, το 

πλεονέκτηµα είναι ότι δηµιουργεί ξεκάθαρα µια µονή περιοχή κατάρρευσης και το 

µειονέκτηµα ότι υπάρχει δυσκολία στον καθορισµό ενός τέτοιου σηµείου για κάθε 

καµπύλη µ’ έναν οµοιόµορφο τρόπο. Γενικώς, ένας τέτοιος κανόνας καταλήγει σε 

περιγραφές της ικανότητας για το IM και το DM. Μία ειδική (ακραία) περίπτωση 

είναι να πάρουµε το «τελικό» σηµείο της καµπύλης ως την ικανότητα, δηλαδή 

χρησιµοποιώντας την χαµηλότερη γραµµή του πλατώ για τον καθορισµό της 

ικανότητας σε όρους του IM, όπου όλα τα σηµεία της καµπύλης IDA µέχρι την 

πρώτη εµφάνιση της πρώτης δυναµικής αστάθειας θεωρείται ως µη-κατάρρευση. 

  Σύµφωνα µε τον κανονισµό FEMA, το τελευταίο σηµείο της καµπύλης µε µια 

εφαπτόµενη κλίση ίση µε το 20% της ελαστικής κλίσης ορίζεται ως το σηµείο 

ικανότητας (αντίστασης). Αυτό προκύπτει θεωρώντας ότι οριζοντίωση της 

καµπύλης είναι ένα δείγµα δυναµικής αστάθειας (δηλαδή το DM παίρνει πολύ 

µεγάλες τιµές και επιταχύνεται προς το «άπειρο»). Καθώς το «άπειρο» δεν είναι 

ένα δυνατό αριθµητικό αποτέλεσµα, είµαστε ικανοποιηµένοι µε το να 

επιστρέψουµε σ’ έναν ρυθµό αύξησης του θmax ίσο µε πέντε (5) φορές τον 

αρχικό/ελαστικό ρυθµό, ως την περιοχή όπου καταγράφουµε το σηµείο 

ικανότητας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, καθώς η δυνατή «κυµατοειδής» 

συµπεριφορά µιας καµπύλης IDA µπορεί να δώσει αρκετά τέτοια σηµεία, όπου η 
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κατασκευή φαίνεται να κατευθύνεται προς κατάρρευση, µόνο για να επανέλθει 

κάπως σ’ ένα υψηλότερο επίπεδο του IM, όπως στο Σχ. 2.6b. Κατ’ αρχήν, αυτά τα 

χαµηλότερα σηµεία πρέπει συνεπώς να απορριφτούν ως υποψήφια κατάρρευσης.  

 

 
Σχήµα 2.6 ∆ύο διαφορετικοί κανόνες που παράγουν πολλαπλά σηµεία ικανότητας για 

ένα 3-ώροφο µεταλλικό καµπτικό πλαίσιο µε ψαθυρές συνδέσεις (Τ1=1.3 
sec). Ο κανόνας DM, όπου DM είναι το θmax, εφαρµόζεται για CDM=0.08 και 
ο κανόνας IM χρησιµοποιεί το κριτήριο της 20% κλίσης. 
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2.5   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΜΠΥΛΩΝ IDA ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ 

 

 Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, µια µελέτη IDA µίας µονής καταγραφής 

δεν µπορεί να συλλάβει πλήρως την απόκριση του κτηρίου σε κάποιο µελλοντικό 

γεγονός. Η IDA εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την επιλεγείσα καταγραφή, 

εποµένως χρειάζεται ένας επαρκής αριθµός καταγραφών, ώστε να καλυφθεί όλο 

το εύρος των πιθανών αποκρίσεων της κατασκευής. Εποµένως, καταφεύγουµε 

αναγκαστικά στην υποβολή του µοντέλου της κατασκευής σε µια σειρά 

καταγραφών εδαφικών κινήσεων. 

 

Ορισµός 6 

 Μία µελέτη IDA πολλών καταγραφών (multi-record IDA study) είναι µία 

συλλογή από µελέτες IDA µονής καταγραφής του ιδίου όµως φορέα υπό 

διαφορετικά επιταχυνσιογραφήµατα. 

 Μια τέτοια µελέτη παράγει αντίστοιχα µία σειρά καµπυλών IDA, οι οποίες, για 

µια κοινή επιλογή των IMs και του ιδίου DM, µπορούν να απεικονιστούν γραφικά 

στο ίδιο γράφηµα, όπως στο Σχ. 2.7α για ένα 5-ώροφο µεταλλικό πλαίσιο µε 

συνδέσµους δυσκαµψίας. 

 

Ορισµός 7 

 Μία σειρά καµπυλών IDA (IDA curve set) είναι µια συλλογή από καµπύλες 

IDA του ιδίου φορέα υπό διαφορετικά επιταχυνσιογραφήµατα, που είναι όλες 

παραµετροποιηµένες στα ίδια µεγέθη IMs και DM. 

 

 Παρόλο που κάθε καµπύλη είναι µια πλήρως καθορισµένη ντετερµινιστική 

οντότητα για δεδοµένο µοντέλο και εδαφική κίνηση, αν θέλουµε να λάβουµε 

υπόψιν την έµφυτη τυχαιότητα των καταγραφών στις οποίες είναι πιθανόν να 

υποβληθεί το κτήριο, πρέπει να καταφύγουµε σε πιθανοτική ανάλυση. Η καµπύλη 

IDA για δεδοµένο µοντέλο και πληθυσµό καταγραφών παύει να είναι 

ντετερµινιστική. Είναι µια τυχαία καµπύλη ή µια τυχαία συνάρτηση DM=f(IM) (για 

ένα συγκεκριµένο, µονοτονικό ΙΜ). Έτσι, όπως ακριβώς µπορούµε να 

συνοψίσουµε µια σειρά καταγραφών, έχοντας για παράδειγµα τη µέση τιµή, τη 

διάµεσο, το 16% και το 84% των φασµάτων απόκρισης, µε τον ίδιο τρόπο 
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µπορούµε να ορίσουµε καµπύλες που αντιστοιχούν στη µέση τιµή, τη διάµεσο και 

στο πολλοστηµόριο για το 16% ή το 84% (π.χ. Σχ. 2.7b), για να περιγράψουµε 

(οριακά) µία σειρά καµπυλών IDA. Γι’ αυτό το λόγο, χρειαζόµαστε µεθόδους 

στατιστικής ανάλυσης ενός τυχαίου δείγµατος δισδιάστατων καµπυλών (για 

δεδοµένο, µοναδικό ΙΜ), ένα θέµα µε το οποίο ασχολείται η «Λειτουργική Ανάλυση 

∆εδοµένων». Αυτές οι µέθοδοι εµπίπτουν εύκολα σε δύο µεγάλες κατηγορίες. 

 Κατ’ αρχάς, υπάρχουν οι παραµετρικές µέθοδοι ανάλυσης. Σε αυτήν την 

περίπτωση, υποθέτουµε ένα παραµετρικό µοντέλο για το DM, δεδοµένου του IM, 

στο οποίο προσαρµόζουµε κάθε καµπύλη χωριστά. Παράγεται έτσι ένα σύνολο 

τιµών για κάθε παράµετρο του µοντέλου, του οποίου τα στατιστικά στοιχεία 

υπολογίζουµε. Εναλλακτικά, µπορούµε να προσαρµόσουµε ένα παραµετρικό 

µοντέλο στη διάµεσο του DM, για δεδοµένο IM, σε όλες τις καµπύλες 

ταυτοχρόνως. Για παράδειγµα, έστω το διπαραµετρικό εκθετικό µοντέλο    

θmax=α·[Sa(T1,5%)]β (που εισήχθη από τους Shome και Cornell), το οποίο, 

υποθέτοντας ότι οι θmax ακολουθούν λογαριθµοκανονική κατανοµή για δεδοµένο 

Sa(T1,5%) (υπόθεση καλά τεκµηριωµένη), παρέχει συχνά µια απλή αλλά δυνατή 

περιγραφή των καµπυλών, επιτρέποντας την εξαγωγή µερικών σηµαντικών 

αναλυτικών συµπερασµάτων. Αυτή είναι µια γενική ιδιότητα των παραµετρικών 

µεθόδων. Παρόλο που δε διαθέτουν την απαιτούµενη ευελιξία, ώστε να 

περιγράψουν µε ακρίβεια κάθε καµπύλη χωριστά, εντούτοις επιτρέπουν την απλή 

περιγραφή του συνόλου των καµπυλών. 

 Στην άλλη άκρη του φάσµατος, βρίσκονται οι µη-παραµετρικές µέθοδοι, οι 

οποίες περιλαµβάνουν κατά κύριο λόγο «εξοµαλυντές γραφικών παραστάσεων», 

όπως τον τρέχοντα µέσο όρο, την τρέχουσα διάµεσο, τον εξοµαλυντή LOESS ή 

την εξοµαλυντική συνάρτηση παρεµβολής «spline». Ίσως ο πιο απλός 

εξοµαλυντής από όλους, ο τρέχων µέσος όρος, να περιλαµβάνει απλώς τον 

υπολογισµό του συνόλου των τιµών του DM σε κάθε επίπεδο του IM και έπειτα 

τον υπολογισµό της µέσης τιµής και της τυπικής απόκλισης του DM για κάθε 

επίπεδο του IM. Η µέθοδος δουλεύει χωρίς πρόβληµα µέχρι το πρώτο σηµείο που 

καµπύλη εξαντλεί την αντοχή της, οπότε ο DM τείνει στο άπειρο, όπως και η µέση 

καµπύλη IDA. ∆υστυχώς οι περισσότεροι εξοµαλυντές πάσχουν από το 

παραπάνω πρόβληµα, εκτός από την τρέχουσα διάµεσο ή το «x-ποσοστιαίο 

σηµείο» που αντιστοιχεί σε κάποιο ποσοστό του δείγµατος, τα οποία είναι γενικώς 
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πιο αξιόπιστα στο συγκεκριµένο θέµα. Αντί, λοιπόν, να υπολογίζουµε το µέσο όρο 

για κάθε επίπεδο του ΙΜ, υπολογίζουµε τη διάµεσο και τα 16% και 84% 

ποσοστιαία σηµεία για το δείγµα, τα οποία τείνουν στο άπειρο, µόνο όταν 

συµβαίνει η κατάρρευση στο 50%, 84% και 16% των καταγραφών αντίστοιχα. Ένα 

άλλο πλεονέκτηµα της παραπάνω µεθόδου είναι ότι, υπό κατάλληλες 

προϋποθέσεις (π.χ. συνέχεια και µονοτονικότητα των καµπύλων), η καµπύλη που 

συνδέει τα x%-ποσοστιαία σηµεία της κατανοµής του DM για δεδοµένο IM είναι η 

ίδια µε εκείνη που συνδέει τα (100-x)%-ποσοστιαία σηµεία του ΙΜ για δεδοµένο 

DM. Επιπλέον, η µέθοδος αυτή εναρµονίζεται πολύ καλά µε την καλά 

τεκµηριωµένη υπόθεση της λογαριθµοκανονικής κατανοµής της θmax για δεδοµένη 

Sa(T1,5%), όπου η διάµεσος είναι η συνήθης «κεντρική τιµή» και τα 16% και 84% 

ποσοστιαία σηµεία αντιστοιχούν στη διάµεσο επί την ποσότητα διασποράe∓ , όπου 

«διασπορά» είναι η τυπική απόκλιση των λογαρίθµων των τιµών. 

 Τέλος, µία παραλλαγή για την αντιµετώπιση των καταρρεύσεων προτάθηκε 

από τους Shome και Cornell, όπου χρησιµοποιούνται συµβατικές ροπές για τον 

χαρακτηρισµό µη-καταρρεύσεων, ώστε να εξαλείφεται το πρόβληµα µε τις 

«άπειρες» τιµές, ενώ η πιθανότητα κατάρρευσης για δεδοµένο IM συνοψίζεται 

χωριστά από µία συµβολική παλινδρόµηση. 
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Σχήµα 2.7 Μία µελέτη IDA για 30 καταγραφές σ’ ένα 5-ώροφο µεταλλικό πλαίσιο µε 

συνδέσµους δυσκαµψίας (Τ1=1.8 sec) που δείχνει (a) τις 30 ξεχωριστές 
καµπύλες και (b) την συγκέντρωσή τους στις καµπύλες που αντιστοιχούν 
στα 16%, 50% και 84% ποσοστιαία σηµεία (σε λογαριθµική κλίµακα). 

 

2.6 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ IDA ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ PUSHOVER 

 
 Η οµοιότητα των αναλύσεων IDA (incremental dynamic analysis) και SPO 

(static pushover) ως προς την προσαύξηση των επιβαλλόµενων φορτίων 

υποδεικνύει τη διερεύνηση της σύνδεσης µεταξύ των αποτελεσµάτων τους. Καθώς 

και οι δύο αποσκοπούν στην περιγραφή της ίδιας κατασκευής, περιµένει κανείς 

κάποιο βαθµό συσχέτισης µεταξύ της καµπύλης SPO και οποιασδήποτε καµπύλης 

IDA του κτηρίου (Σχ. 2.1), ακόµα περισσότερο δε µεταξύ της SPO και της «µέσης» 

(διαµέσου) καµπύλης IDA, καθώς η τελευταία παρουσιάζει µικρότερη 

µεταβλητότητα από καταγραφή σε καταγραφή. Προκειµένου να παραστήσουµε και 

τις δύο καµπύλες στο ίδιο διάγραµµα, είναι προτιµητέο να εκφράσουµε την 

καµπύλη SPO ως προς τις συντεταγµένες IM και DM, οι οποίες έχουν επιλεγεί για 

τη «µέση» καµπύλη IDA. Παρ’ όλο που κάποια DMs (π.χ. η θmax) µπορούν εύκολα 

να ληφθούν τόσο από τη στατική όσο και από τη δυναµική ανάλυση, ίσως να µην 

είναι τόσο συνηθισµένη η µετατροπή των ΙΜs, π.χ. της συνολικής τέµνουσας 
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βάσης σε µορφή Sa(T1,5%). Η συνιστώµενη αντιµετώπιση είναι η προσαρµογή της 

«ελαστικής δυσκαµψίας» της SPO, ώστε να ταυτιστεί µε αυτήν της IDA, δηλαδή 

ταιριάζοντας τα ελαστικά τµήµατα των δύο καµπυλών. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί 

στο προαναφερθέν παράδειγµα, διαιρώντας την τέµνουσα βάσης µε τη µάζα του 

κτηρίου. Αυτό αρκεί για τα µονοβάθµια συστήµατα και για τα πολυβάθµια 

συστήµατα ο παραπάνω λόγος πρέπει να πολλαπλασιαστεί µε κάποιον κατάλληλο 

συντελεστή. 

 Τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας διαδικασίας παρουσιάζονται στο Σχ. 2.8a-b, 

όπου σχεδιάζουµε την καµπύλη SPO, η οποία έχει παραχθεί χρησιµοποιώντας µια 

κατανοµή δυνάµεων κατά την 1η ιδιοµορφή, συγκριτικά µε τη διάµεσο καµπύλη 

IDA για ένα 20-ώροφο µεταλλικό καµπτικό πλαίσιο µε πλάστιµες συνδέσεις και για 

ένα 5-ώροφο µεταλλικό πλαίσιο µε συνδέσµους δυσκαµψίας, µε συντεταγµένες 

Sa(T1,5%), θmax. Είναι εµφανές ότι οι και δύο καµπύλες διαθέτουν παρόµοια εύρη 

τιµών του DM. Ωστόσο, η καµπύλη IDA βρίσκεται συνεχώς αρκετά υψηλότερα από 

την καµπύλη SPO σε όρους IM. Παρ’ όλο που η εξεύρεση µιας ποσοτικής σχέσης 

µεταξύ των δύο καµπυλών είναι δύσκολη και αξίζει βαθύτερη µελέτη, εντούτοις 

µπορούµε να κάνουµε κάποια γενικά ποιοτικά σχόλια που επιτρέπουν να 

συνάγουµε το προσεγγιστικό σχήµα της διαµέσου IDA, παρατηρώντας απλώς την 

καµπύλη SPO. Συνεπώς, έχουµε: 

1. Εκ κατασκευής, ο ελαστικός κλάδος της SPO προσεγγίζει ικανοποιητικά 

αυτόν της IDA, συµπεριλαµβανοµένου και του πρώτου σηµείου µη-

γραµµικότητας, το οποίο παρουσιάζεται για τις ίδιες τιµές των ΙΜ και DM 

και για τις δύο καµπύλες.  

2. Ο επόµενος κλάδος µειωµένης, αλλά µη-αρνητικής δυσκαµψίας της SPO 

συσχετίζεται µε την IDA βάσει του προσεγγιστικού κανόνα των «ίσων 

µετακινήσεων» (για κατασκευές µεσαίας περιόδου), δηλαδή υπάρχει 

σχεδόν µια συνέχιση του ελαστικού κλάδου. Πράγµατι, αυτό το σχεδόν 

ελαστικό τµήµα της IDA συχνά έπεται ενός τµήµατος αυξηµένης 

δυσκαµψίας («κράτυνση») (Σχ. 2.8a). Αντιθέτως, κατασκευές µικρότερης 

περιόδου παρουσιάζουν συνήθως κάποια µείωση δυσκαµψίας 

(«χαλάρωση»). 

3. Η αρνητική κλίση στην καµπύλη SPO µεταφράζεται σε µείωση της 

δυσκαµψίας («χαλάρωση») στην IDA, το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε 
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κατάρρευση, δηλαδή σε οριζόντια καµπύλη IDA (Σχ. 2.8a), εκτός αν 

κρατηθεί πριν φτάσει το µηδέν σε όρους IM από κάποιο µη-αρνητικό 

τµήµα της SPO (Σχ. 2.8b). 

4. Το µη-αρνητικό τµήµα της SPO, το οποίο ακολουθεί το τµήµα µε την 

αρνητική κλίση, η οποία έχει προκαλέσει σηµαντική µείωση του IM, 

εµφανίζεται φαινοµενικά στην IDA ως ένας καινούργιος, τροποποιηµένος 

κανόνας «ίσων µετατοπίσεων» (δηλαδή ένα σχεδόν γραµµικό τµήµα το 

οποίο βρίσκεται σε τέµνουσα θέση), που έχει µικρότερη «δυσκαµψία» 

από το ελαστικό τµήµα (Σχ. 2.8b). 
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Σχήµα 2.8 Η διάµεσος καµπύλη IDA σε σύγκριση µε την καµπύλη SPO (a) για ένα    
20-ώροφο µεταλλικό καµπτικό πλαίσιο µε πλάστιµες συνδέσεις (Τ1=4 sec) 
και (b) για ένα 5-ώροφο µεταλλικό πλαίσιο µε συνδέσµους δυσκαµψίας 
(T1=1.8 sec). 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΦΟΡΕΑ 

 
 

3.1   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

 

3.1.1   Γενικά - Γεωµετρία 

 

 Το υπό µελέτη κτήριο είναι ένα πραγµατικό κτήριο που κατασκευάστηκε το 

2007 στη Ν. Σµύρνη Αττικής. Αυτό αποτελείται από οκτώ (8) ορόφους (οκτώ 

πλάκες οροφής), υπόγειο και δώµα (Σχ. 3.1). Το θεωρητικό ύψος ενός τυπικού 

ορόφου είναι 2.75 m, ενώ στη στάθµη της pilotis είναι 2.55 m, µε ενιαίο πάχος 

πλάκας για όλους τους ορόφους ίσο µε 20 cm. Η κάτοψη του κτηρίου έχει 

ορθογωνικό σχήµα διαστάσεων 16.02x16.70 m, ενώ του δώµατος είναι 3.90x5.80 

m. Επίσης, υπάρχουν στην µπροστινή και στην πίσω όψη συνολικά 5 εξώστες ανά 

όροφο µήκους 1.40-2.30 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Σχήµα 3.1   Σχηµατική τοµή του εξεταζοµένου κτηρίου 
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 Ο φέρων οργανισµός  κατασκευάστηκε από ωπλισµένο σκυρόδεµα και ο 

οργανισµός πλήρωσης από οπτοπλινθοδοµές. Η στατική συµπεριφορά του 

κτηρίου είναι αυτή του πλαισιωτού φορέα (διπλά συστήµατα που συµπεριφέρονται 

ως πλαισιωτά πολλών ανοιγµάτων), αποτελούµενου από οριζόντιες πλάκες 

µονολιθικώς συνδεδεµένες µε δοκούς (πλακοδοκοί) και υποστυλώµατα 

(τοιχώµατα δεν υπάρχουν). Η θεµελίωση του κτηρίου  έγινε µε το σύστηµα των 

πεδιλοδοκών µορφής ανεστραµµένου «ταυ» («Τ»). 

 Οι ξυλότυποι των ορόφων του προς εξέταση κτηρίου, όπου απεικονίζονται οι 

διαστάσεις των δοµικών στοιχείων και οι οπλισµοί τους καθώς και άλλες 

πληροφορίες, παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α. 

 

3.1.2   Υλικά 

 

• Ποιότητα σκυροδέµατος C20/25 

• Ποιότητα χάλυβος S500 

• Ποιότητα χάλυβος συνδετήρων S500 

 

3.1.3   Φορτία 

 

• Ίδιον βάρος σκυροδέµατος: 25 KN/m3 

• Τοίχοι µπατικοί: 9 KN/m 

• Τοίχοι δροµικοί: 5 ΚΝ/m 

• Επιστρώσεις γενικώς: 2 ΚΝ/m2 

• Κινητά φορτία πλακών: 2 ΚΝ/m2 

• Κινητά φορτία εξωστών: 5 KN/m2 

• Κινητά φορτία κλιµάκων: 3.5 KN/m2 

• Κινητά φορτία ισογείου: 5 KN/m2 

 

3.2   ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ    

 

3.2.1   Γενικά 
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 Η ανάλυση του εξεταζοµένου κτηρίου έγινε µε τη χρήση του προγράµµατος 

SAP2000 v14.1.0 Advanced. Για την ανάλυση, χρησιµοποιήθηκαν δύο φορείς, 

παραλλαγές του εν λόγω κτηρίου. Ο µεν ένας είναι το κτήριο αποτελούµενο από 

πλαίσια µόνον και στις δύο διευθύνσεις, χωρίς τοιχοπληρώσεις, και ο οποίος 

εφεξής θα ονοµάζεται εν συντοµία «πλαισιωτός φορέας» ή αγγλιστί frame building, 

ο δε άλλος είναι το τοιχοπληρωµένο κτήριο, όπου στα ανοίγµατα των πλαισίων 

όλων των ορόφων – πλήν του ισογείου – υπάρχουν τώρα τοίχοι εν είδει πάνελς 

κατά τη διεύθυνση y, τη διεύθυνση δηλαδή συµµετρίας του κτηρίου κατά την οποία 

γίνεται και η ανάλυση, και ο οποίος εφεξής θα ονοµάζεται εν συντοµία 

«τοιχοπληρωµένος φορέας» ή αγγλιστί pilotis building (Σχ. 3.2α-β). 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         
                      (α)                                                                          (β) 

 
Σχήµα 3.2   Τρισδιάστατο προσοµοίωµα για το (α) frame building και (β) pilotis building 

 

 Οι ως άνω φορείς προσοµοιώθηκαν σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 8. Το 

υπολογιστικό προσοµοίωµα είναι χωρικό και περιλαµβάνει το σύνολο των 

γραµµικών δοµικών στοιχείων, τα οποία θεωρούνται όλα πρωτεύοντα. Η 

προσοµοίωση έγινε µε τη χρήση ραβδωτών πεπερασµένων στοιχείων και για το 

pilotis building, ειδικότερα, έγινε και χρήση πεπερασµένων στοιχείων δίσκου για τα 

πάνελς. Τα πάνελς δεν είναι παρά τοίχοι (τοιχοποιία) πάχους 20 cm µε 
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χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή fwk=6 MPa και µέτρο ελαστικότητας και διάτµησης 

Εm=6 GPa και Gm=2.4 GPa αντίστοιχα. Επίσης, οι κόµβοι των πλαισίων 

θεωρήθηκαν ως απολύτως στερεά τµήµατα (άκαµπτες απολήξεις). 

 Ακόµη, θεωρούµε ότι η πλάκα σε κάθε στάθµη ορόφου είναι απαραµόρφωτη 

στο επίπεδό της και λειτουργεί ως στερεός δίσκος, γίνεται δηλαδή η παραδοχή της 

διαφραγµατικής λειτουργίας της πλάκας. Συνεπώς, η µάζα και η µαζική ροπή 

αδρανείας κάθε ορόφου µπορούν να θεωρηθούν συγκεντρωµένες περί 

κατακόρυφο άξονα στο κέντρο βάρους του ορόφου. 

 Επιπλέον, θεωρούµε ότι ο φορέας είναι πακτωµένος στο έδαφος στη στάθµη 

του ισογείου (το υπόγειο και η θεµελίωση  αγνοούνται), χωρίς να υπάρχει 

αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής.  

 Τέλος, εξετάζουµε τη συµπεριφορά του φορέα σε οριζόντιες δράσεις µόνον 

κατά τη µία διεύθυνση και συγκεκριµένα κατά τη διεύθυνση y, που είναι και η 

διεύθυνση συµµετρίας του φορέα. Οπότε, δεχόµαστε τρεις ελευθερίες κίνησης, δύο 

µεταφορικές κατά τις διευθύνσεις y και z και µία στροφική περί τον άξονα x (Σχ. 

3.2). 

 

3.2.2   Υλικά 

 

 Η ανάλυση πραγµατοποιείται µε τη χρήση των µέσων τιµών των αντοχών 

του σκυροδέµατος και του χάλυβα σύµφωνα µε τον EC8-3, δηλαδή: 

• fcm=fck+8 (MPa) 

• fym=1.15*fyk 

Για την περίπτωση του εξεταζοµένου κτηρίου, είναι fcm=28 MPa και fym=575 MPa. 

 

3.2.3   ∆οµικά στοιχεία και φορτία υπολογισµού 

 

 Στις πλάκες του φορέα, εφαρµόζονται τα µόνιµα και κινητά φορτία της §3.1.3. 

Αυτά συνδυάζονται µε βάση το συνδυασµό G+ψ2Q. Η τιµή του συντελεστή 

συνδυασµού ψ2 για τη µακροχρόνια («οιονεί µόνιµη») τιµή των κινητών φορτίων 

λαµβάνεται ίση µε ψ2=0.3. Η µεταφορά του συνολικού φορτίου του ως άνω 

συνδυασµού από τις πλάκες στις δοκούς γίνεται µέσω των επιφανειών επιρροής 

(βλ. Παράρτηµα Β). Συνεπώς, τα κατακόρυφα φορτία βάσει του παραπάνω 
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συνδυασµού δύνανται τώρα να συνδυαστούν µε τις εκάστοτε οριζόντιες δράσεις 

που επιβάλλονται στο φορέα και να προκύψουν έτσι τα ανάλογα αποτελέσµατα.  

 Οι δοκοί φορτίζονται µε το ίδιον βάρος τους, καθώς και µε τα φορτία των 

πλακών που µεταφέρονται σ’ αυτές. Οι δε ακριανές δοκοί φορτίζονται επιπλέον µε 

το βάρος των τοιχοποιιών. Οι δοκοί ως µονολιθικώς συνδεδεµένες µε τις πλάκες 

λειτουργούν ως ένα σύνθετο µέλος (πλακοδοκός), στο οποίο η πλάκα 

συνεργάζεται και συµµετέχει στην κάµψη της δοκού. Το συνεργαζόµενο πλάτος 

των πλακοδοκών του εξεταζοµένου φορέα, καθώς και οι πρόσθετοι οπλισµοί 

(πλέον αυτών που υπάρχουν στις διατοµές των δοκών) στηρίξεων των δοκών 

λόγω πλακών υπολογίζονται σύµφωνα µε τους ευρωκώδικες EC2 και EC8 (βλ. 

Παράρτηµα Β). 

 

3.3   ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 

3.3.1   Κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία 

 

 Γενικώς, ως κύρια (πρωτεύοντα) ορίζονται τα στοιχεία που συµβάλλουν στην 

αντοχή και την ευστάθεια της κατασκευής υπό σεισµικά φορτία, ενώ όλα τα 

υπόλοιπα χαρακτηρίζονται ως δευτερεύοντα. Η διάκριση των επιµέρους µελών της 

κατασκευής σε κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία βασίζεται στο κατά πόσο 

σηµαντική είναι η συνεισφορά τους στην παραλαβή των σεισµικών φορτίων 

(ΚΑΝ.ΕΠΕ. §2.4.3.4 και EC8-1 §4.2.2). Ως εκ τούτου, ως δευτερεύοντα 

χαρακτηρίζονται τελικώς τα στοιχεία εκείνα που συµβάλλουν µεν στην ανάληψη 

κατακορύφων στοιχείων, αλλά δεν θεωρείται ότι συνεισφέρουν σε σηµαντικό 

βαθµό στην αντίσταση σε σεισµό ή ο βαθµός συνεισφοράς τους είναι 

αναξιόπιστος, λόγω µικρής δυσκαµψίας ή αντοχής ή πλαστιµότητας. Επίσης, οι 

παραµορφώσεις και οι αναµενόµενες βλάβες που αντιστοιχούν στα δευτερεύοντα 

στοιχεία είναι γενικώς µεγαλύτερες από αυτές των πρωτευόντων. 

 Σε ανελαστικές αναλύσεις, τα δευτερεύοντα µέλη µπορούν να 

προσοµοιωθούν µε δύο τρόπους: (α) Όπως ακριβώς και τα κύρια µέλη της 

κατασκευής, αλλά µε χρήση διαφορετικών συντελεστών γel. (β) Με εφαρµογή 

αρθρωτών στηρίξεων στα άκρα τους, ώστε να µη συµµετέχουν στην ανάληψη 

οριζόντιων φορτίσεων. 
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 Ο χαρακτηρισµός κάποιων στοιχείων ως δευτερευόντων σεισµικών µελών 

δεν θα πρέπει να µεταβάλει την ταξινόµηση του φορέα από µη-κανονικό σε όψη 

και κάτοψη σε κανονικό σε όψη και κάτοψη (EC8-1, §4.2.2(5)). Τόσο τα κύρια όσο 

και τα δευτερεύοντα στοιχεία µιας κατασκευής ελέγχονται µε βάση τις δυνάµεις και 

παραµορφώσεις λόγω σεισµικών δυνάµεων και µετακινήσεων. 

 Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός πως η τοιχοποιία δεν 

θεωρείται δευτερεύον στοιχείο και η εκτίµηση της επίδρασής της στην απόκριση 

της κατασκευής θα πρέπει να εκτιµηθεί από το µελετητή µηχανικό και να ληφθεί 

υπόψη σε περίπτωση που είναι δυσµενής. 

 

Εφαρµογή στον εξεταζόµενο φορέα 

 Στην ανάλυσή µας, όλα τα δοµικά στοιχεία θεωρούνται πρωτεύοντα. 

 

3.3.2   ∆ιάγραµµα έντασης – παραµόρφωσης «F – δ» δοµικού στοιχείου 

 

 Είναι φανερό πως η ανελαστική στατική ανάλυση βασίζεται στην εµφάνιση 

των πλαστικών αρθρώσεων στα µέλη της κατασκευής. Η ανελαστικότητα 

προσοµοιώνεται µε στροφικό ελατήριο, του οποίου οι ιδιότητες βασίζονται στο 

διάγραµµα έντασης – παραµόρφωσης. Αυτό προκύπτει µε τη συσχέτιση των 

γενικευµένων µεγεθών δύναµης “F” µε τις αντίστοιχες παραµορφώσεις ή σχετικές 

µετακινήσεις “δ”. Τα µεγέθη F µπορούν να είναι δυνάµεις ή ροπές και οι σχετικές 

µετακινήσεις δ παραµορφώσεις, καµπυλότητες ή στροφές. Εάν καθοριστική της 

ανελαστικής συµπεριφοράς είναι η κάµψη, τότε κατάλληλα µεγέθη F και δ είναι η 

ροπή κάµψης Μ και η καµπυλότητα C (ή 1/r) αντίστοιχα. Εάν καθοριστική της 

ανελαστικής συµπεριφοράς είναι η διάτµηση, τότε κατάλληλα µεγέθη F και δ είναι 

η διατµητική δύναµη V και η διατµητική παραµόρφωση γ αντίστοιχα. 

 Επειδή στα στοιχεία από Ω.Σ. οι καµπτικές και οι διατµητικές 

παραµορφώσεις συνυπάρχουν, ενώ οι στροφές των ακραίων διατοµών των 

στοιχείων επηρεάζονται και από την εξόλκευση των οπλισµών στις αγκυρώσεις, η 

καταλληλότερη επιλογή F και δ είναι η ροπή κάµψης Μ και η γωνία στροφής 

χορδής θ στα άκρα του στοιχείου (βλ. και επόµενη παράγραφο). 

 Η κατασκευή των διαγραµµάτων F-δ των στοιχείων έχει συνήθως ιδεατή 

µορφή, η οποία βασίζεται στην καµπύλη−σκελετό της συµπεριφοράς σε 
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ανακυκλική φόρτιση, όπως φαίνεται στο Σχ. 3.3. Στο Σχ. 3.3(α), φαίνεται η 

ανελαστική συµπεριφορά ενός στοιχείου σε καµπτική καταπόνηση και στο Σχ. 

3.3(β) σε διατµητική καταπόνηση. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 3.3  Καµπύλες F-δ δοµικών στοιχείων: (α) καµπτική συµπεριφορά και (β)       

διατµητική συµπεριφορά. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.4   Ιδεατή καµπύλη F-δ δοµικών στοιχείων 
 

 Η γενική µορφή των διαγραµµάτων F-δ λαµβάνεται συνήθως όπως φαίνεται 

στο Σχ. 3.4. Στους διάφορους κανονισµούς δίνονται οδηγίες υπολογισµού των 

χαρακτηριστικών σηµείων. Γενικώς, οι κλάδοι αυτού του διαγράµµατος ορίζονται 

ως εξής: 
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Τµήµα ΟΑ: 

 Αντιπροσωπεύει την ελαστική συµπεριφορά µέχρι το θεωρητικό σηµείο 

διαρροής. Η κλίση της ευθείας ΟΑ ορίζει την τέµνουσα δυσκαµψία που πρέπει να 

ληφθεί υπόψη στην ελαστική ανάλυση. 

Σηµειώνεται ότι, εάν η παραµόρφωση δίνεται σε όρους στροφής χορδής, η τιµή 

της δy=θy πρέπει να υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο την καµπυλότητα 

διαρροής Cy ή (1/r)y, αλλά και τη συµµετοχή των διατµητικών παραµορφώσεων και 

της πιθανής ολίσθησης οπλισµού στις αγκυρώσεις. Στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον EC8-3 

δίνονται σχέσεις για τον υπολογισµό της θy για συνήθεις διατοµές από Ω.Σ., 

λαµβάνοντας υπόψη αυτά τα φαινόµενα. 

Τµήµα ΑΒ: 

 Αντιπροσωπεύει τη µετελαστική συµπεριφορά του στοιχείου µέχρι τη 

θεωρητική αστοχία (σηµείο Β). Το σηµείο Β καθορίζεται από την οριακή 

παραµόρφωση αστοχίας δu που ορίζεται ως η παραµόρφωση για την οποία έχει 

συµβεί ουσιαστική µείωση της ικανότητας παραλαβής φορτίων. Συνήθως, στην 

καµπύλη−σκελετό το σηµείο αυτό αντιστοιχεί σε µείωση της αντοχής (δηλαδή του 

µεγέθους F) κατά 20% σε σύγκριση µε τη µέγιστη τιµή της (βλ. Σχ. 3.3(α)). Στον 

ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον EC8-3 δίνονται σχέσεις για τον υπολογισµό της οριακής γωνίας 

στροφής χορδής θu για συνήθεις διατοµές από Ω.Σ.  

Πολλές φορές, η κλίση του κλάδου ΑΒ λαµβάνεται οριζόντια. Σε αυτή την 

περίπτωση, η αντίσταση διαρροής Fy µπορεί να ληφθεί ίση µε την οριακή 

αντίσταση για τον κρίσιµο τρόπο αστοχίας.  

Η παραµόρφωση δu ορίζει και την ικανότητα πλαστικής παραµόρφωσης, η οποία 

ορίζεται από το µετελαστικό τµήµα της παραµόρφωσης µέχρι την αστοχία, 

δηλαδή: δp=δu-δy. 

Τµήµα CD: 

 Αντιπροσωπεύει την αποµένουσα ικανότητα του στοιχείου. Συνήθως, µετά 

την παραµόρφωση αστοχίας δu η ικανότητα ενός µέλους να παραλάβει σεισµικά 

φορτία µειώνεται σηµαντικά, αλλά δεν µηδενίζεται και έτσι το στοιχείο µπορεί να 

εξακολουθήσει να παραλαµβάνει κατακόρυφα φορτία. Στο σηµείο D, θεωρούµε ότι 

το στοιχείο χάνει την ικανότητα να παραλαµβάνει και κατακόρυφα φορτία.  

Η τιµή της αποµένουσας αντοχής είναι δύσκολο να εκτιµηθεί. Συνήθως, 

λαµβάνεται ίση µε το 20% της οριακής αντοχής. 
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Στάθµες επιτελεστικότητας, Ε: 

 Στην καµπύλη F-δ του δοµικού στοιχείου ορίζονται οι στάθµες 

επιτελεστικότητας µε βάση τις αντίστοιχες παραµορφώσεις δd. Στο Σχ. 3.4, το 

σηµείο Ε αντιστοιχεί στη στάθµη επιτελεστικότητας προστασία ζωής. Ο ορισµός 

των σηµείων επιτελεστικότητας Ε δίνεται στους διάφορους κανονισµούς ανάλογα 

µε το είδος του στοιχείου (υποστυλώµατα, δοκοί, κ.λπ.), τον τρόπο αστοχίας 

(δηλαδή εάν η συµπεριφορά είναι πλάστιµη ή ψαθυρή) και την κατηγοριοποίηση 

του στοιχείου σε πρωτεύον ή δευτερεύον. 

Σε περιπτώσεις πλάστιµων στοιχείων (όταν το στοιχείο διαρρέει σε κάµψη πριν να 

διαρρεύσει σε διάτµηση), κρίσιµες είναι οι παραµορφώσεις, γι’ αυτό ο ορισµός των 

σταθµών επιτελεστικότητας γίνεται σε όρους παραµορφώσεων. Αντίθετα, σε 

περιπτώσεις ψαθυρών στοιχείων (όταν η διαρροή σε διάτµηση προηγείται αυτής 

σε κάµψη) ο ορισµός γίνεται σε όρους δυνάµεων. 

 

3.3.3   ∆ιάγραµµα ροπών – καµπυλοτήτων «Μ – φ» δοµικού στοιχείου 

 

3.3.3.1   Εισαγωγή 

 

 Ο προσδιορισµός της συµπεριφοράς των µελών της κατασκευής στη µη-

γραµµική στατική ανάλυση απαιτεί την εύρεση της αντοχής των διατοµών των 

µελών. Για κάθε κρίσιµη διατοµή, είναι δυνατή η εξαγωγή του διαγράµµατος 

ροπών – καµπυλοτήτων Μ – φ. Βασική παραδοχή της προσέγγισης αποτελεί το 

ότι η επιπεδότητα των διατοµών διατηρείται στην παραµορφωµένη κατάσταση του 

φορέα. Το διάγραµµα είναι δυνατόν να υπολογιστεί µε ακρίβεια τόσο για 

ορθογωνικές όσο και για οποιουδήποτε άλλου σχήµατος θλιβόµενες ζώνες (Σχ. 

3.5) µέσω της επιβολής καµπυλοτήτων και υπολογισµό των αντιστοίχων ροπών. 

 Το διάγραµµα ροπών καµπυλοτήτων είναι µη-γραµµικό και η 

διγραµµικοποίηση αυτού επιτυγχάνεται µε την εξαγωγή διγραµµικού διαγράµµατος 

του οποίου η ενέργεια (εµβαδό του χωρίου ανάµεσα στο διάγραµµα και τον 

οριζόντιο άξονα) ισούται µε την ενέργεια του αρχικού µη-γραµµικού διαγράµµατος. 

Η διγραµµικοποίηση του διαγράµµατος ροπών – καµπυλοτήτων τελικά έγκειται:  

(α)   Στην εξίσωση των γραµµοσκιασµένων εµβαδών που διακρίνονται στο Σχ. 3.6. 

(β)  Στη διέλευση του ελαστικού κλάδου του διγραµµικού διαγράµµατος από το 
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σηµείο διαρροής στο µη-γραµµικό διάγραµµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.5   ∆ιατοµές µε θλιβόµενη ζώνη τυχαίου σχήµατος 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχήµα 3.6   ∆ιγραµµικοποίηση του διαγράµµατος ροπών – καµπυλοτήτων διατοµής 

 

3.3.3.2   Υπολογισµοί 

 

 Ο υπολογισµός των απαραιτήτων εντατικών µεγεθών και παραµορφώσεων 

που χρησιµοποιούνται στο διάγραµµα ροπών – καµπυλοτήτων (Σχ. 3.6) µπορεί να 

γίνει είτε µε εφαρµογή κλειστών τύπων είτε µε χρήση επαναληπτικής διαδικασίας. 

Ακολούθως, παρατίθενται και οι δύο τρόποι υπολογισµού. 

 

Κλειστοί τύποι 
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 Η ροπή στη διαρροή µπορεί να υπολογιστεί µέσω κλειστών τύπων στην 

περίπτωση που η θλιβόµενη ζώνη του στοιχείου είναι ορθογωνική, όπως 

αναφέρεται στον ΚΑΝ.ΕΠΕ.-Παράρτηµα 7Α, ως εξής: 

 

     
= + − + − + − + − ⋅ −         

2

3 (1/ ) 0.5(1 ') (1 ) ( ') ' (1 ') (1 ')
2 3 6 2

y y y sν
y c y y

M ξ ξ Eρ
r E δ ξ ρ ξ δ ρ δ δ

bd

(3.1) 

όπου η καµπυλότητα στη διαρροή (1/r)y για ορθογωνικές διατοµές (και λοιπές 

διατοµές σταθερού πλάτους θλιβόµενης ζώνης) προσδιορίζεται από τις ακόλουθες 

εκφράσεις: 

 

 =
−

(1/ )
(1 )

y
y

s y

f
r

E ξ d
 (3.2α) 

 = ≈
1.8

(1/ ) c c
y

y c y

ε f
r

ξ d E ξ d
 (3.2β) 

 

Η εξ. (3.2α) ισχύει, όταν η διαρροή διατοµής οφείλεται σε διαρροή του 

εφελκυοµένου οπλισµού, και η εξ. (3.2β) ισχύει, όταν η διαρροή της διατοµής 

οφείλεται σε µη-γραµµικότητα των παραµορφώσεων του θλιβοµένου 

σκυροδέµατος (για παραµόρφωση ακραίας θλιβοµένης ίνας πέραν του 

εc≈1.8fc/Ec). Λαµβάνεται η µικρότερη τιµή από τις εξ. (3.2α) και (3.2β). 

Αντί των εξ. (3.2α) και (3.2β), µπορούν να χρησιµοποιηθούν προσεγγιστικά και οι 

ηµιεµπειρικές σχέσεις: 

 

= =(1/ ) 1.77 / ή (1/ ) 1.55 / (για υποστυλώµατα και δοκούς)y y s y y sr f E h r f E d  (3.3) 

 

Στις παραπάνω εξισώσεις χρησιµοποιούνται οι εξής παράµετροι: 

 

ρ, ρ’ και ρν είναι τα ποσοστά του εφελκυόµενου, του θλιβόµενου και του µεταξύ 
  τους κατανεµηµένου οπλισµού (ανηγµένα στο bd) αντίστοιχα 
 

δ’=d’/d όπου d’  είναι η απόσταση από το κέντρο του θλιβοµένου οπλισµού
  µέχρι την ακραία θλιβόµενη ίνα σκυροδέµατος και d το στατικό ύψος 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ  

        

 

64 

fc  η µέση τιµή της αντοχής του σκυροδέµατος, όπως αυτή προκύπτει 
από επιτόπιες δοκιµές για υπάρχοντα κτήρια και διαιρεµένη µε το 
κατάλληλο συντελεστή εµπιστοσύνης 

 

fy  η µέση τιµή της τάσης διαρροής του χάλυβα, όπως αυτή προκύπτει 
από επιτόπιες δοκιµές για υπάρχοντα κτίρια και διαιρεµένη µε τον 
κατάλληλο συντελεστή εµπιστοσύνης 

 

Es και Ec τα µέτρα ελαστικότητας του χάλυβα και του σκυροδέµατος ανίστοιχα 
 

ξy το ύψος της θλιβόµενης ζώνης στη διαρροή ανηγµένο στο στατικό 
ύψος, για τον υπολογισµό του οποίου διατίθενται σχέσεις στον 
ΚΑΝ.ΕΠΕ.-Παράρτηµα 7Α 

 

Επαναληπτική διαδικασία 

 

 Στη γενικότερη και συνηθέστερη περίπτωση, όπου η θλιβόµενη ζώνη δεν 

είναι ορθογωνική (εξαιτίας µεταβολής της θέσης του ουδέτερου άξονα στο 

υποστύλωµα), η ροπή διαρροής υπολογίζεται µε επαναληπτική διαδικασία. Η 

διαδικασία επιτυγχάνεται µε επιβολή συγκεκριµένου αξονικού φορτίου και 

καµπυλοτήτων κατά τις δύο κύριες διευθύνσεις της διατοµής (xx΄ και yy΄). Ο 

αλγόριθµος πραγµατοποίησης της διαδικασίας συνοψίζεται ως εξής: 

1. Προσδιορισµός των σηµείων “1” (πρώτης ρηγµάτωσης) και “2” (διαρροής 

είτε του οπλισµού είτε του σκυροδέµατος) (Σχ. 3.7). 

2. Προσδιορισµός των σηµείων της καµπύλης µετά το σηµείο “2” µε επιβολή 

αξονικού φορτίου P και καµπυλοτήτων κατά τον xx΄ και yy΄ άξονα (φxx΄, 

φyy΄). Εύρεση των καµπυλοτήτων (µέσω των ακραίων παραµορφώσεων 

καθ’ ύψος της διατοµής) που οδηγούν σε ισορροπία της διατοµής. Εν 

συνεχεία, από τις καµπυλότητες προσδιορίζονται τα εντατικά µεγέθη τις 

διατοµής και προκύπτει το διάγραµµα που φαίνεται στο Σχ. 3.7. 

 Τα αποτελέσµατα αυτής της διαδικασίας απεικονίζονται γραφικά σε τρεις 

διαστάσεις και για ευκολότερη χρήση σε δύο διαστάσεις. Στο Σχ. 3.8 φαίνεται η 

αλληλεπίδραση ροπών ως προς τις δύο κύριες διευθύνσεις για διάφορα επίπεδα 

µεγέθους αξονικής δύναµης P. Στο Σχ. 3.9 διακρίνεται η τρισδιάστατη απεικόνιση 

διαγραµµάτων αλληλεπίδρασης. 
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Σχήµα 3.7   Βήµατα εξαγωγής διαγράµµατος ροπών – καµπυλοτήτων διατοµής 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 3.8   ∆ιαγράµµατα αλληλεπίδρασης Μx-My για διάφορα επίπεδα αξονικής δύναµης 

 

 

 
Σχήµα 3.9   Τρισδιάστατη απεικόνιση διαγραµµάτων αλληλεπίδρασης 
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Εφαρµογή στον εξεταζόµενο φορέα 

 Στην ανάλυσή µας, η καµπυλότητα στη διαρροή (1/r)y υπολογίστηκε από την 

εξ. (3.3) και η ροπή διαρροής My υπολογίστηκε αυτόµατα από το πρόγραµµα 

SAP2000 κατά την εισαγωγή των πλαστικών αρθρώσεων, ο τύπος των οποίων 

είναι σύµφωνα µε τους πίνακες της FEMA 356 (βλ. Παράρτηµα Γ). 

 

3.3.4   Γωνία στροφής – χορδής 

 

 Όσον αφορά στις καµπτικές παραµορφώσεις µελών οπλισµένου 

σκυροδέµατος, η καµπυλότητα χάνει το φυσικό της νόηµα µετά τη ρηγµάτωση. 

Αυτό οφείλεται στη διακριτή φύση της ρηγµάτωσης και αλλά και στο γεγονός πως 

ο λυγισµός των ράβδων και η θλιπτική αστοχία του απερίσφιγχτου ή του 

περιεσφιγµένου σκυροδέµατος συµβαίνουν σε ένα µικρό µήκος του µέλους. 

Επιπλέον, είναι σκόπιµο στις τιµές της παραµόρφωσης που χρησιµοποιούνται να 

λαµβάνεται υπόψη η συνύπαρξη καµπτικών και διατµητικών παραµορφώσεων, 

αλλά και φαινόµενα όπως η εξόλκευση των ράβδων οπλισµού. 

 Για τους προαναφερθέντες λόγους, τα µεγέθη τα οποία συνήθως επιλέγονται 

για τον προσδιορισµό της αντοχής είναι η ροπή κάµψης Μ και η γωνία στροφής 

χορδής θ. Ως γωνία στροφής χορδής ορίζεται η γωνία µεταξύ της εφαπτοµένης 

στον άξονα του στοιχείου στο άκρο υπό διαρροή και της χορδής που συνδέει το 

άκρο αυτό µε το άκρο του ανοίγµατος διάτµησης, δηλαδή το σηµείο µηδενισµού 

των ροπών. Στο Σχ. 3.10 διακρίνεται απλοποιητικά η γραφική επεξήγηση της 

γωνίας στροφής χορδής. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Σχήµα 3.10   Γωνίες στροφής χορδής σε κάθε κόµβο µέλους 

 

 Στο Σχ. 3.11 φαίνονται το µήκος διάτµησης Lv, καθώς επίσης και οι γωνίες 
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στροφής χορδής θi σε κάθε κόµβο. Παρατηρώντας ότι το µέλος συντρέχει κάθετα 

στον κάθε κόµβο, γίνεται κατανοητό πως οι συγκεκριµένες γωνίες στροφής 

σχετίζονται µε την παραµορφωµένη κατάσταση µέλους στην ελαστική περιοχή. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήµα 3.11   Ελαστικές γωνίες στροφής χορδής σε κάθε κόµβο µέλους 
 

 Επιπρόσθετα, η γωνία στροφής χορδής προβόλου υποκειµένου σε οριζόντια 

φόρτιση φαίνεται και από το Σχ. 3.12. Η διακεκοµµένη γραµµή συνδέει το ένα άκρο 

του µέλους µε το άκρο στο οποίο γίνεται µηδενισµός των ροπών. Η κατακόρυφη 

γραµµή είναι η εφαπτοµένη στον άξονα του στοιχείου υπό διαρροή. Είναι φανερό 

πως, για γωνίες µικρότερες ή ίσες της θy, το µέλος παραµένει στην ελαστική 

περιοχή και είναι κάθετο στο σηµείο στήριξης. 

 Η γωνία στροφής χορδής ορίζεται ως θ=∆/L. Η γενική πλαστιµότητα του 

φορέα εξαρτάται από την τοπική πλαστιµότητα στις πλαστικές αρθρώσεις. Η 

τελευταία µπορεί να εκφραστεί ως ο λόγος της καµπυλότητας της διατοµής στην 

οριακή κατάσταση αστοχίας προς την καµπυλότητα στη διαρροή, µΦ=Φu/Φy, και 

ονοµάζεται πλαστιµότητα σε όρους καµπυλοτήτων. Με παρόµοιο τρόπο, η τοπική 

πλαστιµότητα µπορεί να εκφραστεί µέσω µετακινήσεων ή στροφών χορδών, αλλά 
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η πλέον κατάλληλη µέθοδος θεωρείται αυτή των καµπυλοτήτων. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 3.12   Πρόβολος υποκείµενος σε οριζόντια φόρτιση. Φαίνονται (α) το διάγραµµα 

ροπών, (β) το µέλος στην παραµορφωµένη κατάσταση τη στιγµή της 
διαρροής και µετά την πλαστικοποίηση της στήριξης και (γ) λεπτοµέρεια 
κοντά στη στήριξη, όπου σχηµατίζεται η πλαστική άρθρωση. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήµα 3.13   ∆ιάγραµµα ροπών και καµπυλοτήτων κατά µήκος ενός µέλους που εµφανίζει     
                    πλαστική άρθρωση στο ένα του άκρο. 
 

 Το διάγραµµα ροπών και οι καµπυλότητες κατά µήκος ενός µέλους το οποίο 

έχει µια πλαστική άρθρωση στο ένα του άκρο φαίνεται στο Σχ. 3.13. Από το σχήµα 

φαίνεται πως στο σηµείο εµφάνισης της πλαστικής άρθρωσης η ροπή έφτασε στην 

πλαστική ροπή αντοχής Μpl και πως η καµπυλότητα µέσα στο µήκος της 
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πλαστικής άρθρωσης Lpl είναι αρκετά αυξηµένη στην αστοχία (Φu) σε σχέση µε τη 

διαρροή (Φy). 

 Για γραµµική µεταβολή της ροπής κάµψεως, η στροφή διαρροής θy µπορεί 

να υποτεθεί εξιδανικευτικά ίση µε: 

 

 
2

0 0

1 1
( )

3
s sL Ly y y s

y
s s s s

∆ Φ x Φ L
θ Φ x x dx dx

L L L L
= = = =∫ ∫  (3.4) 

 

Σαφέστατα, σε αυτή την εξίσωση της γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή, δεν 

λαµβάνονται φαινόµενα που εµφανίζονται σε µέλη οπλισµένου σκυροδέµατος, 

όπως αναλύεται πιο κάτω στις εξισώσεις που προτείνονται από τους 

Κανονισµούς. 

 Συνεπώς, η γωνία στροφής χορδής κατά τη διαρροή της κρίσιµης περιοχής 

του µέλους µπορεί να υπολογιστεί σύµφωνα µε τις σχέσεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ.-§7.2.2 

και του EC8-3-§A.3.2.4 ως εξής: 

• Για δοκούς ή υποστυλώµατα: 

 
(1/ )

(1/ ) 0.0014 1 1.5
3 8

y b ys v
y y

s c

r d fL a z h
θ r

L f

 +
= + + + 

 
 (3.5) 

• Για τοιχώµατα: 

 
(1/ )

(1/ ) 0.0013
3 8

y b ys v
y y

c

r d fL a z
θ r

f

+
= + +  (3.6) 

 

όπου: 

(1/ry) είναι η καµπυλότητα στη διαρροή 

Ls είναι το µήκος διάτµησης του στοιχείου 

av είναι µια παράµετρος που είναι ίση µε 1, αν αναµένεται διατµητική 
ρηγµάτωση (λοξή ρηγµάτωση) του στοιχείου πριν την καµπτική, ενώ 
διαφορετικά είναι ίση µε το 0. Ο έλεγχος πραγµατοποιείται µε σύγκριση 
της αντοχής του µέλους χωρίς συνδετήρες σε διάτµηση και του My/Lv. 

h είναι το ύψος της διατοµής 

z ο µοχλοβραχίονας των εσωτερικών δυνάµεων (~ 0.9d) 

εy η παραµόρφωση διαρροής του χάλυβα του οπλισµού 

db είναι η µέση διάµετρος ράβδου του εφελκυοµένου οπλισµού 
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Οι τιµές των fy και fc είναι σε MPa (µέσες τιµές όπως παραπάνω). Από τους τρεις 

όρους των εξ. (3.5)-(3.6), ο πρώτος εκφράζει τη συµβολή των καµπτικών 

παραµορφώσεων, ο δεύτερος τις µέσες διατµητικές παραµορφώσεις στο µήκος Ls 

και ο τρίτος την επιρροή της εξόλκευσης του τµήµατος των ράβδων πέραν της 

ακραίας διατοµής του στοιχείου. 

 Η οριακή ικανότητα στροφής χορδής προκύπτει µε βάση τις παρακάτω 

εξισώσεις: 

 

 

,

, ( ) 1
2

u y p u

pl
p u u y pl

s

θ θ θ

L
θ Φ Φ L

L

= +

 
= − − 

 

 (3.7) 

 

όπου: 

θy είναι η στροφής της χορδής στη διαρροή 

Φu η οριακή καµπυλότητα στην ακραία διατοµή 

Φy η καµπυλότητα διαρροής στην ακραία διατοµή 

Ls το µήκος διάτµησης 

Lpl το µήκος της πλαστικής άρθρωσης (EC8-3-§A.3.2.2(7)) 

Ο EC8-3-§A.3.2.2 και ο ΚΑΝ.ΕΠΕ.-§7.2.4 υπολογίζουν µε κλειστούς τύπους την 

οριακή ικανότητα στροφής χορδής της εξ. (3.7). 

 

Εφαρµογή στον εξεταζόµενο φορέα 

 Στην ανάλυσή µας, η στροφή της χορδής στη διαρροή θy υπολογίστηκε από 

την εξ. (3.5) και η οριακή ικανότητα στροφής χορδής θu υπολογίστηκε αυτόµατα 

από το πρόγραµµα SAP2000 (το πρόγραµµα υπολογίζει τις στροφές χορδής 

µόνον από τη διαρροή κι ύστερα ως πλαστικές στροφές) κατά την εισαγωγή των 

πλαστικών αρθρώσεων, ο τύπος των οποίων είναι σύµφωνα µε τους πίνακες της 

FEMA 356. Με βάση τη στροφή χορδής στη διαρροή, υπολογίζεται παρακάτω η 

ενεργός (ελαστική) δυσκαµψία των µελών του φορέα (βλ. Παράρτηµα Γ). 

 

3.3.5   Ενεργός δυσκαµψία 
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 Σύµφωνα µε τους αντισεισµικούς κανονισµούς σε κατασκευές από 

ωπλισµένο σκυρόδεµα, η ελαστική δυσκαµψία των δοµικών στοιχείων πρέπει να 

αντιστοιχεί σε αυτήν των ρηγµατωµένων διατοµών (στάδιο ΙΙ). Η οιονεί ελαστική 

δυσκαµψία (ενεργός δυσκαµψία), που χρησιµοποιείται στην ανάλυση του δοµικού 

συστήµατος, ορίζεται και υπολογίζεται ως η επιβατική (τέµνουσα) δυσκαµψία του 

µέλους µέχρι τη διαρροή του, δηλαδή K=Fy/δy. Ο υπολογισµός της οιονεί ελαστικής 

δυσκαµψίας K βασίζεται στις µέσες τιµές των ιδιοτήτων των υλικών (βλ. §3.2.2).  

 Η ενεργός δυσκαµψία του µήκους διάτµησης Ls ενός ρηγµατωµένου µέλους 

µέχρι τη διαρροή του µπορεί να υπολογιστεί µε βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.-§7.2.3 ως: 

 

 
3

y s
eff

y

M L
K EI

θ
= =  (3.8) 

 

όπου My και θy η τιµή της ροπής και της γωνίας στροφής χορδής αντίστοιχα στη 

διαρροή της ακραίας διατοµής του στοιχείου. Το µήκος διάτµησης Ls είναι ο λόγος 

M/V στην ακραία διατοµή του στοιχείου, δηλαδή η απόσταση της ακραίας διατοµής 

από το σηµείο µηδενισµού των ροπών. Σύµφωνα µε τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.-§7.2.3 η τιµή 

του µήκους Ls µπορεί να είναι σταθερή ως εξής: 

� Σε δοκούς που συνδέονται και στα δύο άκρα µε κατακόρυφα στοιχεία, το Ls 

µπορεί να λαµβάνεται ίσο µε το µισό του καθαρού ανοίγµατος της δοκού. 

� Σε δοκούς που συνδέονται µε κατακόρυφο στοιχείο µόνο στο ένα άκρο, το Ls 

µπορεί να λαµβάνεται ίσο µε το συνολικό καθαρό άνοιγµα της δοκού. 

� Σε υποστυλώµατα, το Ls µπορεί να λαµβάνεται ως το µισό του καθαρού 

ύψους µεταξύ δοκών µε τις οποίες το υποστύλωµα συνδέεται µονολιθικά 

µέσα στο υπόψη επίπεδο κάµψης. 

� Σε τοιχώµατα, το Ls µπορεί να λαµβάνεται σε κάθε όροφο διαφορετικό και ίσο 

µε το µισό της απόστασης της διατοµής βάσης ορόφου από την κορυφή του 

τοιχώµατος στο κτήριο. 

Η ενεργός δυσκαµψία Κ του συνολικού µήκους του στοιχείου µπορεί να 

λαµβάνεται ίση µε το µέσο όρο των τιµών που υπολογίζονται από την εξ. (3.8) στις 

δύο ακραίες διατοµές του στοιχείου. Εάν οι διατοµές αυτές έχουν µη συµµετρικό 

σχήµα ή οπλισµό (διαφορετικό για θετική ή αρνητική ροπή κάµψης), λαµβάνονται 

οι µέσοι όροι των τιµών του K από την εξ. (3.8) για τις δύο φορές κάµψης (θετική ή 
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αρνητική). 

 Τέλος, η εξ. (3.8) εφαρµόζεται για τον υπολογισµό της ενεργού δυσκαµψίας, 

ακόµη και αν η διατµητική αστοχία του στοιχείου προηγείται της καµπτικής 

διαρροής του άκρου του.  

 

Εφαρµογή στον εξεταζόµενο φορέα 

 Στην ανάλυσή µας, χρησιµοποιήθηκε η εξ. (3.8) για τον προσδιορισµό της 

ενεργού δυσκαµψίας κάθε στοιχείου µέχρι τη διαρροή του. Στην εξίσωση αυτή, η 

στροφή της χορδής στη διαρροή θy υπολογίστηκε από την εξ. (3.5) και η ροπή στη 

διαρροή My υπολογίστηκε αυτόµατα από το πρόγραµµα SAP2000 κατά την 

εισαγωγή των πλαστικών αρθρώσεων. Το µήκος διάτµησης Ls υπολογίστηκε, 

έχοντας σταθερή τιµή, σύµφωνα µε τα παραπάνω. Η ενεργός ρηγµατωµένη 

δυσκαµψία ως ποσοστό επί της αρηγµάτωτης υπολογίζεται σε πίνακες (βλ. 

Παράρτηµα Γ).  

 

3.3.6   Επιρροές 2ας τάξεως 

 

 Στην ανελαστική ανάλυση, οι στατικές επιρροές 2ας τάξεως θα συνεκτιµώνται 

στην ανάλυση (ΚΑΝ.ΕΠΕ.-§5.4.7). Συγκεκριµένα, όταν ο δείκτης σχετικής 

µεταθετότητας θ (EC8-1-§4.4.2.2 (2)) προκύπτει µικρότερος του 0.1, οι επιρροές 

2ας τάξεως µπορεί να αγνοηθούν. Όταν ο δείκτης θ κυµαίνεται µεταξύ 0.1 και 0.2, 

οι σεισµικές δυνάµεις και µετακινήσεις στον όροφο i θα επαυξάνονται µε το 

συντελεστή 1/(1-θi). Όταν ο δείκτης θ υπερβαίνει την τιµή 0.2, το κτίριο θα 

θεωρείται οιονεί ασταθές, οπότε θα απαιτείται κατάλληλη ενίσχυσή του, ώστε να 

µειωθούν οι πλευρικές του µετακινήσεις προκειµένου ο δείκτης θ να προκύπτει 

εντός των ανωτέρω ορίων. 
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ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

4.1   ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

 Οι µέθοδοι ανάλυσης που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση κατασκευών 

από ωπλισµένο σκυρόδεµα είναι οι ακόλουθες: 

• Ελαστική στατική 

• Ελαστική δυναµική 

• Ανελαστική στατική 

• Ανελαστική δυναµική 

 Οι ελαστικές µέθοδοι ανάλυσης υιοθετούν την παραδοσιακή γραµµική σχέση 

έντασης – παραµόρφωσης για τα δοµικά στοιχεία της κατασκευής µε κατάλληλες 

τροποποιήσεις των µετακινήσεων και των κριτηρίων επιτελεστικότητας, έτσι ώστε 

να λαµβάνεται υπόψη η πιθανότητα εκδήλωσης µη-γραµµικής συµπεριφοράς για 

το σεισµό σχεδιασµού. Η ελαστική στατική ανάλυση και η ελαστική δυναµική 

ανάλυση αντιστοιχούν στην απλοποιηµένη φασµατική µέθοδο και στη δυναµική 

φασµατική µέθοδο σύγχρονων αντισεισµικών κανονισµών, όπως ο ΕΑΚ 2000. 

 Η ανελαστική στατική ανάλυση (µη-γραµµική στατική ανάλυση), που συχνά 

καλείται και µέθοδος ελέγχου των µετακινήσεων, χρησιµοποιεί απλοποιηµένες 

τεχνικές προσέγγισης της µη-γραµµικής συµπεριφοράς του φορέα για την 

εκτίµηση των ανελαστικών παραµορφώσεων που θα αναπτυχθούν στα δοµικά 

στοιχεία, όταν η κατασκευή υπόκειται στη σεισµική δράση σχεδιασµού. 

 Η ανελαστική δυναµική ανάλυση, γνωστή και ως ανάλυση χρονοϊστορίας, 

αποτελεί µεν την πιο πλήρη και ρεαλιστική µέθοδο ανάλυσης, αλλά ταυτόχρονα 

απαιτεί σηµαντική κριτική ικανότητα και εµπειρία του µηχανικού, που διενεργεί τον 

έλεγχο αποτίµησης και ανασχεδιασµού της υφιστάµενης κατασκευής, καθώς και 
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αξιόπιστη γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των δοµικών υλικών. Για τους λόγους 

αυτούς, σε συνδυασµό µε την αυξηµένη της πολυπλοκότητα, δεν κρίνεται 

πρακτική για γενική χρήση. 

 Οι ελαστικές µέθοδοι ανάλυσης µπορούν µεν να δώσουν µία καλή ένδειξη 

της ελαστικής συµπεριφοράς της κατασκευής µέχρι το σηµείο της πρώτης 

διαρροής, αλλά δεν µπορούν να προβλέψουν την ανακατανοµή των εντάσεων που 

θα συµβεί κατά τη διάρκεια της προοδευτικής διαρροής των δοµικών στοιχείων του 

φορέα. 

 Οι ανελαστικές µέθοδοι ανάλυσης βοηθούν στην κατανόηση της πραγµατικής 

συµπεριφοράς των κατασκευών, καταδεικνύοντας τόσο τους µηχανισµούς 

αστοχίας όσο και το ενδεχόµενο προοδευτικής κατάρρευσης. Η χρήση 

ανελαστικών µεθόδων ανάλυσης για την αποτίµηση και τον ανασχεδιασµό 

υφιστάµενων κατασκευών επιτρέπει καλύτερη εποπτεία και κατανόηση της 

συµπεριφοράς µίας κατασκευής, όταν υποβληθεί σε ισχυρούς σεισµούς, για τους 

οποίους είναι δεδοµένο ότι θα συµπεριφερθεί ανελαστικά. Με τον τρόπο αυτό, 

αντιµετωπίζονται πολλές από τις αβεβαιότητες που σχετίζονται µε τις ελαστικές 

µεθόδους ανάλυσης που υιοθετούνται από τους σύγχρονους αντισεισµικούς 

κανονισµούς.  

 

4.2   ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

4.2.1   Γενικά 

 

 Μία από τις πιο γνωστές εφαρµογές της ανελαστικής ανάλυσης κατασκευών, 

που προτείνεται από τους σύγχρονους κανονισµούς, είναι η ανελαστική (µη-

γραµµική) στατική ανάλυση ή αλλιώς µη-γραµµική µέθοδος σταδιακής εξώθησης 

και πιο γνωστή στα αγγλικά και ως ανάλυση Pushover. Η ανάλυση αυτή είναι µία 

ευρύτατα διαδεδοµένη µέθοδος υπολογισµού κυρίως υφισταµένων κατασκευών 

που εφαρµόζεται σε πολλούς κανονισµούς, όπως ο Ευρωκώδικας 8, ο ΚΑΝ.ΕΠΕ., 

ο FEMA 356, ο ATC-40, κ.ά.. Στόχος της είναι: 

• Η δηµιουργία της καµπύλης αντίστασης της κατασκευής η οποία εκφράζει 

τη µη-γραµµική σχέση µεταξύ του επιβαλλόµενου οριζόντιου φορτίου και 

της µετατόπισης κορυφής. Η καµπύλη αυτή αποτελεί τη βάση για όλους 
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τους απαιτούµενους ελέγχους ικανοποίησης των κριτηρίων 

επιτελεστικότητας, δηλαδή την αποτίµηση της στατικής συµπεριφοράς 

υφισταµένων ή ανασχεδιαζοµένων κατασκευών. 

• Η τεκµηρίωση της ύπαρξης επαρκούς πλαστιµότητας στο κτήριο (λόγος 

αu/α1). 

• Η εκτίµηση των αναµενόµενων πλαστικών µηχανισµών κατάρρευσης και η 

εποπτεία της συµπεριφοράς των µελών της κατασκευής ως προς τη σειρά 

και τα σηµεία εµφάνισης των πλαστικών αρθρώσεων. Επιτυγχάνεται µε 

αυτόν τον τρόπο η αποτύπωση της κατανοµής των ζηµιών στην 

κατασκευή και γίνεται κατανοητός ο µηχανισµός απορρόφησης ενέργειας. 

 Με αυτόν τον τρόπο, ο µελετητής µηχανικός έχει τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιήσει τη µέθοδο Pushover τόσο στην αποτίµηση και τον ανασχεδιασµό 

παλαιότερων κτηρίων όσο και στην ανάλυση νέων κατασκευών. Η χρήση της 

µεθόδου στον ανασχεδιασµό παλαιότερων κατασκευών και στη µελέτη νέων 

κατασκευών διαφοροποιείται σε ορισµένα σηµεία όπως αναλύεται παρακάτω. 

 

4.2.2   Χρήση της ανελαστικής στατικής ανάλυσης σε νέα και υφιστάµενα 

κτήρια 

 

 Η µη-γραµµική στατική ανάλυση είναι απαραίτητη τόσο σε νέες όσο και σε 

υφιστάµενες κατασκευές για διαφορετικούς λόγους σε κάθε περίπτωση. Η 

διαφοροποίηση έγκειται στο σκοπό που επιδιώκεται να επιτευχθεί µέσω της 

ανάλυσης αυτής. 

 Αφ’ ενός για µεν τα νέα κτήρια επιδιώκεται µέσω της ανάλυσης Pushover η 

εξαγωγή της καµπύλης αντίστασης της κατασκευής και εξ’ αυτής ο προσδιορισµός 

του λόγου αu/α1, όπως αυτός αναλύεται στην αµέσως επόµενη παράγραφο. Ο 

λόγος αu/α1 χρησιµοποιείται τελικά στον υπολογισµό του συντελεστή 

συµπεριφοράς q της κατασκευής. Οι απαραίτητοι έλεγχοι της κατασκευής παρόλα 

αυτά πραγµατοποιούνται µε βάση τα αποτελέσµατα της ελαστικής ανάλυσης. Ο 

µελετητής θεωρείται πως έχει πλήρη γνώση της γεωµετρίας του φορέα της 

κατασκευής, της ποιότητας των χρησιµοποιούµενων υλικών και των 

κατασκευαστικών λεπτοµερειών. 

 Αφ’ ετέρου για δε τα υφιστάµενα κτήρια που ενισχύονται και 
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ανασχεδιάζονται, στόχος της ανάλυσης Pushover είναι η εξαγωγή της καµπύλης 

αντίστασης και βάσει αυτής ο προσδιορισµός του σηµείου επιτελεστικότητας για 

δεδοµένη σεισµική διέγερση. Με βάση το σηµείο επιτελεστικότητας 

πραγµατοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όρους δυνάµεων ή 

παραµορφώσεων. Ο µελετητής θεωρείται πάλι πως έχει γνώση της γεωµετρίας 

του φορέα της κατασκευής, της ποιότητας των χρησιµοποιούµενων υλικών και των 

κατασκευαστικών λεπτοµερειών που µπορεί να κυµαίνεται από πλήρης έως 

περιορισµένη. 

 

4.2.3   Ο λόγος υπεραντοχής αu/α1 

 

 Ο ενιαίος συντελεστής συµπεριφοράς q µιας κατασκευής είναι σταθερός ή 

ανάλογος του λόγου αu/α1 σύµφωνα µε την κατηγορία πλαστιµότητάς της (EC8-1-

§5.2.2.2). Ο λόγος αυτός απαιτείται από τον EC8 στην ανάλυση νέων κατασκευών 

και είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε δύο τρόπους: 

• Προσεγγιστικά, ανάλογα µε το στατικό σύστηµα του φορέα και κατάλληλη 

αποµείωση στην περίπτωση που το κτήριο δεν είναι κανονικό σε όψη. 

• Υπολογιστικά, µε πραγµατοποίηση µη-γραµµικής στατικής ανάλυσης 

(Pushover). 

 Ο λόγος αu/α1 δηλώνει την αντοχή πέραν της 1ης διαρροής και απαρτίζεται 

από: 

α1 η τιµή µε την οποία πρέπει να πολλαπλασιαστούν τα οριζόντια φορτία, ώστε 

να φτάσει για πρώτη φορά κάποιο µέλος της κατασκευής στην καµπτική του 

αντοχή, ενώ όλες οι άλλες φορτίσεις παραµένουν σταθερές (εµφάνιση της 

πρώτης πλαστικής άρθρωσης οπουδήποτε στο φέροντα οργανισµό). 

αu η τιµή µε την οποία πρέπει να πολλαπλασιαστούν τα οριζόντια φορτία, ώστε 

να δηµιουργηθεί επαρκής αριθµός πλαστικών αρθρώσεων στο φέροντα 

οργανισµό για την αστάθειά του (µηχανισµός κατάρρευσης), ενώ όλες οι 

άλλες φορτίσεις παραµένουν σταθερές. Η τιµή του αu προσδιορίζεται µέσω 

της µη-γραµµικής στατικής ανάλυσης. 

 Είναι φανερό πως σε µια αµφιέρειστη δοκό ο λόγος αυτός είναι ίσος µε τη 

µονάδα, διότι η δηµιουργία της πρώτης πλαστικής άρθρωσης θα οδηγήσει στη 

δηµιουργία πλαστικού µηχανισµού κατάρρευσης. Συνεπώς, όσο µεγαλύτερη είναι 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

        

 

77 

η ικανότητα της κατασκευής να καταναλώνει ενέργεια µέσω πλαστικών 

παραµορφώσεων, τόσο µεγαλύτερος είναι ο λόγος αυτός. 

 Η τιµή του λόγου αu/α1 σύµφωνα µε τον EC8-1-§5.2.2.2, όταν δεν 

πραγµατοποιείται ανάλυση Pushover, κυµαίνεται από 1.1 έως 1.3, ανάλογα και µε 

το στατικό σύστηµα. Επιτρέπονται δε και µεγαλύτερες τιµές, όταν αυτό 

αποδεικνύεται µε χωρική ανάλυση Pushover, µε µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή 1.5. 

Αυτή η απόδειξη είναι αναγκαία, προκειµένου να είναι βέβαιο πως η κατασκευή 

είναι ικανή να αναπτύξει µεγάλες πλαστικές παραµορφώσεις, πριν να φτάσει στο 

σηµείο κατάρρευσης. Ενδεικτικά το διάγραµµα α-δ φαίνεται στο Σχ. 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.1   ∆ιάγραµµα α-δ 

 

4.2.4   ∆ιαγραµµατική ροή ανάλυσης της ανελαστικής στατικής ανάλυσης 

 

 Για την εξαγωγή της καµπύλης αντίστασης, απαιτείται ο προσδιορισµός της 

αντοχής των µελών της κατασκευής και, προκειµένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, η 

διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί φαίνεται στο Σχ. 4.2. Η πορεία 

εξαγωγής της καµπύλης αντίστασης ακολουθεί τη λογική της εκκίνησης από την 

τοπική αντοχή των κρισίµων διατοµών µέσα στην κατασκευή (άκρα των φερόντων 

µελών της κατασκευής) και της κατάληξης στη γενική απόκριση ολόκληρης της 

κατασκευής. Αρχικά, ορίζονται τα µηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών και εκ των 

υστέρων το διάγραµµα ροπών-καµπυλοτήτων των ακραίων διατοµών των 

φερόντων µελών της κατασκευής για διάφορα επίπεδα αξονικής δύναµης. 

Γνωρίζοντας τη συµπεριφορά των κρισίµων διατοµών ενός µέλους, είναι δυνατός 

ο προσδιορισµός της συµπεριφοράς αυτού που εκφράζεται µε το διάγραµµα 

ροπών-γωνιών στροφής χορδής. Η γενικότερη απόκριση της κατασκευής υπό 
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οριζόντια φόρτιση βασίζεται στην πλέον ορισµένη συµπεριφορά των µελών. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 4.2   ∆ιαγραµµατική ροή ανάλυσης Pushover 

 

4.3   ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 

4.3.1   Βασικές έννοιες 

 

 Η συνολική ικανότητα της κατασκευής εξαρτάται από την επιµέρους 

ικανότητα των δοµικών στοιχείων που συνθέτουν το φέροντα οργανισµό. 

Προκειµένου να προσδιοριστεί η ικανότητα πέραν από το όριο διαρροής, 
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απαιτείται κάποιας µορφής ανελαστική ανάλυση, όπως η µέθοδος σταδιακού 

ελέγχου των µετακινήσεων (µη-γραµµική στατική ανάλυση, pushover analysis). Η 

µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί µία σειρά από διαδοχικές ελαστικές αναλύσεις για την 

προσέγγιση της ελαστοπλαστικής συµπεριφοράς της κατασκευής. Καθεµία από τις 

αναλύσεις αυτές αποτελεί ένα ξεχωριστό υπολογιστικό βήµα. Τα αποτελέσµατα 

κάθε ανάλυσης προστίθενται στα αποτελέσµατα της προηγουµένης, έτσι ώστε να 

προσεγγιστεί το συνολικό διάγραµµα τέµνουσας βάσης V και µετακίνησης στην 

κορυφή της κατασκευής ∆. Το διάγραµµα αυτό ονοµάζεται καµπύλη ικανότητας ή 

αντίστασης και αγγλιστί capacity curve (Σχ. 4.3). Η καµπύλη δύναµης – 

µετακίνησης του Σχ. 4.3 καταγράφει τη µη-γραµµική µεταβολή της τέµνουσας 

βάσης καθώς µεταβάλλεται η µετακίνηση στην κορυφή του κτηρίου για σταδιακή 

αύξηση του καθ’ ύψος κατανεµηµένου πλευρικού φορτίου. 

 Μετά από κάθε ελαστική ανάλυση, το αναλυτικό προσοµοίωµα της 

κατασκευής τροποποιείται κατάλληλα, ώστε να ληφθεί υπόψη η πραγµατική 

εντατική κατάσταση και η µείωση της δυσκαµψίας των στοιχείων που έχουν 

διαρρεύσει. Εφαρµόζεται µία νέα κατανοµή µονοτονικά αυξηµένων πλευρικών 

φορτίων και η ελαστική ανάλυση επαναλαµβάνεται, µέχρι να διαρρεύσει µία νέα 

οµάδα δοµικών στοιχείων. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται, έως ότου η 

κατασκευή να γίνει ασταθής ή η συνολική µετακίνηση της κατασκευής να γίνει ίση 

µε µία προκαθορισµένη οριακή τιµή. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχήµα 4.3   Κατασκευή της καµπύλης ικανότητας της κατασκευής 
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4.3.2   Προϋποθέσεις κατασκευής της καµπύλης ικανότητας 

 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της ανελαστικής στατικής 

ανάλυσης είναι η µικρή επιρροή των ανώτερων ιδιοµορφών της κατασκευής, 

καθώς η καµπύλη ικανότητας κατασκευάζεται µε βάση την παραδοχή ότι η 

θεµελιώδης ιδιοµορφή της ταλάντωσης είναι δεσπόζουσα όσον αφορά στη 

σεισµική απόκριση της κατασκευής. Η παραδοχή αυτή είναι γενικά ορθή για κτήρια 

µε θεµελιώδεις ιδιοπεριόδους έως 1 sec. Για περισσότερο εύκαµπτα κτίρια, πρέπει 

κατά κανόνα να συµπεριληφθεί και η επιρροή των ανώτερων ιδιοµορφών στην 

ανάλυση. 

 Σύµφωνα µε δόκιµες συστάσεις επεµβάσεων, όπως οι FEMA 356, 

προκειµένου να καθοριστεί αν οι ανώτερες ιδιοµορφές είναι σηµαντικές, απαιτείται 

µία δυναµική φασµατική ανάλυση στην οποία θα λαµβάνονται υπόψη όλες οι 

ιδιοµορφές που συνεισφέρουν αθροιστικά τουλάχιστον στο 90% της 

ταλαντούµενης µάζας του συστήµατος. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αυτής 

συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα µίας δεύτερης δυναµικής φασµατικής 

ανάλυσης µε βάση µόνο την πρώτη ιδιοµορφή. Η επιρροή των ανώτερων 

ιδιοµορφών πρέπει να θεωρείται σηµαντική, εφόσον η τέµνουσα που προκύπτει 

σε κάθε όροφο από την πρώτη ανάλυση ξεπερνά το 130% της αντίστοιχης 

τέµνουσας από τη δεύτερη ανάλυση. Στην περίπτωση που η επιρροή των 

ανώτερων ιδιοµορφών είναι σηµαντική, η ανελαστική στατική ανάλυση πρέπει να 

γίνεται σε συνδυασµό µε µία ελαστική δυναµική ανάλυση και η κατασκευή να 

ικανοποιεί τα κριτήρια επιτελεστικότητας που καθορίζονται και για τις δύο 

αναλύσεις, µε τη διαφορά ότι τα κριτήρια επιτελεστικότητας της ελαστικής 

δυναµικής ανάλυσης επιτρέπεται να αυξάνονται κατά 33%. 

 Προκειµένου να κατασκευαστεί η καµπύλη ικανότητας, απαιτείται αρχικά να 

γίνει το αναλυτικό προσοµοίωµα της κατασκευής και να κατηγοριοποιηθούν τα 

δοµικά στοιχεία σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα µε βάση τα κριτήρια που 

καθορίστηκαν στην §3.3.1. Η σχέση δύναµης – µετακίνησης όλων των στοιχείων 

πρέπει να περιλαµβάνεται µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια στο 

προσοµοίωµα µέσω καµπύλων µονοτονικής φόρτισης µέχρι την αστοχία του 

στοιχείου. Στις καµπύλες αυτές είναι απαραίτητο να απεικονίζεται τόσο η φάση 

αποµείωσης της αντοχής του στοιχείου, όσο και η ανάπτυξη παραµένουσας 
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αντοχής, αν υπάρχουν. Προκειµένου να εκτιµηθεί αξιόπιστα η απαίτηση σε 

παραµόρφωση όσων δευτερευόντων στοιχείων δεν περιλαµβάνονται στο 

προσοµοίωµα, ο µηχανικός µπορεί µεν να τα συµπεριλάβει, αλλά µε αµελητέα 

δυσκαµψία, έτσι ώστε να υπολογίσει την παραµόρφωσή τους, χωρίς να 

επηρεαστεί σηµαντικά η συνολική συµπεριφορά της κατασκευής. Η 

διακριτοποίηση του αναλυτικού προσοµοιώµατος πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτική της σχέσης έντασης – παραµόρφωσης των στοιχείων που 

ανήκουν στις περιοχές του φορέα στις οποίες αναµένεται ανελαστική 

συµπεριφορά. 

 

4.3.3   Κατανοµή οριζοντίων φορτίων καθ’ ύψος 

 

 Τα φορτία βαρύτητας των στοιχείων πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην 

ανάλυση, έτσι ώστε να συνδυάζονται µε τα οριζόντια πλευρικά φορτία σύµφωνα µε 

το σεισµικό συνδυασµό που καθορίζει ο αντισεισµικός κανονισµός. Τα οριζόντια 

φορτία εφαρµόζονται σε κάθε ανάλυση σε συγκεκριµένη διεύθυνση και φορά και 

οδηγούν σε αντίστοιχα εντατικά µεγέθη για κάθε στοιχείο. Για κάθε διεύθυνση τα 

πλευρικά φορτία εφαρµόζονται στο προσοµοίωµα σε αντιστοιχία µε την κατανοµή 

των αδρανειακών δυνάµεων που αναπτύσσονται λόγω σεισµού στο επίπεδο του 

διαφράγµατος κάθε ορόφου. Η κατανοµή των οριζόντιων πλευρικών φορτίων 

αποτελεί µέτρο του σχετικού µεγέθους των τεµνουσών, ροπών και 

παραµορφώσεων των στοιχείων της κατασκευής. Η κατανοµή αυτών των 

εντατικών µεγεθών µεταβάλλεται συνεχώς κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού σεισµού, 

καθώς τµήµατα της κατασκευής διαρρέουν και η δυσκαµψία τους αλλάζει. Οι 

ακραίες τιµές της κατανοµής εξαρτώνται από το βαθµό ανελαστικής συµπεριφοράς 

της κατασκευής. Εποµένως, για όλες τις αναλύσεις είναι απαραίτητο να 

εφαρµόζονται τουλάχιστον δύο διαφορετικές καθ’ ύψος κατανοµές φορτίων, έτσι 

ώστε να περικλείουν το εύρος των δράσεων που είναι πιθανό να συµβούν κατά τη 

διάρκεια της πραγµατικής δυναµικής συµπεριφοράς της κατασκευής, καθώς και να 

λαµβάνεται υπόψη η επιρροή των ανώτερων ιδιοµορφών. Προκειµένου να 

αντιµετωπισθεί ρεαλιστικά το θέµα της κατανοµής των φορτίων, προτείνεται από 

κάθε οµάδα κατανοµών που δίνεται παρακάτω να επιλέγεται µία από τις δύο 

απαιτούµενες κατανοµές. 
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• Μία κατανοµή µπορεί να επιλέγεται από τις ακόλουθες τρεις: 

1. Καθ’ ύψος τριγωνική κατανοµή σύµφωνα µε τη σχέση: 

 

 i i
i o

j j

m z
F V

m z
=

∑
 (4.1) 

 

 όπου mi είναι η συγκεντρωµένη µάζα στη στάθµη i, zi η απόσταση της 

στάθµης i από τη βάση του κτηρίου και Vo η τέµνουσα βάσης, η τιµή 

της οποίας αυξάνει προοδευτικά. Η χρήση αυτής της κατανοµής 

επιτρέπεται µε την προϋπόθεση ότι περισσότερο από το 75% της 

συνολικής µάζας του συστήµατος ταλαντώνεται σύµφωνα µε τη 

θεµελιώδη ιδιοµορφή στη θεωρούµενη διεύθυνση. 

2. Καθ’ ύψος κατανοµή µε βάση το σχήµα της θεµελιώδους ιδιοµορφής 

στη θεωρούµενη διεύθυνση σύµφωνα µε τη σχέση: 

 

 1

1

i i
i o

j j

m φ
F V

m φ
=

∑
 (4.2) 

  

 όπου φi1 είναι η συνιστώσα της θεµελιώδους ιδιοµορφής του κτηρίου 

στη στάθµη i. Οµοίως µε την προηγούµενη περίπτωση, η χρήση αυτής 

της κατανοµής επιτρέπεται µε την προϋπόθεση ότι περισσότερο από το 

75% της συνολικής µάζας του συστήµατος ταλαντώνεται σύµφωνα µε 

τη θεµελιώδη ιδιοµορφή. 

3. Καθ’ ύψος κατανοµή σε αντιστοιχία µε την κατανοµή των τεµνουσών 

στους ορόφους της κατασκευής, όπως αυτές υπολογίζονται µε 

συνδυασµό των ιδιοµορφικών αποκρίσεων που προκύπτουν από τη 

δυναµική φασµατική ανάλυση του κτηρίου. Πρέπει να γίνει χρήση 

επαρκούς αριθµού ιδιοµορφών, για να ενεργοποιηθεί τουλάχιστον το 

90% της ταλαντούµενης µάζας του συστήµατος και το κατάλληλο 

φάσµα απόκρισης µε βάση τις εδαφικές συνθήκες στη θέση της 

κατασκευής. Η συγκεκριµένη κατανοµή πρέπει να χρησιµοποιείται, 

όταν η θεµελιώδης ιδιοπερίοδος του κτηρίου είναι µεγαλύτερη από 1 

sec, επειδή στην περίπτωση αυτή η επιρροή των ανώτερων 
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ιδιοµορφών είναι σηµαντική και πρέπει να συνεκτιµάται στην 

κατασκευή της καµπύλης ικανότητας. 

• Η δεύτερη κατανοµή µπορεί να επιλέγεται από τις παρακάτω: 

1. Οµοιόµορφη (ορθογωνική) κατανοµή αποτελούµενη από οριζόντια 

πλευρικά φορτία σε κάθε στάθµη τα οποία είναι ανάλογα προς τη 

συνολική µάζα του κτηρίου ανεξάρτητα από τη στάθµη (οµοιόµορφη 

επιτάχυνση απόκρισης). 

2. Αναπροσαρµοζόµενη κατανοµή φορτίων που µεταβάλλεται καθώς η 

κατασκευή παραµορφώνεται. Ο τρόπος µε τον οποίο τροποποιείται η 

αρχική κατανοµή φορτίων πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις ιδιότητες της 

κατασκευής πέρα από το όριο διαρροής της. Οι µεθοδολογίες για την 

ανάπτυξη των αναπροσαρµοζόµενων κατανοµών φορτίων 

χρησιµοποιούν κατανοµή οριζόντιων φορτίων που προκύπτει από το 

παραµορφωµένο σχήµα της κατασκευής, σε αντίθεση µε την κατανοµή 

της πρώτης περίπτωσης που βασίζεται στις ιδιοµορφές του 

απαραµόρφωτου φορέα. Συγκεκριµένα τα φορτία κατανέµονται µε 

βάση τις ιδιοµορφές που προκύπτουν από τις τέµνουσες δυσκαµψίες 

σε κάθε υπολογιστικό βήµα. Παρόλο που η χρήση 

αναπροσαρµοζόµενης κατανοµής πλευρικών φορτίων απαιτεί 

µεγαλύτερη υπολογιστική προσπάθεια, κατά κανόνα δίνει περισσότερο 

αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Οι πιο ευρέως χρησιµοποιούµενες κατανοµές είναι η τριγωνική, η ιδιοµορφική και 

η οµοιόµορφη, όπως φαίνεται και στο Σχ. 4.4. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.4   Κατανοµές φόρτισης: οµοιόµορφη, τριγωνική και ιδιοµορφική. 
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4.3.4   Υπολογιστικά βήµατα 

 

 Για τη δηµιουργία της καµπύλης ικανότητας (ή αντίστασης), 

πραγµατοποιούνται διαδοχικές στατικές αναλύσεις µε σταδιακή αύξηση της 

οριζόντιας φόρτισης κατά τη φορά µιας διεύθυνσης και υπολογισµό της 

µετακίνησης στον κόµβο ελέγχου, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο µάζας της 

τελευταίας οροφής (κορυφή) του κτηρίου (το δώµα ορόφου σε εσοχή δεν αποτελεί 

την κορυφή του κτηρίου). Κατά τη διάρκεια αυτής τη διαδικασίας, στοιχεία τα οποία 

έχουν διαρρεύσει εµφανίζουν µειωµένη δυσκαµψία, η οποία λαµβάνεται υπόψη 

στο µητρώο δυσκαµψίας του κτηρίου σε επόµενο βήµα. Οι θέσεις πεπερασµένου 

µήκους, όπου αναµένονται ανελαστικές παραµορφώσεις, είναι τα άκρα των δοκών 

και η κορυφή και βάση των υποστυλωµάτων. Πέραν αυτών των περιοχών, η 

συµπεριφορά του µέλους βασίζεται στην ελαστική θεωρία. 

 Η εξαγωγή της καµπύλης αντίστασης γίνεται σε κάθε περίπτωση µε αύξηση 

του επιβαλλόµενου φορτίου. Αυτή µπορεί να γίνει είτε µε τη Μέθοδο των 

∆υνάµεων είτε µε τη Μέθοδο των Μετακινήσεων. Η πρώτη σχετίζεται µε σταθερή 

αύξηση της επιβαλλόµενης δύναµης και υπολογισµό της µετακίνησης του κόµβου 

ελέγχου. Η δεύτερη σχετίζεται µε επιβολή δύναµης που αντιστοιχεί σε σταθερή 

αύξηση της µετακίνησης του κόµβου ελέγχου. 

 Εξιδανικευµένα, η γενική πλαστιµότητα σε επίπεδο κατασκευής θα µπορούσε 

να θεωρηθεί ίση µε το λόγο της µετακίνησης στην οριακή κατάσταση αστοχίας 

προς τη µετακίνηση στην κατάσταση διαρροής σύµφωνα µε την παρακάτω σχέση: 

 

 u

y

δ
µ

δ
=  (4.3) 

 

 Η σχηµατική απεικόνιση της διαδικασίας εξαγωγής της καµπύλης αντίστασης 

της κατασκευής ακολουθεί σε 3 φάσεις: 

1. Στην πρώτη φάση (Σχ. 4.5), η κατασκευή έχει τέµνουσα βάσης V1, 

φορτισµένη από τριγωνική καθ’ ύψος κατανοµή. Τα άκρα Α και Β των 

δοκών του πρώτου και δεύτερου ορόφου αντίστοιχα βρίσκονται στην 

ελαστική περιοχή και οι τιµές ροπών και καµπυλοτήτων που εµφανίζουν 

για τη δεδοµένη φόρτιση φαίνονται στα αντίστοιχα διαγράµµατα ροπών- 
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καµπυλοτήτων. Για σταθερά αυξανόµενη οριζόντια φόρτιση και εφόσον το 

σύστηµα συµπεριφέρεται ελαστικά, η πλαστικοποίηση θα εµφανιστεί 

πρώτα στο σηµείο Α, εφόσον έχει υποτεθεί ότι αντοχές των δύο άκρων 

είναι ίδιες. 

2. Στη δεύτερη φάση (Σχ. 4.6), η κατασκευή έχει τέµνουσα βάσης V2 και για 

αυτή τη φόρτιση το άκρο Α έφτασε την πλαστική ροπή αντοχής της 

διατοµής του. Εξαιτίας του οριζόντιου µετελαστικού κλάδου του 

διαγράµµατος ροπών ‒ καµπυλοτήτων, γίνεται κατανοητό πως στο εξής 

για µεγαλύτερες φορτίσεις η διατοµή στο σηµείο Α δε θα παραλαµβάνει 

µεγαλύτερη ροπή, αλλά θα εµφανίζει συνεχώς αυξανόµενη καµπυλότητα. 

Εξαιτίας της εµφάνισης της πλαστικής άρθρωσης στο σηµείο Α, το 

µητρώο δυσκαµψίας της κατασκευής τροποποιείται και γίνεται 

ανακατανοµή ροπών. Η διατοµή στο σηµείο Β βρίσκεται ακόµα στην 

ελαστική περιοχή. 

3. Στην τρίτη φάση (Σχ. 4.7), η κατασκευή εµφανίζει τέµνουσα βάσης V3 και 

για αυτήν την φόρτιση η διατοµή στο σηµείο Β φθάνει στην πλαστική 

ροπή αντοχής της. Η ροπή στο σηµείο Α παραµένει σταθερή και ίση µε 

αυτή στην προηγούµενη φάση, ενώ η καµπυλότητα της διατοµής σε αυτό 

το σηµείο αυξάνει. 

 Η διαδικασία συνεχίζεται για µεγαλύτερες τιµές φόρτισης µέχρι το σηµείο 

κατάρρευσης της κατασκευής λόγω επαρκούς αριθµού πλαστικών αρθρώσεων 

(µηχανισµός κατάρρευσης). Η καµπύλη αντίστασης της κατασκευής µπορεί πλέον 

να κατασκευαστεί µε χρήση των τεµνουσών βάσης και της µετακίνησης του 

κόµβου ελέγχου (συνήθως Κ.Β. διαφράγµατος κορυφής) πολλών φάσεων. Στο Σχ. 

4.8 διακρίνεται η ελαστική συµπεριφορά σταθερής δυσκαµψίας έως και τη δεύτερη 

φάση. Επίσης, είναι ορατή η µείωση της δυσκαµψίας µε την εµφάνιση της 

πλαστικής άρθρωσης στο τέλος της δεύτερης φάσης. Η διαδοχική εµφάνιση 

πλαστικών αρθρώσεων στα µέλη της κατασκευής θα οδηγήσει σε εξαιρετικά 

µεγάλη µείωση της δυσκαµψίας της κατασκευής και τελικά σε µηχανισµό 

κατάρρευσης. 

 Η µορφή της παραµορφωµένης κατάστασης και για τις τρεις διαφορετικές 

φάσεις φόρτισης που αναφέρθηκαν, καθώς και για τη φάση αστοχίας φαίνονται 

στο Σχ. 4.9. Παρατηρείται η διαρκώς αυξανόµενη καµπυλότητα ακόµα και σε µέλη 
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που έχουν φτάσει την πλαστική ροπή αντοχής τους και ο µηχανισµός ορόφου στο 

ισόγειο που οδηγεί σε κατάρρευση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.5   Πρώτη φάση φόρτισης της κατασκευής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.6   ∆εύτερη φάση φόρτισης της κατασκευής 
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Σχήµα 4.7   Τρίτη φάση φόρτισης της κατασκευής 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 4.8   ∆ιάγραµµα τέµνουσας βάσης ‒ µετακίνησης κόµβου ελέγχου 
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Σχήµα 4.9 ∆ιαφορετικές φάσεις φόρτισης κατασκευής σε ανάλυση Pushover και 

αντίστοιχες παραµορφωµένες καταστάσεις κατασκευής. 
 
 

4.4   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

 

4.4.1   Εισαγωγή 

 

 Για συγκεκριµένη περίοδο επαναφοράς του σεισµού σχεδιασµού, πρέπει να 

προσδιοριστεί η αναµενόµενη µετακίνηση της κατασκευής, η οποία ονοµάζεται 

στοχευόµενη µετακίνηση (target displacement) και η οποία ορίζει το σηµείο 

επιτελεστικότητας (performance point) της κατασκευής γι’ αυτό το σεισµό. Γι’ αυτό 

τον προσδιορισµό, έχουν αναπτυχθεί µέθοδοι λιγότερο και περισσότερο ακριβείς. 

 Η πιο ακριβής µέθοδος είναι η χρήση µη-γραµµικής ανάλυσης χρονοϊστορίας, 

η οποία θέτει την κατασκευή σε ανακυκλιζόµενη φόρτιση µε χρήση του 

επιταχυνσιογραφήµατος του συγκεκριµένου σεισµικού γεγονότος σχεδιασµού. Οι 

υπολογιστικές απαιτήσεις από άποψη τόσο τεχνολογίας όσο και χρόνου θέτουν 
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την εφαρµογή αυτής της µεθόδου δύσκολη και γι’ αυτό συνήθως γίνεται χρήση 

απλοποιηµένων µεθόδων. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες 

απλοποιητικές µέθοδοι. Οι κυριότερες εξ αυτών είναι η ATC-40, η N2 και η 

µέθοδος των συντελεστών. 

 Σε αυτήν την ενότητα θα αναλυθεί η διαδικασία υπολογισµού της 

στοχευόµενης µετακίνησης µε τη χρήση της µεθόδου Ν2, η οποία έχει πολλά κοινά 

στοιχεία µε τη µέθοδο που προτείνεται στον EC8-1-Παράρτηµα Β. 

 

4.4.2   Το ισοδύναµο µονοβάθµιο σύστηµα 

 

 Το ισοδύναµο µονοβάθµιο σύστηµα εξαρτάται από την κατανοµή των 

οριζοντίων φορτίων καθ’ ύψος που λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της 

καµπύλης ικανότητας. Για την κατανοµή των φορτίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

τριγωνική κατανοµή, οµοιόµορφη κατανοµή, κατανοµή σύµφωνα µε την πρώτη 

ιδιοµορφή ή περισσότερο πολύπλοκοι συνδυασµοί µε συµµετοχή ανώτερων 

ιδιοµορφών. 

 Γενικά, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η κατανοµή των οριζοντίων φορτίων 

στους ορόφους γίνεται σύµφωνα µε την παρακάτω εξίσωση: 

 

 =
∑

i i
i

j j

m φ
F V

m φ
 (4.4) 

 

όπου V=∑Fi είναι η τέµνουσα βάσης. Οι συντελεστές φi δηλώνουν την κατανοµή 

των µετακινήσεων στους ορόφους και συνήθως λαµβάνονται ίσοι µε τις 

αντίστοιχες τιµές της 1ης ιδιοµορφής. Σηµειώνεται δε ότι, αντί της 1ης ιδιοµορφής, 

θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και οποιαδήποτε άλλη κατανοµή µετακινήσεων, 

αντιπροσωπευτική της αναµενόµενης παραµόρφωσης της κατασκευής. Συνήθως, 

οι τιµές φi κανονικοποιούνται, έτσι ώστε η τιµή στην κορυφή να ισούται µε τη 

µονάδα, φtop=1. 

 Εάν η κατανοµή των φορτίων γίνεται σύµφωνα µε την εξ. (4.4) και φtop=1, η 

αντιστοιχία µεταξύ του πολυβαθµίου συστήµατος και του ισοδυνάµου 

µονοβαθµίου, για όλα τα µεγέθη (δυνάµεις, µετακινήσεις, ενέργεια, κ.λπ.), γίνεται 

µε τη σχέση:  
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 = ⋅ *Q Γ Q  (4.5) 

 

όπου: 

Q* το µέγεθος στο ισοδύναµο µονοβάθµιο σύστηµα (π.χ. δύναµη F*, µετακίνηση 

δ*) 

Q το αντίστοιχο µέγεθος στο πολυβάθµιο σύστηµα (π.χ. τέµνουσα βάσης V, 

µετακίνηση ∆) 

Γ συντελεστής συµµετοχής που δίνεται από τη σχέση: 

 

 =
∑
∑ 2

i i

i i

m φ
Γ

mφ
 (4.6) 

 

Ο αριθµητής της παραπάνω σχέσης ισούται µε τη µάζα του ισοδυνάµου 

µονοβαθµίου συστήµατος, δηλαδή: 

 

 =∑*
i im mφ  (4.7) 

 

 Σηµειώνεται ότι, εφόσον τόσο οι δυνάµεις όσο και οι µετακινήσεις 

ακολουθούν τον ίδιο κανόνα µετασχηµατισµού (εξ. (4.5)), η δυσκαµψία του 

ισοδυνάµου µονοβαθµίου συστήµατος ισούται µε αυτήν του πολυβαθµίου. Η 

ιδιοπερίοδος, όµως, του ισοδυνάµου µονοβαθµίου δεν ισούται µε την 1η 

ιδιοπερίοδο του πολυβαθµίου, ακόµη κι αν οι συντελεστές φi ισούνται µε τις 

αντίστοιχες τιµές του 1ου ιδιοδιανύσµατος. 

 Η εξ. (4.5) χρησιµοποιείται για τη µετατροπή της καµπύλης ικανότητας του 

κτηρίου σε φάσµα ικανότητας (capacity spectrum) του ισοδυνάµου µονοβαθµίου 

σε ADRS (Acceleration Displacement Response Spectrum) µορφή (Σχ. 4.10). Η 

µετατροπή αυτή γίνεται χρησιµοποιώντας τις παρακάτω σχέσεις: 

 

 =
⋅α

ολ

V
S

α m
 (4.8) 

 

 
 

= = ≠ 
⋅  

ή αν 1d d top
top

∆ ∆
S S φ

Γ Γ φ
 (4.9) 
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όπου: 

V η τέµνουσα βάσης του πολυβαθµίου 

mολ η συνολική µάζα του πολυβαθµίου 

α ποσοστό συνολικής µάζας που συµµετέχει στη δυναµική απόκριση της 

κατασκευής για την αναµενόµενη µορφή παραµόρφωσης, που δίνεται από τη 

σχέση: 

 

 
  ⋅ = = =
⋅

∑ ∑
∑

2
*

2

i i i i

ολ i i ολ ολ

m φ Γ m φ m
α Γ

m m φ m m
 (4.10) 

 

∆ η µετακίνηση κορυφής του πολυβαθµίου 

Ενδεικτικές τιµές των συντελεστών α για διάφορους τρόπους συµπεριφοράς 

κτηρίων παρουσιάζονται στο Σχ. 4.11. 

 

 

 
 
 
   

 
 
 

 
Σχήµα 4.10 Κατασκευή της καµπύλης ικανότητας της κατασκευής και του φάσµατος 

ικανότητας του ισοδυνάµου µονοβαθµίου συστήµατος σε ADRS µορφή. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Σχήµα 4.11   Τιµές συντελεστή α για χαρακτηριστικούς τρόπους συµπεριφοράς 
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4.4.3   Η µέθοδος Ν2 

 

 Η µέθοδος Ν2 προτάθηκε από τον Fajfar (1996, 1999) και βασίζεται σε 

εµπειρικές σχέσεις που συνδέουν το συντελεστή συµπεριφοράς µε την 

πλαστιµότητα. Έτσι, αντί να χρησιµοποιούνται ελαστικά φάσµατα για την 

ισοδύναµη απόσβεση που αντιστοιχεί στην αναπτυσσόµενη πλαστιµότητα, όπως 

γίνεται στη µέθοδο ATC-40, υπολογίζεται απ’ ευθείας η ανελαστική επιτάχυνση. Η 

ανελαστική φασµατική επιτάχυνση Sα συνδέεται µε την αντίστοιχη ελαστική Sαe 

σύµφωνα µε τη σχέση: 

 

 αe
α

µ

S
S

R
=  (4.11) 

 

όπου Rµ είναι ο συντελεστής συµπεριφοράς (reduction factor) λόγω της 

ανελαστικής απόκρισης. Σηµειώνεται ότι ο όρος Rµ αντιστοιχεί στο συντελεστή 

συµπεριφοράς χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η υπεραντοχή, δηλαδή στον όρο qd 

κατά Ε.Α.Κ.. Υπενθυµίζεται ότι στον Ε.Α.Κ. ο συντελεστή συµπεριφοράς q ορίζεται 

ως q=qo*qd, όπου qo είναι ο συντελεστής υπεραντοχής. 

 Αντίστοιχα, η ανελαστική φασµατική µετακίνηση Sd συνδέεται µε τη 

µετακίνηση διαρροής Sdy σύµφωνα µε τη σχέση: 

 

 d dyS µ S= ⋅  (4.12) 

 

Για ένα ελαστικό – τελείως πλαστικό σύστηµα (δηλαδή χωρίς κράτυνση), ισχύει 

Sα=Sαy, όπου Sαy η επιτάχυνση διαρροής. Επειδή Sαe=ω
2·Sde και Sαy=ω

2·Sdy, όπου 

ω είναι η ιδιοπερίοδος του ελαστικού συστήµατος, οι εξ. (4.11) και (4.12) οδηγούν 

στην παρακάτω σχέση µεταξύ της ελαστικής και της ανελαστικής µετακίνησης: 

 

 d de
µ

µ
S S

R
=  (4.13) 

 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί εµπειρικοί τύποι που δίνουν τη σχέση µεταξύ 

της πλαστιµότητας µ και του συντελεστή συµπεριφοράς Rµ. Στις εργασίες του 
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Fajfar χρησιµοποιούνται οι παρακάτω σχέσεις: 

 

 ( 1) 1 γιαµ o
o

T
R µ T T

T
= − + ≤  (4.14α) 

 

 γιαµ oR µ T T= ≥  (4.14β) 

όπου 

 0.30.65o c cT µ T T= ⋅ ⋅ ≤  (4.15) 

 

Στην παραπάνω σχέση, Τ είναι η ιδιοπερίοδος του µονοβάθµιου ταλαντωτή και Tc 

η χαρακτηριστική περίοδος της εδαφικής κίνησης. Για φάσµατα σχεδιασµού της 

µορφής του Ε.Α.Κ. ή του EC8, η περίοδος Τc ορίζεται συνήθως από το σηµείο 

τοµής του τµήµατος που αντιστοιχεί σε σταθερή επιτάχυνση (οριζόντιο τµήµα) µε 

αυτό που αντιστοιχεί σε σταθερή ταχύτητα (φθίνων κλάδος), δηλαδή Tc=T2 κατά 

Ε.Α.Κ. και Tc=TC κατά ΕC8.  

 Η εξ. (4.14β) δηλώνει ότι, για µεσαίες και µεγάλες περιόδους, ισχύει η 

παραδοχή των ίσων µετακινήσεων, δηλαδή ότι η µετακίνηση του ανελαστικού 

συστήµατος είναι ίση µε αυτή του αντίστοιχου ελαστικού µε την ίδια περίοδο. Για 

κατασκευές µε µικρές περιόδους, η ισότητα αυτή δεν ισχύει, όπως δηλώνει η εξ. 

(4.14α). Η περίοδος Το, που καθορίζει το όριο µεταξύ των περιοχών ισχύος κάθε 

εξίσωσης, εξαρτάται από την πλαστιµότητα, όπως φαίνεται από τη σχέση (4.15). Η 

περίοδος Το δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τη χαρακτηριστική περίοδο του 

φάσµατος σχεδιασµού, Τc.  

 Επειδή η εξάρτηση της περιόδου Το από την πλαστιµότητα απαιτεί 

επαναληπτική διαδικασία για τον υπολογισµό του σηµείου επιτελεστικότητας, 

προτείνεται η απλοποίηση: 

 

 o cT T=  (4.16) 

 

η οποία είναι µια συντηρητική παραδοχή, που δεν επηρεάζει σηµαντικά τα 

αποτελέσµατα. 

 Η µέθοδος σε βήµατα περιγράφεται ως εξής: 
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Βήµα 1: Κατασκευή της καµπύλης ικανότητας της κατασκευής και του αντίστοιχου 

φάσµατος ικανότητας του ισοδύναµου µονοβαθµίου συστήµατος σε µορφή ADRS.  

Βήµα 2: Κατασκευή του αντίστοιχου ιδεατού διγραµµικού διαγράµµατος (Σχ. 4.12). 

Το διγραµµικό διάγραµµα ικανότητας κατασκευάζεται χωρίς κράτυνση, δηλαδή ο 

µετελαστικός κλάδος είναι οριζόντιος. Αυτό γίνεται, γιατί έχει αποδειχθεί ότι µία 

συνήθης (µικρή) κράτυνση δεν έχει σηµαντική επίδραση στην τιµή της ανελαστικής 

µετακίνησης. 

Το διάγραµµα συνήθως κατασκευάζεται µε κλίση ελαστικού κλάδου ίση µε την 

τέµνουσα δυσκαµψία που αντιστοιχεί στο 60% της επιτάχυνσης διαρροής και έτσι 

ώστε τα εµβαδά που αποκόπτονται πάνω και κάτω από την αρχική καµπύλη να 

είναι ίσα. Από το διγραµµικό διάγραµµα ικανότητας καθορίζονται η επιτάχυνση 

διαρροής Say και η µετακίνηση διαρροής Sdy. Έτσι, για το ισοδύναµο µονοβάθµιο 

σύστηµα η δύναµη διαρροής είναι y αyF m S∗ ∗= και η µετακίνηση διαρροής y dyδ S∗ = . 

Στη συνέχεια, µπορεί να υπολογιστεί η ιδιοπερίοδος του ισοδύναµου µονοβάθµιου 

συστήµατος από τη σχέση: 

 

 2 2dy y

αy y

S m δ
T π π

S F

∗ ∗

∗

∗
= =  (4.17) 

 

Βήµα 3: Υπολογισµός της ανελαστικής µετακίνησης του ισοδύναµου µονοβάθµιου 

συστήµατος.  

Για την περίοδο Τ*, υπολογίζονται η ελαστική επιτάχυνση Sae και η ελαστική 

µετακίνηση Sde από το ελαστικό φάσµα σχεδιασµού. Ο απαιτούµενος συντελεστής 

συµπεριφοράς ισούται µε Rµ=Sαe/Sαy. 

∆ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις: 

(α) Εάν Τ* ≥Τo, η ανελαστική µετακίνηση ισούται µε την ελαστική και εποµένως: 

 

 d deδ S S∗ = =  (4.18) 

 

Η χαρακτηριστική περίοδος Το υπολογίζεται από την εξ. (4.15) ή την 

απλοποιηµένη (4.16). Σε αυτήν την περίπτωση, µ=Rµ. 

(β) Εάν Τ*<Το, η πλαστιµότητα µ υπολογίζεται από το συντελεστή συµπεριφοράς, 
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Rµ, από τη σχέση (4.14α), η οποία δίνει: 

 

 ( 1) 1o
µ

T
µ R

T ∗
= − +  (4.19) 

 

Εάν για τον υπολογισµό της Το χρησιµοποιηθεί η σχέση (4.15), απαιτείται 

επαναληπτική διαδικασία, ενώ, εάν ο υπολογισµός γίνει σύµφωνα µε την 

απλοποιηµένη σχέση (4.16), ο υπολογισµός του µ είναι άµεσος, χωρίς να 

απαιτούνται επαναλήψεις. Μετά τον υπολογισµό της πλαστιµότητας, η ανελαστική 

µετακίνηση προκύπτει από τη σχέση: 

 

 d dyδ S µ S∗ = = ⋅  (4.20) 

 

Και στις δύο περιπτώσεις, η ανελαστική µετακίνηση αντιστοιχεί στο σηµείο τοµής 

του διγραµµικού φάσµατος ικανότητας µε το ανελαστικό φάσµα σχεδιασµού που 

αντιστοιχεί σε πλαστιµότητα µ. Σηµειώνεται ότι µε την παραπάνω διαδικασία 

υπολογίζεται η µετακίνηση, χωρίς να χρειάζεται να κατασκευαστεί το ανελαστικό 

φάσµα σχεδιασµού.  

Βήµα 4: Στοχευόµενη µετακίνηση κατασκευής. 

Η µετακίνηση της κορυφής ∆ του πολυβάθµιου, που αντιστοιχεί στη µετακίνηση δ* 

του ισοδύναµου µονοβάθµιου συστήµατος, υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη 

σχέση (4.9) µε αντικατάσταση της Sd µε τη δ*. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 4.12   Κατασκευή του ιδεατού διγραµµικού φάσµατος ικανότητας 
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4.5   ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 Ως στάθµη επιτελεστικότητας ορίζεται η ελάχιστη στάθµη αντοχής (δηλαδή το 

αποδεκτό επίπεδο βλαβών) που θα πρέπει να έχει η κατασκευή µε βάση την 

επιλογή του µελετητή του έργου. Εν γένει, όσο σηµαντικότερη είναι η κατασκευή 

τόσο υψηλότερες είναι οι απαιτήσεις αντοχής και συνεπώς τόσο µικρότερες θα 

πρέπει να είναι οι επιτρεπόµενες βλάβες στην κατασκευή. Η κάθε στάθµη 

επιτελεστικότητας ορίζεται µε βάση την οριακή γωνία στροφής χορδής ως εξής: 

• Περιορισµού Βλαβών (Damage Limitation-DL): θ≤θy 

 Στην περίπτωση Περιορισµού Bλαβών (DL), θα πρέπει οι βλάβες της 

κατασκευής να παραµείνουν σε χαµηλά επίπεδα, χωρίς να δυσχεραίνουν 

τη λειτουργία αυτής και χωρίς να τίθεται η ανθρώπινη ζωή σε κίνδυνο. Σε 

κανένα µέλος δε θα πρέπει η γωνία στροφής χορδής να ξεπεράσει την 

τιµή διαρροής, ήτοι η κατασκευή θα πρέπει να παραµείνει ελαστική. 

Συνεπώς, η εφαρµογή δυναµικής ή ελαστικής ανάλυσης είναι επίσης 

αποδεκτή. 

• Σηµαντικών Βλαβών (Severe Damage-SD): θ≤0.75θu 

 Στην περίπτωση Σηµαντικών Βλαβών (SD), επιτρέπεται η εµφάνιση 

εκτεταµένων βλαβών στην κατασκευή, αλλά χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η 

σωµατική ακεραιότητα ατόµων. Οι βλάβες θα πρέπει να είναι 

επισκευάσιµες. Στα µέλη επιτρέπεται η είσοδος της γωνίας στροφής 

χορδής στην ανελαστική περιοχή, αλλά όχι η υπέρβαση του 0.75 της τιµής 

αστοχίας. 

• Οιονεί Κατάρρευση (Near Collapse-NC): θ≤θu 

 Στην περίπτωση Οιονεί Κατάρρευσης (NC), αναµένεται η εµφάνιση 

εκτεταµένων και πιθανότατα µη επισκευάσιµων βλαβών, που µπορεί να 

θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Η κατασκευή δύναται να φέρει 

κατακόρυφα φορτία, αλλά η οριζόντια δυσκαµψία της έχει µειωθεί ιδιαίτερα 

και την καθιστά πολύ ευαίσθητη σε µετασεισµούς. Στα µέλη είναι δυνατή η 

ανάπτυξη µεγάλων ανελαστικών παραµορφώσεων και η εξάντληση των 

αντοχών της κατασκευής. 
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ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 

 

4.6   Ι∆ΙΟΜΟΡΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 Σ’ αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ιδιοµορφικής 

ανάλυσης για τους δύο εξεταζόµενους φορείς της §3.2.1, όπως προέκυψαν µε το 

πρόγραµµα SAP2000. 

 Η ιδιοµορφική ανάλυση γίνεται µε την ελεύθερη ταλάντωση του φορέα. Όπως 

είχαµε δει και στην §3.2.1, η ανάλυση του φορέα γίνεται κατά τη διεύθυνση 

συµµετρίας y, οπότε και τα αποτελέσµατα της ιδιοµορφικής ανάλυσης θα αφορούν 

στους βαθµούς ελευθερίας που είναι «ενεργοί» κατά τη διεύθυνση y. Οι µάζες των 

ορόφων του συστήµατος προκύπτουν από τα κατακόρυφα φορτία (µόνιµα και 

κινητά) µε βάση το συνδυασµό G+0.30Q. Ακόµη, το ποσοστό της κρίσιµης 

απόσβεσης για όλες τις ιδιοµορφές είναι σταθερό και ίσο µε ξ=5%. 

 Συνεπώς, για µεν το frame building (πλαισιωτός φορέας), οι δύο πρώτες 

σηµαντικές ιδιοµορφές, που είναι µεταφορικές κατά y, έχουν ιδιοπερίοδο Τ1=1.51 

sec (θεµελιώδης ιδιοπερίοδος) και Τ2=0.52 sec αντίστοιχα. Για την 1η ιδιοµορφή το 

ποσοστό συµµετοχής της δρώσας ιδιοµορφικής µάζας είναι 77.4% και για τη 2η 

είναι 11.3%. Το άθροισµα των δύο αυτών δρωσών ιδιοµορφικών µαζών φθάνει 

στο 88.7% της συνολικής ταλαντούµενης µάζας του συστήµατος.  

 Για δε το pilotis building (τοιχοπληρωµένος φορέας), οι δύο πρώτες 

σηµαντικές ιδιοµορφές, που είναι µεταφορικές κατά y, έχουν ιδιοπερίοδο Τ1=0.40 

sec (θεµελιώδης ιδιοπερίοδος) και Τ2=0.13 sec αντίστοιχα. Για την 1η ιδιοµορφή το 

ποσοστό συµµετοχής της δρώσας ιδιοµορφικής µάζας είναι 96.5% και για τη 2η 

είναι 3.18%. Το άθροισµα των δύο αυτών δρωσών ιδιοµορφικών µαζών φθάνει 

στο 99.68% της συνολικής ταλαντούµενης µάζας του συστήµατος. Βλέπουµε 

δηλαδή, σε αντίθεση µε την προηγούµενη περίπτωση, ότι το pilotis building µοιάζει 

σαν να ήταν µονοβάθµιος ταλαντωτής, αφού η 1η ιδιοµορφική συµµετέχει σχεδόν 

100% στη συνολική απόκριση, κάτι το οποίο περιµέναµε άλλωστε. 

 Τέλος, το ιδιοδιάνυσµα της 1ης ιδιοµορφής, κανονικοποιηµένο ως προς την 

κορυφή (φtop=1), και για τους δύο φορείς φαίνεται στο ακόλουθο Σχ. 4.13. 
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Σχήµα 4.13   Ιδιοδιάνυσµα 1ης ιδιοµορφής: Pilotis vs Frame building 

 

4.7   Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ 

 

 Για τους δύο εξεταζοµένους φορείς, προέκυψε η καµπύλη ικανότητας 

κατόπιν µη-γραµµικής στατικής ανάλυσης, που έγινε µε το πρόγραµµα SAP2000. 

Η θεωρούµενη διεύθυνση φόρτισης της κατασκευής, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

είναι αυτή της διεύθυνσης συµµετρίας y. Η κατασκευή της καµπύλης ικανότητας 

έγινε µε υπολογισµό της ανελαστικής µετακίνησης της κορυφής των φορέων για 

διάφορες τιµές του οριζοντίου φορτίου, µε δεδοµένη κατανοµή φορτίων στους 

ορόφους. Ως κατανοµή των οριζοντίων φορτίων καθ’ ύψος χρησιµοποιήθηκε το 

ιδιοδιάνυσµα της 1ης ιδιοµορφής της §4.6. 

 Η καµπύλη ικανότητας των δύο φορέων φαίνεται στα ακόλουθα σχήµατα. Για 

κάθε φορέα απεικονίζεται η καµπύλη µε δύο τρόπους. Αρχικά χωρίς την επιρροή 

των φαινοµένων 2ας τάξεως (Ρ – ∆) και αργότερα λαµβάνοντάς τα υπόψη. Τέλος, 

γίνεται µία σύγκριση και σχολιασµός των καµπυλών των δύο φορέων και για τους 
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δύο τρόπους υπολογισµού των. 

 

Καµπύλη Ικανότητας (Frame Building )
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Σχ. 4.14   Η καµπύλη ικανότητας για το Frame Building µε και χωρίς φαινόµενα Ρ-∆  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    (α)                                                                 (β) 
 
Σχήµα 4.15  Frame Building µε Ρ-∆:(α) Πρώτη πλαστικοποίηση και (β) Αστάθεια λόγω Ρ-∆ 

Θεωρητικό σηµείο κατάρρευσης 
(µηχανισµός) 

Πρώτη πλαστικοποίηση 

Αστάθεια λόγω Ρ-∆ 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

        

 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   (α)                                                                  (β) 
 
Σχήµα 4.16 Frame Building χωρίς Ρ-∆: (α) Πρώτη πλαστικοποίηση και (β) Πλαστικός 

µηχανισµός κατάρρευσης. 
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Σχ. 4.17   Η καµπύλη ικανότητας για το Pilotis Building µε και χωρίς φαινόµενα Ρ-∆ 
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                   (α)                                                                   (β) 

 
Σχήµα 4.18  Pilotis Building µε Ρ-∆: (α) Πρώτη πλαστικοποίηση και (β) Αστάθεια λόγω Ρ-∆ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   (α)                                                           (β) 
 
Σχήµα 4.19 Pilotis Building χωρίς Ρ-∆: (α) Πρώτη πλαστικοποίηση και (β) Πλαστικός 

µηχανισµός κατάρρευσης (µηχανισµός ισογείου). 
 

 Στο Σχ. 4.14 απεικονίζεται η καµπύλη ικανότητας για το frame building. 

Παρατηρούµε ότι, χωρίς τα φαινόµενα Ρ-∆, η καµπύλη φθάνει µέχρι το 1.5 m, 
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όπου και δηµιουργείται µηχανισµός κατάρρευσης. Το 1.5 m είναι µία εξαιρετικά 

µεγάλη µετακίνηση κορυφής για αστοχία του φορέα. Παρ’ όλα αυτά, αυτό θα 

µπορούσε να εξηγηθεί ως εξής:  

 Πρώτον, σε αυτό το σηµείο δεν ελήφθησαν υπόψη τα φαινόµενα Ρ-∆ και 

συνεπώς ο φορέας µπορεί να παραµορφώνεται πέραν του σηµείου όπου 

επέρχεται αστάθεια του φορέα λόγω αυτών. ∆εύτερον, ο φορέας αναλύθηκε µε 

ελαστικές δυσκαµψίες (ενεργές δυσκαµψίες) των διατοµών του που είναι, κατά 

µέσο όρο, της τάξης του 10%-20% της αρηγµάτωτης δυσκαµψίας (βλ. Παράρτηµα 

Γ). Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι για τόσο µικρές ενεργές δυσκαµψίας ο φορέας 

«αργεί» να περάσει στην πλαστική περιοχή. ∆ηλαδή, για δεδοµένη αντοχή µέλους 

(Μy ή Fy), όσο µικρότερη είναι η ενεργός δυσκαµψία ενός µέλους, τόσο µεγαλύτερη 

είναι η παραµόρφωση διαρροής του (δy ή Cy) σύµφωνα µε τη σχέση δy= Fy/Κ, µε 

αποτέλεσµα οι πλαστικές παραµορφώσεις και η αστοχία του να «ωθούνται», κατ’ 

αναλογία προς την παραµόρφωση διαρροής, σε µεγάλες τιµές (βλ. και §3.3.2). 

Τελικά, µε αυτόν τον τρόπο, οι παραµορφώσεις όλων των µελών οδηγούν προς 

µία γενική παραµόρφωση του φορέα, που είναι και αυτή µε τη σειρά της πολύ 

µεγάλη. Τέλος, εξαντλήσαµε κάθε δυνατότητα παραµόρφωσης του φορέα, πέραν 

και από το σηµείο όπου αρκετά µέλη έχουν απωλέσει τη φέρουσα ικανότητα 

κατακορύφων φορτίων, µέχρι να δηµιουργηθεί σε αυτόν πλήρης πλαστικός 

µηχανισµός κατάρρευσης (πλευρικός ή µαλακού ορόφου). Αυτό φαίνεται καθαρά 

και στο Σχ. 4.16, όπου στο 4.16α φαίνεται η πρώτη πλαστική άρθρωση (πρώτη 

διαρροή) και στο 4.16β έχει δηµιουργηθεί πια πλήρης µηχανισµός κατάρρευσης, 

µε τα περισσότερα µέλη να έχουν χάσει και τη φέρουσα ικανότητά τους έναντι 

κατακορύφων φορτίων (πορτοκαλί πλαστικές αρθρώσεις). 

 Ο συντελεστής υπεραντοχής για αυτήν την καµπύλη ικανότητας (χωρίς Ρ-∆) 

είναι ο λόγος της τέµνουσας βάσης του φορέα κατά την αστοχία (κόκκινο σηµείο 

στο Σχ. 4.14) προς την τέµνουσα βάσης κατά την 1η διαρροή (πράσινο σηµείο στο 

Σχ. 4.14), δηλαδή qo=αu/α1=9060/2131=4.25 (!). Η τιµή αυτή είναι πολύ µεγάλη 

λόγω αυτών που εξηγήσαµε παραπάνω.  

 Στο ίδιο Σχ. 4.14 απεικονίζεται και η καµπύλη ικανότητας του frame building 

µε τα φαινόµενα Ρ-∆ αυτή τη φορά. Υπό την επιρροή αυτών των φαινοµένων ο 

φορέας οδηγείται σε αστάθεια πολύ νωρίτερα απ’ ό, τι προηγουµένως, όταν η 

µετακίνηση της κορυφής γίνει περίπου 0.30 m (έναντι του 1.50 m), κάτι το οποίο 
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περιµέναµε άλλωστε. Βλέπουµε, δηλαδή, ότι τα φαινόµενα Ρ-∆ είναι 

χαρακτηριστικά του τρόπου αστοχίας του φορέα. Η οριακή κατάσταση αστοχίας 

λόγω Ρ-∆ προηγείται οποιουδήποτε άλλου µηχανισµού αστοχίας. Αυτό τεκµαίρεται 

και από το Σχ. 4.15β, όπου τη στιγµή της αστοχίας του φορέα λόγω Ρ-∆ πολλά 

µέλη δεν έχουν διαρρεύσει καν και πολύ περισσότερα δεν έχουν απωλέσει την 

ικανότητά τους να φέρουν κατακόρυφα φορτία (στη συγκεκριµένη εικόνα, όπου 

απεικονίζεται µία σειρά πλαισίων του φορέα, φαίνεται µόνον ένα µέλος µε 

πορτοκαλί χρώµα να έχει χάσει την ικανότητά του να παραλαµβάνει και 

κατακόρυφα φορτία). 

 Ο συντελεστής υπεραντοχής για αυτήν την καµπύλη ικανότητας (µε Ρ-∆) 

είναι πάλι ο λόγος της τέµνουσας βάσης του φορέα κατά την αστοχία (κίτρινο 

σηµείο στο Σχ. 4.14) προς την τέµνουσα βάσης κατά την 1η διαρροή (πράσινο 

σηµείο στο Σχ. 4.14), δηλαδή qo=αu/α1=5948/1993≈3. Η τιµή αυτή είναι επίσης 

µεγαλύτερη από το όριο 1.5 του EC8-1-§5.2.2.2, αλλά πάντως µικρότερη από την 

προηγούµενη τιµή 4.25 (χωρίς Ρ-∆). 

 Στο Σχ. 4.17 απεικονίζεται η καµπύλη ικανότητας για το pilotis building. Και 

σε αυτήν την περίπτωση, παρατηρούµε ότι ο φορέας χωρίς τα Ρ-∆ αστοχεί πολύ 

αργότερα σε σχέση µε την παρουσία των Ρ-∆. Συγκεκριµένα, η µετακίνηση 

κορυφής στην οριακή κατάσταση αστοχίας χωρίς τα Ρ-∆ είναι περίπου 7.4 cm 

έναντι 3 cm  µε Ρ-∆. Στα Σχ. 4.18 και 4.19 φαίνεται η διαφορά στον τρόπο 

αστοχίας του φορέα υπό την επιρροή ή µη των φαινοµένων Ρ-∆. Όπως και στην 

περίπτωση του frame building, έτσι και εδώ, όταν προηγείται η αστοχία µε Ρ-∆ 

(Σχ. 4.18) αυτής χωρίς Ρ-∆ (Σχ. 4.19), πολλά µέλη δεν έχουν καν διαρρεύσει, 

πόσω µάλλον να έχουν αστοχήσει. 

 Εάν αντιπαραβάλουµε τώρα τους δύο τύπους φορέα, θα παρατηρήσουµε ότι 

ο φορέας pilotis building είναι πολύ πιο δύσκαµπτος από τον frame building. O 

pilotis building αστοχεί σε τέµνουσα βάσης 22432 ΚΝ και µετακίνηση κορυφής 7.4 

cm (χωρίς Ρ-∆) έναντι τέµνουσας βάσης 9059 ΚΝ και µετακίνησης κορυφής 1.50 

m του άλλου. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί ως εξής: 

 Πρώτον, ο pilotis building είναι ο «τοιχοπληρωµένος» φορέας, δηλαδή ο 

φορέας µε τα πλαίσια στον οποίο έχουν παρεµβληθεί στα φατνώµατά του τοίχοι 

(πάνελς) κατά την εξεταζόµενη διεύθυνση y, κατά την §3.2.1, ώστε αυτό να του 

προσδίδει µεγάλη δυσκαµψία, γιατί στη δυσκαµψία των πλαισίων «προστίθεται» 
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και αυτή των τοίχων τώρα. Στην ουσία, ο pilotis building µοιάζει σαν έναν 

µονοβάθµιο ταλαντωτή κατά y, όπου στα υποστυλώµατα του ισογείου στηρίζεται η 

µάζα των υπερκειµένων ορόφων. Αυτό φάνηκε και από τα αποτελέσµατα της 

ιδιοµορφικής ανάλυσης της §4.6. 

 Ένας άλλος λόγος που εξηγεί αυτήν τη διαφορά στη δυσκαµψία των δύο 

φορέων είναι το γεγονός ότι τα υποστυλώµατα των φορέων έχουν πολύ 

µεγαλύτερη αντοχή από τα δοκάρια (βλ. τη ροπή διαρροής Μy σε αντίστοιχους 

πίνακες του Παραρτήµατος Γ). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι δοκοί του frame 

building να διαρρέουν πολύ πιο γρήγορα από τα υποστυλώµατα, που αντέχουν 

περισσότερο, και έτσι να δηµιουργείται µηχανισµός κατάρρευσης που, στην 

πλειονότητα των πλαισίων του φορέα κατά y (βλ. Σχ. 4.16β), είναι πλευρικός 

µηχανισµός (µηχανισµός δοκού) και µοιάζει έτσι ο φορέας σαν «διατµητικός 

πρόβολος». Συνεπώς, η τέµνουσα βάσης του φορέα κατά την αστοχία καθορίζεται 

κατά το µάλλον από την αντοχή των δοκών. Αντιθέτως, ο pilotis building δεν 

µπορεί να διαρρεύσει στους υπερκείµενους του ισογείου ορόφους, λόγω της 

µεγάλης δυσκαµψίας που του προσδίδουν τα πάνελς, και έτσι η αστοχία του 

καθορίζεται από την αντοχή των υποστυλωµάτων του ισογείου. ∆εδοµένης και της 

µεγάλης αντοχής των υποστυλωµάτων του ισογείου, η αντοχή του όλου φορέα 

είναι κατ’ αναλογία και αυτή µεγάλη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο µηχανισµός 

κατάρρευσης είναι µαλακός όροφος (µηχανισµός ισογείου) (βλ. Σχ. 4.19β). 

 Τέλος, όσον αφορά στη µεγάλη διαφορά των µετακινήσεων κατά την 

αστοχία, 7.4 cm και 1.5 m για τον pilotis building και frame building αντίστοιχα 

(χωρίς Ρ-∆), αυτό οφείλεται, πέραν της διαφοράς στη δυσκαµψία, και στο γεγονός 

ότι η κατανοµή των παραµορφώσεων στο frame building είναι περισσότερο 

γραµµική, ενώ στον pilotis building οι υπερκείµενοι του ισογείου όροφοι 

ακολουθούν κατά το µάλλον ή ήττον την παραµόρφωση του ισογείου, µε µία πολύ 

µικρή γραµµική κλίση από το ισόγειο µέχρι την κορυφή. Αυτό προκύπτει και από 

το ιδιόσχηµα της 1ης ιδιοµορφής. Συνεπώς, η σύγκριση θα ήταν καλύτερο να γίνει 

σε όρους µετακίνησης ισογείου παρά κορυφής κτηρίου.  

 Ο συντελεστής υπεραντοχής για την καµπύλη ικανότητας του pilotis building 

χωρίς Ρ-∆ είναι ο λόγος της τέµνουσας βάσης του φορέα κατά την αστοχία 

(κόκκινο σηµείο στο Σχ. 4.17) προς την τέµνουσα βάσης κατά την 1η διαρροή 

(πράσινο σηµείο στο Σχ. 4.17), δηλαδή qo=αu/α1=22432/12673=1.77. Η τιµή αυτή 
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είναι κάπως µεγαλύτερη από το όριο 1.5 του EC8-1-§5.2.2.2. 

 Ακόµη, ο συντελεστής υπεραντοχής για την καµπύλη ικανότητας του pilotis 

building µε Ρ-∆ αυτή τη φορά είναι ο λόγος της τέµνουσας βάσης του φορέα κατά 

την αστοχία (κίτρινο σηµείο στο Σχ. 4.17) προς την τέµνουσα βάσης κατά την 1η 

διαρροή (πράσινο σηµείο στο Σχ. 4.17), δηλαδή qo=αu/α1=17241/12673=1.36. Η 

τιµή αυτή είναι εντός των ορίων του EC8-1-§5.2.2.2.  

 Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο συντελεστής 

υπεραντοχής για το pilotis building είναι µικρότερος αυτού για το frame building. 

 

4.8  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

 Στην ενότητα 4.4 είχαµε αναπτύξει δια µακρών το θέµα του ισοδυνάµου 

µονοβαθµίου συστήµατος µε όλα τα θεωρητικά στοιχεία και τις συνοδεύουσες 

σχέσεις. Στην παρούσα ενότητα θα εφαρµόσουµε όλα όσα αναπτύξαµε στην 

ενότητα 4.4 στους δύο εξεταζόµενους φορείς. Στο Παράρτηµα ∆ παρατίθενται 

πίνακες οι οποίοι περιέχουν συγκεντρωτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία (µάζες, 

ιδιοµορφές, κ.λπ.) για την εφαρµογή των σχέσεων της §4.4.2 και της §4.4.3. Στον 

ακόλουθο Πίν. 4.1 περιέχονται συγκεντρωτικά και για τους δύο φορείς οι 

αριθµητικές τιµές των κυριοτέρων µεγεθών των ως άνω παραγράφων για την 

µετατροπή του πολυβαθµίου συστήµατος σε ισοδύναµο µονοβάθµιο σύστηµα. 

Τέλος, στα ακόλουθα σχήµατα φαίνονται το φάσµα ικανότητας και το ιδεατό 

διγραµµικό διάγραµµα για το ισοδύναµο µονοβάθµιο σύστηµα των δύο φορέων, 

υπολογισµένα µε βάση τα όσα αναπτύξαµε στις παραπάνω παραγράφους και τις 

τιµές των µεγεθών στον Πίν. 4.1. Από τα διαγράµµατα αυτά µπορεί πλέον να 

υπολογιστεί η διαθέσιµη πλαστιµότητα σε όρους µετακινήσεων και για τους δύο 

φορείς. 

 Παρατηρώντας λίγο τον Πίν. 4.1, θα δούµε πως οι τιµές των παραµέτρων δεν 

είναι τυχαίες, αλλά σχετίζονται άµεσα µε τους εξεταζόµενους φορείς. Πιο 

συγκεκριµένα, οι παράµετροι α και Γ σχετίζονται µε τον τρόπο παραµόρφωσης 

των φορέων. Για αυτές τις τιµές επαληθεύονται η «µικτή» και η «pilotis» 

συµπεριφορά του Σχ. 4.11 για το frame building και pilotis building αντίστοιχα. 

Επίσης, η συµπεριφορά αυτή συναρτάται µε το ιδιόσχηµα της 1ης ιδιοµορφής των 
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φορέων (βλ. Σχ. 4.13). Ακόµη, παρατηρούµε ότι η ιδιοπερίοδος του ισοδυνάµου 

µονοβαθµίου συστήµατος Τ* ταυτίζεται σχεδόν µε τη θεµελιώδη ιδιοπερίοδο του 

πολυβαθµίου συστήµατος Τ1,πολ και για τους δύο φορείς. Κατά τα λοιπά, οι 

υπόλοιπες παράµετροι έχουν οριστεί ως έννοιες στην ενότητα 4.4.  

 

Πίνακας 4.1 Τιµές των βασικών παραµέτρων για τη µετατροπή σε ισοδύναµο 
µονοβάθµιο σύστηµα των δύο πολυβαθµίων φορέων. 

 

Παράµετροι Τιµές 

 Frame Building Pilotis Building 

α 0.773 0.965 

Γ 1.455 1.215 

m* (tons) 1740.369 2600.870 

mολ (tons) 3275.210 3275.210 

α·mολ (tons) 2531.73733 3160.57765 

Sdy (m) 0.21 0.0257 

Say (m/s2) 3.25 6.55 

T* (sec) 1.590 0.394 

T1,πολ (sec) 1.514 0.400 

 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στα Σχ. 4.20 και 4.21 έχει γίνει µετατροπή της 

καµπύλης ικανότητας (χωρίς Ρ-∆) των εξεταζοµένων φορέων (Σχ. 4.14 και 4.17) 

σε φάσµα ικανότητας του ισοδυνάµου µονοβαθµίου συστήµατος σε ADRS µορφή. 

Στα ίδια σχήµατα έχει κατασκευαστεί και το ιδεατό διγραµµικό φάσµα ικανότητας, 

µε τον τρόπο που αναφέραµε στην §4.4.3. Από αυτό το τελευταίο διάγραµµα 

µπορούµε να υπολογίσουµε τη διαθέσιµη πλαστιµότητα των δύο φορέων. 

 Όπως έχουµε αναφέρει στην §4.3.4, η γενική πλαστιµότητα σε επίπεδο 

κατασκευής µπορεί να θεωρηθεί ίση µε το λόγο της µετακίνησης στην οριακή 

κατάσταση αστοχίας προς τη µετακίνηση στην κατάσταση διαρροής.  

 Συνεπώς, για το frame building είναι µδιαθ.=Sdu/Sdy=1.03/0.21=4.9 και για το 

pilotis building είναι µδιαθ.=Sdu/Sdy=0.06/0.0257=2.33. Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι ο 

πρώτος φορέας έχει περίπου διπλάσια πλαστιµότητα έναντι του δεύτερου. Αυτό, 

όµως, το περιµέναµε, γιατί είχαµε αναλύσει εκτενώς τη διαφορά δυσκαµψίας τους. 
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Σχήµα 4.20 Φάσµα Ικανότητας του ισοδυνάµου µονοβαθµίου σε µορφή ADRS για το 

frame building. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 4.21 Φάσµα Ικανότητας του ισοδυνάµου µονοβαθµίου σε µορφή ADRS για το 

pilotis building. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5    

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ 

 

 

5.1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Στο κεφάλαιο 1 είχαµε αναπτύξει δια µακρών το θέµα των εδαφικών 

κινήσεων κοντινού πεδίου. Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε την εφαρµογή 

πλέον τέτοιων εδαφικών κινήσεων σε πραγµατικές κατασκευές. Πιο συγκεκριµένα, 

θα χρησιµοποιήσουµε καταγραφές (επιταχυνσιογραφήµατα) που θα έχουν παλµό 

κατευθυντικότητας και µάλιστα παλµό πρόσω κατευθυντικότητας (forward 

directivity), που θεωρείται πιο έντονος για τις κατασκευές, και θα τις εφαρµόσουµε 

στους δύο εξεταζόµενους φορείς που διαλαµβάνει η παρούσα εργασία. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, θα εξετάσουµε την επίδρασή τους στους δύο φορείς και θα 

αξιολογήσουµε αυτήν την επίδραση σε βασικά χαρακτηριστικά των δύο φορέων, 

όπως θα δούµε και παρακάτω. Στο Παράρτηµα Ε δίνονται αναλυτικά τα 

γραφήµατα των χρησιµοποιουµένων καταγραφών. 

 Η αξιοποίηση των ως άνω καταγραφών γίνεται µε µη-γραµµικές αναλύσεις 

χρονοϊστορίας σταδιακώς επαυξανόµενες. Κάθε επιταχυνσιογράφηµα 

κλιµακώνεται καταλλήλως (µεγεθύνεται ή σµικρύνεται), έτσι ώστε η µη-γραµµική 

ανάλυση χρονοϊστορίας της κάθε κλιµάκωσης να καλύπτει πλήρως (και 

περαιτέρω) όλο το φάσµα της παραµορφωσιακής ικανότητας του φορέα. Κάθε 

κλιµάκωση µιας καταγραφής δίνει και από ένα ζεύγος τιµών που αφορούν σε 

κάποια µεγέθη έντασης. Όλες οι κλιµακώσεις της καταγραφής δίνουν µία σειρά 

από βαθµονοµηµένες τιµές. Η τοποθέτηση αυτών των διατεταγµένων ζευγών 

τιµών σε γράφηµα σχηµατίζει µία καµπύλη, την καµπύλη IDA. Με άλλα λόγια, κάθε 

κλιµακωµένη καταγραφή δίνει µία καµπύλη IDA, το σύνολο των οποίων για όλες 

τις καταγραφές επεξεργάζεται για την εξαγωγή συµπερασµάτων πάνω στην 

ανελαστική συµπεριφορά των φορέων. Υπάρχουν, όµως, και τιµές που εκφεύγουν 

του εύρους εφαρµογής του φορέα (καµπύλη ικανότητας) και αυτό γίνεται, για να 

εξετάσουµε τη σχέση του συντελεστή συµπεριφοράς και της πλαστιµότητας του 
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φορέα σε ένα ευρύτερο, πιο γενικευµένο πλαίσιο, που θα έχει ως βάση τους 

εξεταζοµένους φορείς, αλλά θα ισχύει και στη γενικότερη περίπτωση. Αυτά, όµως, 

θα τα δούµε αναλυτικότερα και παρακάτω µέσω και των αντιστοίχων γραφηµάτων. 

 Τέλος, να αναφερθεί ότι τη µέθοδο της «σταδιακώς προσαυξανόµενης 

δυναµικής ανάλυσης» (Incremental Dynamic Analysis – IDA) την είχαµε αναλύσει 

εκτενώς στο κεφάλαιο 2, αναφερόµενοι στη γενικότερη θεώρηση αυτής της 

µεθόδου. Στο παρόν κεφάλαιο χρησιµοποιείται η µέθοδος αυτή εξατοµικευµένη 

στις ανάγκες της παρούσας εργασίας. 

 

5.2   ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ 

 

 Στην ενότητα 4.1 είχαµε παρουσιάσει τις τέσσερις µεθόδους ανάλυσης των 

κατασκευών. Μία από αυτές είναι και η ανελαστική δυναµική ανάλυση, 

γνωστότερη και ως µη-γραµµική ανάλυση χρονοϊστορίας. Η µέθοδος αυτή 

θεωρείται η ακριβέστερη όλων για τον υπολογισµό µεγεθών, όπως µετακινήσεις 

και δυνάµεις, για δεδοµένη σεισµική καταγραφή. Ωστόσο, αυτή απαιτεί 

εξειδικευµένα προγράµµατα και σηµαντικό υπολογιστικό χρόνο, καθώς και πολλές 

επιλύσεις µε ποικίλες σεισµικές διεγέρσεις για καλύτερα αποτελέσµατα. Γι’ αυτό το 

λόγο, έχουν προταθεί, αντί αυτής, απλοποιητικές µέθοδοι, όπως είδαµε και στην 

§4.4.1, των οποίων η ακρίβεια των αποτελεσµάτων είναι αµφισβητήσιµη. Να 

σηµειωθεί πάλι ότι οι ανελαστικές µέθοδοι ανάλυσης βοηθούν στην κατανόηση της 

πραγµατικής συµπεριφοράς των κατασκευών, αφού δείχνουν τη σειρά εµφάνισης 

των πλαστικών αρθρώσεων και τον τρόπο αστοχίας τους. 

 Η µη-γραµµική ανάλυση χρονοϊστορίας των χρησιµοποιηθεισών καταγραφών 

στην παρούσα εργασία έγινε µε τη χρήση του προγράµµατος SAP2000. Ο τρόπος 

υπολογισµού της χρονοϊστορίας γίνεται µε απ’ ευθείας ολοκλήρωση στο χρόνο της 

θεµελιώδους εξίσωσης � � � �( ) ( ) ( ) ( )gΜu t Cu t Ku t Μx t+ + = −ɺɺ ɺ ɺɺ , µε αντίστοιχη επιλογή στο 

menu του παραθύρου του προγράµµατος, όπου γίνεται η επιλογή των φορτίσεων. 

Όταν χρησιµοποιείται απ’ ευθείας ολοκλήρωση στο χρόνο, η απόσβεση που 

υπάρχει είναι τύπου Rayleigh και δίνεται µε έναν συντελεστή που 

πολλαπλασιάζεται µε το µητρώο µάζας (mass proportional) και έναν που 

πολλαπλασιάζεται µε το µητρώο δυσκαµψίας (stiffness proportional), σύµφωνα µε 
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τη γνωστή σχέση από τη ∆υναµική των Κατασκευών: � � �
M KC c M c K= + . Οπότε, ο 

λόγος κρίσιµης απόσβεσης θα δίνεται ως: 
2 2

K n M

n

c ω c
ξ

ω

⋅
= + , όπου ωn είναι µία 

ιδιοσυχνότητα της κατασκευής. ∆ίνοντας ξ=5% και ωn=2π/Τn µε Τn τις δύο πρώτες 

ιδιοπεριόδους της §4.6, µπορούν να υπολογιστούν πια οι συντελεστές cM και cK 

και έτσι το µητρώο απόσβεσης C. 

 Η µη-γραµµική ανάλυση χρονοϊστορίας εφαρµόζεται και στους δύο 

εξεταζοµένους φορείς της παρούσας εργασίας κατά τη διεύθυνση συµµετρίας τους 

y, όπως ακριβώς έγινε και στην Pushover ανάλυση. Για κάθε επιταχυνσιογράφηµα 

ο φορέας τίθεται σε ανακυκλιζόµενη φόρτιση και τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

µάς δίνουν τα µεγέθη του φορέα συναρτήσει του αντιστοίχου χρόνου t του 

εκάστοτε επιταχυνσιογραφήµατος. Τα µεγέθη αυτά, στην παρούσα εργασία, είναι 

οι µετακινήσεις και οι επιταχύνσεις των ορόφων και η τέµνουσα βάσης. Αυτά 

αξιοποιούνται κατάλληλα µέσω γραφηµάτων και µάς δίνουν πολύ χρήσιµες 

πληροφορίες, όπως θα δούµε παρακάτω. 

 

5.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

 Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

χρονοϊστορίας για τα δύο είδη φορέα που εξετάζονται στην παρούσα εργασία. 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, θα χρησιµοποιήσουµε καταγραφές εδαφικών 

κινήσεων κοντινού πεδίου (βλ. Παράρτηµα Ε) και θα τις εφαρµόσουµε στον κάθε 

φορέα µέσω µη-γραµµικών αναλύσεων χρονοϊστορίας, προσαυξάνοντας κάθε 

φορά για κάθε καταγραφή τις τιµές της καταλλήλως (π.χ. ένας τρόπος είναι 50%, 

80%, 100%, 130%, κ.ο.κ.), ώστε στο τέλος να έχουµε µία σειρά από 

βαθµονοµηµένες τιµές που θα µάς πληροφορούν για ένα συγκεκριµένο µέγεθος. 

 Ειδικότερα, οι τιµές αυτές θα αφορούν µεγέθη που, όπως είδαµε, είναι η 

µετακίνηση κορυφής, οι µετακινήσεις και οι επιταχύνσεις των άλλων ορόφων και η 

τέµνουσα βάσης. Επειδή η ανάλυση χρονοϊστορίας µάς δίνει πάντοτε την εξέλιξη 

των ως άνω µεγεθών συναρτήσει του αντιστοίχου χρόνου t του εκάστοτε 

επιταχυνσιογραφήµατος, κρατούµε τις µέγιστες τιµές τους, που είναι και οι 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ 

        

 

111 

δυσµενέστερες και µάς δίνουν επιπλέον µία εποπτικότερη εικόνα της 

παραµόρφωσης του φορέα για κάθε βήµα. Τα µεγέθη αυτά, αν τοποθετηθούν µε 

κατάλληλο τρόπο σε γραφήµατα, µάς δίνουν σηµαντικές πληροφορίες για την 

ανελαστική συµπεριφορά του κάθε φορέα, τις οποίες µπορούµε να επεκτείνουµε 

στη γενικότερη περίπτωση. 

 Συνεπώς, µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο παρατίθενται ακολούθως οι εξής 

κατηγορίες διαγραµµάτων, µέσω των οποίων γίνεται η κατάλληλη αξιοποίηση των 

αποτελεσµάτων της ανάλυσης χρονοϊστορίας και συνάγονται τα βασικότερα 

συµπεράσµατα: 

1. ∆ιάγραµµα µετακίνησης κορυφής – τέµνουσας βάσης για το πολυβάθµιο 

σύστηµα και για το ισοδύναµο µονοβάθµιο σε µορφή ADRS. Στο 

διάγραµµα αυτό εµφανίζονται η καµπύλη ικανότητας και η ιδεατή 

διγραµµική καµπύλη του φορέα και οι τιµές µετακίνησης κορυφής – 

τέµνουσας βάσης από τη µη-γραµµική ανάλυση χρονοϊστορίας ανά 

επαύξηση ανά καταγραφή. Οι τελευταίες τιµές εµφανίζονται µε δύο 

τρόπους, ως µέγιστη µετακίνηση µε την αντίστοιχη τέµνουσα και ως 

µέγιστη τέµνουσα µε την αντίστοιχη µετακίνηση. Αυτό γίνεται, γιατί στην 

ανάλυση χρονοϊστορίας οι µέγιστες τιµές των µεγεθών δεν συµπίπτουν 

κατ’ ανάγκη την ίδια ακριβώς χρονική στιγµή, αλλά σε µία µικρή περιοχή 

γύρω από αυτή τη στιγµή και κάποιες φορές σε διαφορετική χρονική 

στιγµή. 

2. ∆ιάγραµµα µετακίνησης κορυφής Sd – επιτάχυνσης Sα του ισοδυνάµου 

µονοβαθµίου συστήµατος. Σ’ αυτό το διάγραµµα εµφανίζονται η ιδεατή 

διγραµµική καµπύλη του φορέα και τα βαθµονοµηµένα ζεύγη τιµών (Sd, 

Sαe) για κάθε καταγραφή. Οι ανελαστικές µετακινήσεις Sd προέκυψαν από 

τις µετακινήσεις των αποτελεσµάτων της µη-γραµµικής ανάλυσης 

χρονοϊστορίας για τον πολυβάθµιο φορέα κατόπιν τροποποίησής τους σε 

ισοδύναµες µετακινήσεις του µονοβαθµίου συστήµατος κατά την §4.4.2. 

Οι επιταχύνσεις Sαe είναι οι ελαστικές επιταχύνσεις του ισοδυνάµου 

µονοβαθµίου συστήµατος, όπως προκύπτουν από το ελαστικό φάσµα 

απόκρισης ψευδό-επιταχύνσεων κάθε καταγραφής για τη συγκεκριµένη 

περίοδο Τ* (βλ. §4.4.3) κάθε φορέα. 

3. ∆ιάγραµµα συντελεστή συµπεριφοράς (χωρίς την υπεραντοχή) q – 
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πλαστιµότητας µετακινήσεων µ. Στην ουσία, αυτό το διάγραµµα είναι ίδιο 

µε αυτό της περίπτωσης (2), µε τη διαφορά ότι η ελαστική επιτάχυνση Sαe 

διαιρείται µε την επιτάχυνση διαρροής Sαy και προκύπτει το q (q=Sαe/Sαy) 

και η ανελαστική µετακίνηση Sd διαιρείται µε τη µετακίνηση διαρροής Sdy 

και προκύπτει το µ (µ=Sd/Sdy). Αυτό είναι και το πιο σηµαντικό διάγραµµα 

της εργασίας, γιατί µάς δίνει τη σχέση αυτών των δύο µεγεθών για κάθε 

βήµα επαύξησης της εκάστοτε καταγραφής. 

4. ∆ιάγραµµα απολύτων επιταχύνσεων ορόφων. Το διάγραµµα αυτό δείχνει 

τη µέγιστη απόλυτη επιτάχυνση κάθε ορόφου καθ’ ύψος του φορέα για 

κάθε καταγραφή ή για µία κλιµακωµένη καταγραφή. Επιλέγεται να 

παρατίθενται συγκεντρωτικά οι επιταχύνσεις των ορόφων για όλες τις 

καταγραφές. 

5. ∆ιάγραµµα της κατανοµής των µετακινήσεων των ορόφων καθ’ ύψος του 

φορέα. Στο διάγραµµα αυτό, απεικονίζεται η µεταβολή των µετακινήσεων 

των ορόφων για µία καταγραφή καταλλήλως κλιµακωµένη και για 

διάφορες καταγραφές στην αρχική τους κατάσταση (χωρίς κλιµάκωση). 

6. ∆ιάγραµµα της µεταβολής του “drift” κάθε ορόφου καθ’ ύψος του φορέα. 

Το “drift” κάθε ορόφου ορίζεται ως ο λόγος της διαφοράς της µετακίνησης 

του παρόντος ορόφου µείον τη µετακίνηση του προηγούµενου ορόφου 

προς το ύψος του ορόφου, σύµφωνα µε τη γνωστή σχέση: 1i i
i

i

δ δ
SD

h
−

−
= . 

Εννοείται πως µιλάµε για µέγιστες µετακινήσεις ορόφων και συνεπώς για 

µέγιστο “drift”. Το “drift” αποτελεί την κλίση κάθε ορόφου σε σχέση µε τον 

προηγούµενο και εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Το 

διάγραµµα αυτό προκύπτει από αυτό της περίπτωσης (5).  

Εκτός από τις παραπάνω βασικές κατηγορίες διαγραµµάτων, παρατίθενται και 

κάποια συγκεντρωτικά διαγράµµατα παρόµοια µε τα παραπάνω βασικά, που 

έχουν περισσότερο συγκριτικό και εποπτικό χαρακτήρα, ώστε να είναι δυνατή η 

ποιοτική επεξεργασία των αποτελεσµάτων, η σύγκριση και η αντιπαραβολή των 

δύο τύπων φορέα, καθώς και η εξαγωγή κάποιων σηµαντικών συµπερασµάτων 

για τα εξεταζόµενα ως άνω µεγέθη.  

 Βασικό χαρακτηριστικό των καταγραφών που εξετάζουµε είναι η περίοδος 

του παλµού κατευθυντικότητας Τp που, σύµφωνα µε το κεφάλαιο 1, είναι η 
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δεσπόζουσα περίοδος στο φάσµα απόκρισης ψευδοταχυτήτων (SV – T). Αυτή θα 

χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγράµµατος της 

περίπτωσης (3). 

 Ακόµη, να σηµειωθεί ότι οι τιµές των µεγεθών που χρησιµοποιούνται στα 

αντίστοιχα διαγράµµατα, ως αποτέλεσµα της µη-γραµµικής ανάλυσης 

χρονοϊστορίας, προέκυψαν χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα φαινόµενα 2ας τάξεως 

Ρ-∆. Παρ’ όλα αυτά, επειδή η επιρροή τους είναι πολύ σηµαντική σε µη-γραµµικές 

αναλύσεις όπως εδώ, σε κάποιες περιπτώσεις ελήφθησαν υπόψη και 

παραβάλλονται µαζί µε τις τιµές χωρίς αυτά στο ίδιο διάγραµµα, ώστε να είναι 

ορατή η διαφορά µε και χωρίς τα Ρ-∆. 

 Τέλος, γίνεται µία αξιολόγηση και σχολιασµός των σηµαντικοτέρων 

χαρακτηριστικών των διαγραµµάτων και εξάγονται τα βασικότερα συµπεράσµατα. 

 Συνεπώς, στις αµέσως επόµενες παραγράφους παρατίθενται, για κάθε 

φορέα, τα αποτελέσµατα της χρονοϊστορίας σε πίνακες µε τα συνοδεύοντα 

διαγράµµατα και ακολούθως τα σχόλια, όπως ακριβώς αναλύσαµε πιο πάνω. 

 

5.3.1   Αποτελέσµατα για τον «frame building» 

 

5.3.1.1   Επεξεργασία αποτελεσµάτων 

 

Πίνακας 5.1   Αποτελέσµατα χρονοϊστορίας για όλες τις καταγραφές (frame building) 

 

 Πολυβάθµιο Ισοδ. Μονοβάθµιο Πολυβάθµιο  

Καταγραφές max ∆ αντίστ. V max Sd αντίστ. Sa max V αντίστ. ∆ Scaling 

CPC-106 0.1575 4271.33 0.1082 1.687 4822 0.1413 100% 

CPC-106 0.5307 9787.00 0.3647 3.866 9787 0.5307 300% 

CPC-106 0.7787 11440.00 0.5352 4.519 11440 0.7787 400% 

CPC-106 0.9220 13240.00 0.6337 5.230 13240 0.9220 500% 

CPC-106 1.0280 14640.00 0.7065 5.783 14640 1.0280 600% 

CPC-196 0.2241 7703.00 0.1540 3.043 7703 0.2241 100% 

CPC-196 0.3818 8690.03 0.2624 3.432 10110 0.3502 150% 

CPC-196 0.5653 9329.75 0.3885 3.685 11250 0.5128 200% 

CPC-196 0.7587 9924.78 0.5214 3.920 12560 0.7239 250% 

CPC-196 0.9535 10758.41 0.6553 4.249 14460 0.9520 300% 

ERZ000 0.1789 5855.00 0.1230 2.313 5855 0.1789 40% 

ERZ000 0.2546 6189.00 0.1750 2.445 7155 0.2099 60% 
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Καταγραφές max ∆ αντίστ. V max Sd αντίστ. Sa max V αντίστ. ∆ Scaling 

ERZ000 0.3641 6729.62 0.2502 2.658 8002 0.2436 80% 

ERZ000 0.4864 7830.00 0.3343 3.093 8759 0.2716 100% 

ERZ000 0.6195 8817.00 0.4258 3.483 9590 0.6195 120% 

ERZ000 0.7625 9419.00 0.5241 3.720 10340 0.7625 140% 

E03-230 0.0941 3758.00 0.0646 1.484 3758 0.0941 100% 

E03-230 0.3231 9676.00 0.2221 3.822 9676 0.3231 400% 

E03-230 0.5055 10810.00 0.3474 4.270 10810 0.5055 500% 

E03-230 0.7603 11080.00 0.5225 4.376 11080 0.7603 600% 

E03-230 1.0890 12800.00 0.7485 5.056 12800 1.0890 700% 

E03-230 1.4750 14440.00 1.0137 5.704 14440 1.4750 800% 

E04-230 0.2588 6408.00 0.1779 2.531 6408 0.2588 100% 

E04-230 0.4573 8376.00 0.3143 3.308 8376 0.4573 150% 

E04-230 0.7184 9667.00 0.4937 3.818 9667 0.7184 200% 

E04-230 1.0350 10680.00 0.7113 4.218 10680 1.0350 250% 

E04-230 1.3940 11920.00 0.9581 4.708 11920 1.3940 300% 

E05-230 0.1470 5309.00 0.1010 2.097 5309 0.1470 70% 

E05-230 0.2309 7109.00 0.1587 2.808 7109 0.2309 100% 

E05-230 0.4413 9650.00 0.3033 3.812 9650 0.4413 150% 

E05-230 0.7346 10830.00 0.5049 4.278 11420 0.6024 200% 

E05-230 1.1100 12220.00 0.7629 4.827 12720 0.8422 250% 

E05-230 1.4610 13370.00 1.0041 5.281 14190 1.4610 290% 

E06-230 0.1649 4857.00 0.1133 1.918 4857 0.1649 50% 

E06-230 0.2405 6242.00 0.1653 2.466 6242 0.2405 70% 

E06-230 0.3886 7804.00 0.2671 3.082 7804 0.3886 100% 

E06-230 0.5842 9071.00 0.4015 3.583 9071 0.5842 130% 

E06-230 0.8153 10150.00 0.5603 4.009 10150 0.8153 160% 

E06-230 1.2050 11170.00 0.8282 4.412 11170 1.2050 200% 

JFA-022 0.2269 5701.00 0.1559 2.252 5701 0.2269 50% 

JFA-022 0.3776 8948.00 0.2595 3.534 8948 0.3776 100% 

JFA-022 0.4708 9605.00 0.3236 3.794 9605 0.4708 130% 

JFA-022 0.5289 9900.00 0.3635 3.910 9900 0.5289 150% 

JFA-022 0.6331 10420.00 0.4351 4.116 10420 0.6331 180% 

JFA-022 0.7119 10820.00 0.4893 4.274 10820 0.7119 200% 

JFA-292 0.2022 4664.00 0.1390 1.842 5043 0.1278 30% 

JFA-292 0.2723 7212.00 0.1871 2.849 7212 0.2723 50% 

JFA-292 0.5571 8934.00 0.3829 3.529 8934 0.5571 80% 

JFA-292 0.7135 9122.00 0.4904 3.603 9122 0.7135 100% 

JFA-292 0.8686 9270.00 0.5970 3.662 9270 0.8686 120% 

NWS-046 0.1597 4450.00 0.1098 1.758 4450 0.1597 30% 

NWS-046 0.2424 5488.00 0.1666 2.168 5535 0.1883 50% 

NWS-046 0.4551 7465.00 0.3128 2.949 7465 0.4551 80% 

NWS-046 0.6297 8774.00 0.4328 3.466 8774 0.6297 100% 
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Καταγραφές max ∆ αντίστ. V max Sd αντίστ. Sa max V αντίστ. ∆ Scaling 

NWS-046 0.9378 10100.00 0.6445 3.989 10100 0.9378 130% 

NWS-316 0.1871 6232.00 0.1286 2.462 6330 0.1845 70% 

NWS-316 0.2778 7857.00 0.1909 3.103 7857 0.2778 100% 

NWS-316 0.5342 10110.00 0.3671 3.993 10110 0.5342 170% 

NWS-316 0.8398 11260.00 0.5772 4.448 11260 0.8398 240% 

NWS-316 1.1250 12650.00 0.7732 4.997 12650 1.1250 300% 

SCG-052 0.1384 4455.00 0.0951 1.760 4455 0.1384 30% 

SCG-052 0.2477 6337.56 0.1702 2.503 6706 0.1627 60% 

SCG-052 0.4703 8888.83 0.3232 3.511 9288 0.3366 100% 

SCG-052 0.8163 10360.70 0.5610 4.092 11290 0.8163 150% 

SCG-052 0.9691 11003.42 0.6660 4.346 12370 0.9691 170% 

SCG-142 0.2577 5594.00 0.1771 2.210 5594 0.2577 30% 

SCG-142 0.4157 6661.00 0.2857 2.631 7681 0.4157 50% 

SCG-142 0.5372 7214.00 0.3692 2.849 9526 0.5372 80% 

SCG-142 0.5695 8024.00 0.3914 3.169 10060 0.5695 100% 

SCG-142 0.6059 9433.00 0.4164 3.726 10750 0.6059 130% 

SCH-011 0.1904 6040.00 0.1309 2.386 6040 0.1904 40% 

SCH-011 0.3178 6637.46 0.2184 2.622 7095 0.1986 70% 

SCH-011 0.4666 7350.00 0.3207 2.903 8764 0.3927 100% 

SCH-011 0.6366 7522.28 0.4375 2.971 10180 0.5964 140% 

SCH-011 0.8553 7915.48 0.5878 3.126 11460 0.8185 180% 

SCH-281 0.1947 5208.00 0.1338 2.057 5208 0.1947 40% 

SCH-281 0.3380 7610.00 0.2323 3.006 7610 0.3380 70% 

SCH-281 0.4242 8560.00 0.2915 3.381 8560 0.4242 100% 

SCH-281 0.4632 8842.00 0.3184 3.492 9455 0.4632 140% 

SCH-281 0.6831 9745.00 0.4695 3.849 10360 0.6831 180% 

SCH-281 0.7895 10210.00 0.5426 4.033 10890 0.7895 200% 

SFY-090 0.1791 4993.00 0.1231 1.972 5128 0.1791 100% 

SFY-090 0.2826 7397.00 0.1942 2.922 7397 0.2826 200% 

SFY-090 0.3485 8088.56 0.2395 3.195 8347 0.3434 300% 

SFY-090 0.4736 9684.00 0.3255 3.825 9684 0.4736 400% 

SFY-090 0.6055 11710.00 0.4162 4.625 11710 0.6055 500% 

SFY-360 0.1359 3755.11 0.0934 1.483 4369 0.1156 100% 

SFY-360 0.4229 10740.00 0.2907 4.242 10740 0.4229 400% 

SFY-360 0.5780 11120.00 0.3973 4.392 11370 0.5780 500% 

SFY-360 0.7497 12470.00 0.5153 4.925 13190 0.7497 600% 

SFY-360 0.9430 13560.00 0.6481 5.356 14280 0.9430 700% 

SYH-090 0.1261 4113.00 0.0867 1.625 4113 0.1261 40% 

SYH-090 0.2495 5625.00 0.1715 2.222 5625 0.2495 70% 

SYH-090 0.3989 6707.00 0.2742 2.649 6707 0.3989 100% 

SYH-090 0.6222 8301.00 0.4276 3.279 8301 0.6222 140% 

SYH-090 0.8374 9570.00 0.5755 3.780 9570 0.8374 180% 
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Καταγραφές max ∆ αντίστ. V max Sd αντίστ. Sa max V αντίστ. ∆ Scaling 

SYH-090 0.9232 9987.00 0.6345 3.945 9987 0.9232 200% 

SYH-360 0.2343 6555.00 0.1610 2.589 6555 0.2343 40% 

SYH-360 0.3274 8113.00 0.2250 3.205 8113 0.3274 70% 

SYH-360 0.3885 9055.00 0.2670 3.577 9055 0.3885 100% 

SYH-360 0.5584 10510.00 0.3838 4.151 10510 0.5584 140% 

SYH-360 0.7487 11570.00 0.5146 4.570 11570 0.7487 180% 

SYH-360 0.8615 12250.00 0.5921 4.839 12250 0.8615 200% 

TABAS 074  0.2960 7956.00 0.2034 3.143 8835 0.2527 100% 

TABAS 074  0.4266 9026.00 0.2932 3.565 10580 0.3988 130% 

TABAS 074  0.5863 10129.00 0.4030 4.001 11750 0.5863 160% 

TABAS 074  0.8866 10990.00 0.6093 4.341 12160 0.8866 200% 

TABAS 074  1.1480 11900.00 0.7890 4.700 13350 1.1480 230% 

TABAS 074  1.3540 12500.00 0.9306 4.937 14120 1.3540 250% 

TCU068-090 0.2202 6581.00 0.1513 2.599 6581 0.2202 40% 

TCU068-090 0.3201 7975.00 0.2200 3.150 7975 0.3201 60% 

TCU068-090 0.4725 9044.00 0.3247 3.572 9044 0.4725 80% 

TCU068-090 0.6691 9750.00 0.4599 3.851 9750 0.6691 100% 

TCU068-090 0.9167 10540.00 0.6300 4.163 10540 0.9167 120% 

TCU068-090 1.2160 11500.00 0.8357 4.542 11500 1.2160 140% 

TCU068-360 0.4418 8933.00 0.3036 3.528 8933 0.4418 70% 

TCU068-360 0.7134 9836.00 0.4903 3.885 9836 0.7134 100% 

TCU068-360 1.0680 10200.00 0.7340 4.029 10690 1.0400 130% 

TCU068-360 1.6440 10991.00 1.1299 4.341 12230 1.6000 170% 

 

Πίνακας 5.2   Σχέση “q – µ” για όλες τις καταγραφές (frame building) 

 

Καταγραφές Sd Sael µ q Scaling 

CPC-106 0.1082 1.965 0.52 0.60 100% 

CPC-106 0.3647 5.895 1.74 1.81 300% 

CPC-106 0.5352 7.860 2.55 2.42 400% 

CPC-106 0.6337 9.825 3.02 3.02 500% 

CPC-106 0.7065 11.790 3.36 3.63 600% 

CPC-196 0.1540 3.959 0.73 1.22 100% 

CPC-196 0.2624 5.938 1.25 1.83 150% 

CPC-196 0.3885 7.918 1.85 2.44 200% 

CPC-196 0.5214 9.898 2.48 3.05 250% 

CPC-196 0.6553 11.877 3.12 3.65 300% 

ERZ000 0.1230 2.704 0.59 0.83 40% 

ERZ000 0.1750 4.056 0.83 1.25 60% 

ERZ000 0.2502 5.408 1.19 1.66 80% 

ERZ000 0.3343 6.760 1.59 2.08 100% 
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Καταγραφές Sd Sael µ q Scaling 

ERZ000 0.4258 8.112 2.03 2.50 120% 

ERZ000 0.5241 9.464 2.50 2.91 140% 

E03-230 0.0646 0.968 0.31 0.30 100% 

E03-230 0.2221 3.870 1.06 1.19 400% 

E03-230 0.3474 4.838 1.65 1.49 500% 

E03-230 0.5225 5.805 2.49 1.79 600% 

E03-230 0.7485 6.773 3.56 2.08 700% 

E03-230 1.0137 7.740 4.83 2.38 800% 

E03-230 1.3148 8.708 6.26 2.68 900% 

E03-230 2.7869 12.994 13.27 4.00 1343% 

E03-230 4.6893 19.505 22.33 6.00 2016% 

E04-230 0.1779 2.987 0.85 0.92 100% 

E04-230 0.3143 4.481 1.50 1.38 150% 

E04-230 0.4937 5.974 2.35 1.84 200% 

E04-230 0.7113 7.468 3.39 2.30 250% 

E04-230 0.9581 8.962 4.56 2.76 300% 

E04-230 1.7615 12.994 8.39 4.00 435% 

E04-230 3.3223 19.506 15.82 6.00 653% 

E05-230 0.1010 1.770 0.48 0.54 70% 

E05-231 0.1587 2.528 0.76 0.78 100% 

E05-232 0.3033 3.792 1.44 1.17 150% 

E05-233 0.5049 5.056 2.40 1.56 200% 

E05-234 0.7629 6.320 3.63 1.94 250% 

E05-235 1.0041 7.331 4.78 2.26 290% 

E05-236 2.6509 12.993 12.62 4.00 514% 

E05-237 4.7533 19.490 22.63 6.00 771% 

E06-230 0.1133 2.045 0.54 0.63 50% 

E06-230 0.1653 2.862 0.79 0.88 70% 

E06-230 0.2671 4.089 1.27 1.26 100% 

E06-230 0.4015 5.316 1.91 1.64 130% 

E06-230 0.5603 6.542 2.67 2.01 160% 

E06-230 0.8282 8.178 3.94 2.52 200% 

E06-230 1.9725 13.003 9.39 4.00 318% 

E06-230 3.5326 19.505 16.82 6.00 477% 

JFA-022 0.1559 2.948 0.74 0.91 50% 

JFA-022 0.2595 5.897 1.24 1.81 100% 

JFA-022 0.3236 7.666 1.54 2.36 130% 

JFA-022 0.3635 8.846 1.73 2.72 150% 

JFA-022 0.4351 10.615 2.07 3.27 180% 

JFA-022 0.4893 11.794 2.33 3.63 200% 

JFA-292 0.1390 2.790 0.66 0.86 30% 

JFA-292 0.1871 4.650 0.89 1.43 50% 
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Καταγραφές Sd Sael µ q Scaling 

JFA-292 0.3829 7.440 1.82 2.29 80% 

JFA-292 0.4904 9.300 2.34 2.86 100% 

JFA-292 0.5970 11.160 2.84 3.43 120% 

NWS-046 0.1098 2.244 0.52 0.69 30% 

NWS-046 0.1666 3.739 0.79 1.15 50% 

NWS-046 0.3128 5.983 1.49 1.84 80% 

NWS-046 0.4328 7.479 2.06 2.30 100% 

NWS-046 0.6445 9.722 3.07 2.99 130% 

NWS-316 0.1286 3.462 0.61 1.07 70% 

NWS-316 0.1909 4.946 0.91 1.52 100% 

NWS-316 0.3671 8.409 1.75 2.59 170% 

NWS-316 0.5772 11.871 2.75 3.65 240% 

NWS-316 0.7732 14.838 3.68 4.57 300% 

SCG-052 0.0951 1.736 0.45 0.53 30% 

SCG-052 0.1702 3.471 0.81 1.07 60% 

SCG-052 0.3232 5.785 1.54 1.78 100% 

SCG-052 0.5610 8.678 2.67 2.67 150% 

SCG-052 0.6660 9.835 3.17 3.03 170% 

SCG-142 0.1771 3.944 0.84 1.21 30% 

SCG-142 0.2857 6.573 1.36 2.02 50% 

SCG-142 0.3692 10.516 1.76 3.24 80% 

SCG-142 0.3914 13.145 1.86 4.04 100% 

SCG-142 0.4164 17.089 1.98 5.26 130% 

SCH-011 0.1309 2.900 0.62 0.89 40% 

SCH-011 0.2184 5.075 1.04 1.56 70% 

SCH-011 0.3207 7.250 1.53 2.23 100% 

SCH-011 0.4375 10.150 2.08 3.12 140% 

SCH-011 0.5878 13.050 2.80 4.02 180% 

SCH-281 0.1338 2.488 0.64 0.77 40% 

SCH-281 0.2323 4.354 1.11 1.34 70% 

SCH-281 0.2915 6.220 1.39 1.91 100% 

SCH-281 0.3184 8.708 1.52 2.68 140% 

SCH-281 0.4695 11.196 2.24 3.44 180% 

SCH-281 0.5426 12.440 2.58 3.83 200% 

SFY-090 0.1231 2.479 0.59 0.76 100% 

SFY-090 0.1942 4.959 0.92 1.53 200% 

SFY-090 0.2395 7.438 1.14 2.29 300% 

SFY-090 0.3255 9.917 1.55 3.05 400% 

SFY-090 0.4162 12.397 1.98 3.81 500% 

SFY-360 0.0934 1.830 0.44 0.56 100% 

SFY-360 0.2907 7.320 1.38 2.25 400% 

SFY-360 0.3973 9.150 1.89 2.82 500% 
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Καταγραφές Sd Sael µ q Scaling 

SFY-360 0.5153 10.980 2.45 3.38 600% 

SFY-360 0.6481 12.810 3.09 3.94 700% 

SYH-090 0.0867 1.730 0.41 0.53 40% 

SYH-090 0.1715 3.028 0.82 0.93 70% 

SYH-090 0.2742 4.325 1.31 1.33 100% 

SYH-090 0.4276 6.055 2.04 1.86 140% 

SYH-090 0.5755 7.785 2.74 2.40 180% 

SYH-090 0.6345 8.650 3.02 2.66 200% 

SYH-360 0.1610 3.280 0.77 1.01 40% 

SYH-360 0.2250 5.740 1.07 1.77 70% 

SYH-360 0.2670 8.200 1.27 2.52 100% 

SYH-360 0.3838 11.480 1.83 3.53 140% 

SYH-360 0.5146 14.760 2.45 4.54 180% 

SYH-360 0.5921 16.400 2.82 5.05 200% 

TABAS 074  0.2034 4.802 0.97 1.48 100% 

TABAS 074  0.2932 6.243 1.40 1.92 130% 

TABAS 074  0.4030 7.684 1.92 2.36 160% 

TABAS 074  0.6093 9.605 2.90 2.96 200% 

TABAS 074  0.7890 11.045 3.76 3.40 230% 

TABAS 074  0.9306 12.006 4.43 3.69 250% 

TCU068-090 0.1513 2.778 0.72 0.85 40% 

TCU068-090 0.2200 4.167 1.05 1.28 60% 

TCU068-090 0.3247 5.556 1.55 1.71 80% 

TCU068-090 0.4599 6.945 2.19 2.14 100% 

TCU068-090 0.6300 8.334 3.00 2.56 120% 

TCU068-090 0.8357 9.723 3.98 2.99 140% 

TCU068-090 1.4062 12.987 6.70 4.00 187% 

TCU068-090 2.6481 19.515 12.61 6.00 281% 

TCU068-360 0.3036 5.530 1.45 1.70 70% 

TCU068-360 0.4903 7.901 2.33 2.43 100% 

TCU068-360 0.7340 10.271 3.50 3.16 130% 

TCU068-360 1.1299 13.431 5.38 4.13 170% 

TCU068-360 1.4832 15.801 7.06 4.86 200% 

TCU068-360 2.0543 19.514 9.78 6.00 247% 
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Πίνακας 5.3   Απόλυτη επιτάχυνση ορόφων καθ’ ύψος του φορέα (frame building) 

 

Απόλυτη επιτάχυνση (m/s 2) για µία καταγραφή (Ε04-230) 

Όροφος 100% 130% 170% 200% 230% 

1 3.292 4.275 5.572 6.477 7.274 

2 2.883 3.635 4.399 4.918 5.467 

3 3.168 3.751 4.393 4.928 5.57 

4 3.332 3.858 4.365 4.586 4.957 

5 2.966 3.273 3.719 4.107 4.498 

6 2.994 3.375 4.033 4.199 4.493 

7 3.282 3.547 4.072 4.316 4.503 

8 4.236 4.572 4.547 4.8 5.282 

 

Απόλυτη επιτάχυνση (m/s 2) για διάφορες καταγραφές (100%) 

Όροφος E03-230 E04-230 E05-230 E06-230 TCU068-360 

1 1.732 3.292 3.725 3.994 4.02 

2 1.988 2.883 3.978 3.486 3.428 

3 2.418 3.168 3.908 3.783 3.562 

4 2.284 3.332 3.911 3.463 3.728 

5 1.914 2.966 4.182 3.184 3.958 

6 1.639 2.994 3.328 3.77 4.152 

7 2.272 3.282 3.599 3.73 4.323 

8 3.021 4.236 5.363 4.319 5.258 

 

Πίνακας 5.4 Μετακινήσεις ορόφων (m) και αντίστοιχο “drift” % για µία κλιµακωµένη 
καταγραφή (Ε04-230) (frame building). 

 

 100%, µ=0.85 130%, µ=1.21 170%, µ=1.81 200%, µ=2.35 230%, µ=2.95 

Όροφος h i d i drift %  d i drift %  d i drift %  d i drift %  d i drift %  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 2.55 0.0202 0.79% 0.0280 1.10% 0.0395 1.55% 0.0540 2.12% 0.0722 2.83% 

2 2.75 0.0617 1.51% 0.0882 2.19% 0.1255 3.13% 0.1649 4.03% 0.2113 5.06% 

3 2.75 0.1108 1.79% 0.1600 2.61% 0.2312 3.84% 0.2981 4.84% 0.3740 5.92% 

4 2.75 0.1582 1.72% 0.2281 2.48% 0.3340 3.74% 0.4278 4.72% 0.5320 5.75% 

5 2.75 0.2000 1.52% 0.2871 2.15% 0.4234 3.25% 0.5415 4.13% 0.6720 5.09% 

6 2.75 0.2307 1.12% 0.3307 1.59% 0.4902 2.43% 0.6276 3.13% 0.7798 3.92% 

7 2.75 0.2489 0.66% 0.3566 0.94% 0.5304 1.46% 0.6826 2.00% 0.8513 2.60% 

8 2.75 0.2588 0.36% 0.3708 0.52% 0.5534 0.84% 0.7169 1.25% 0.8999 1.77% 
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Πίνακας 5.5 Μετακινήσεις ορόφων (m) και αντίστοιχο “drift” % για διάφορες 
καταγραφές (100%) (frame building). 

 

 
E03-230, 
µ=0.31 

E04-230, 
µ=0.85 

E05-230, 
µ=0.76 

E06-230, 
µ=1.27 

TCU068-360, 
µ=2.33 

Όροφος h i d i drift %  d i drift %  d i drift %  d i drift %  d i drift %  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 2.55 0.0089 0.35% 0.0202 0.79% 0.0203 0.79% 0.0312 1.22% 0.0740 2.90% 

2 2.75 0.0255 0.60% 0.0617 1.51% 0.0552 1.27% 0.0974 2.41% 0.2042 4.73% 

3 2.75 0.0408 0.56% 0.1108 1.79% 0.0951 1.45% 0.1706 2.66% 0.3419 5.01% 

4 2.75 0.0524 0.42% 0.1582 1.72% 0.1318 1.34% 0.2363 2.39% 0.4608 4.32% 

5 2.75 0.0642 0.43% 0.2000 1.52% 0.1666 1.27% 0.2945 2.12% 0.5577 3.52% 

6 2.75 0.0759 0.42% 0.2307 1.12% 0.1977 1.13% 0.3415 1.71% 0.6318 2.69% 

7 2.75 0.0862 0.37% 0.2489 0.66% 0.2196 0.80% 0.3716 1.09% 0.6818 1.82% 

8 2.75 0.0941 0.29% 0.2588 0.36% 0.2309 0.41% 0.3886 0.62% 0.7134 1.15% 
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Σχήµα 5.1 ∆ιάγραµµα µετακίνησης κορυφής – τέµνουσας βάσης όπου απεικονίζονται 

οι καµπύλες IDA για δύο καταγραφές (Ε04, Ε06) µε και χωρίς τα φαινόµενα 
Ρ-∆ (frame building). 
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Σχήµα 5.2 ∆ιάγραµµα µετακίνησης κορυφής Sd – ελαστικής φασµατικής επιτάχυνσης 

Sael σε ADRS µορφή όπου απεικονίζονται οι καµπύλες IDA για δύο 
καταγραφές (Ε04, Ε06) µε και χωρίς τα φαινόµενα Ρ-∆ (frame building). 
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Σχήµα 5.3 ∆ιάγραµµα συντελεστή συµπεριφοράς q – πλαστιµότητας µ όπου 

απεικονίζονται οι καµπύλες IDA για δύο καταγραφές (Ε04, Ε06) µε και 
χωρίς τα φαινόµενα Ρ-∆ (frame building). 
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Σχήµα 5.4 ∆ιάγραµµα µετακίνησης κορυφής – τέµνουσας βάσης όπου απεικονίζονται 

οι καµπύλες IDA του συνόλου των χρησιµοποιηθεισών καταγραφών (frame 
building). 
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Σχήµα 5.5 ∆ιάγραµµα µετακίνησης κορυφής – τέµνουσας βάσης όπου απεικονίζονται η 

«λογαριθµική προσαρµογή» στις καµπύλες IDA του συνόλου των 
καταγραφών ± µία τυπική απόκλιση. Ο συντελεστής συσχέτισης γι’ αυτήν 
καµπύλη παλινδρόµησης είναι 0.808 (frame building). 
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Σχήµα 5.6 ∆ιάγραµµα µετακίνησης κορυφής – τέµνουσας βάσης όπου απεικονίζονται 

οι τιµές (µέγιστη µετακίνηση, αντίστοιχη τέµνουσα) και (µέγιστη τέµνουσα, 
αντίστοιχη µετακίνηση) και οι τιµές µε τα φαινόµενα Ρ-∆. Στα τρία είδη τιµών 
προσαρµόζονται λογαριθµικές καµπύλες εκ των οποίων η καθεµιά έχει τον 
δικό της συντελεστή συσχέτισης (frame building). 
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Σχήµα 5.7 ∆ιάγραµµα µετακίνησης κορυφής Sd – ελαστικής φασµατικής επιτάχυνσης 

Sael σε ADRS µορφή όπου απεικονίζονται οι καµπύλες IDA για το σύνολο 
των χρησιµοποιηθεισών καταγραφών (frame building). 
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Σχήµα 5.8 ∆ιάγραµµα συντελεστή συµπεριφοράς q – πλαστιµότητας µ όπου 

απεικονίζονται οι καµπύλες IDA για το σύνολο των χρησιµοποιηθεισών 
καταγραφών (frame building). 
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Σχήµα 5.9 ∆ιάγραµµα κατανοµής απολύτων επιταχύνσεων ορόφων καθ’ ύψος του 
φορέα για διάφορες καταγραφές (αριστερά) και για µία κλιµακωµένη 
καταγραφή (Ε04-230) (δεξιά) (frame building). 
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Σχήµα 5.10 ∆ιάγραµµα κατανοµής µετακινήσεων ορόφων και αντιστοίχων “drift” καθ’ 

ύψος του φορέα για διάφορες καταγραφές (100%) (frame building). 
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Σχήµα 5.11 ∆ιάγραµµα κατανοµής µετακινήσεων ορόφων και αντιστοίχων “drift” καθ’ 

ύψος του φορέα για µία κλιµακωµένη καταγραφή (Ε04-230) (frame 
building). 

 

5.3.1.2   Σχόλια – Παρατηρήσεις  

 

 Στα ανωτέρω σχήµατα παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης χρονοϊστορίας για τον φορέα frame building, µε τον τρόπο που 

εξηγήσαµε στην αρχή της ενότητας 5.3. Σε αυτήν την παράγραφο γίνεται µία 

προσπάθεια ποιοτικής αξιολόγησης των σηµαντικοτέρων στοιχείων που 

αναδεικνύονται από τα ως άνω διαγράµµατα και συνάγονται τα βασικότερα 

συµπεράσµατα. Συνεπώς, µπορούµε να σχολιάσουµε τα εξής πράγµατα. 

 Κατ’ αρχάς, παρατηρώντας τα διαγράµµατα όπου εµφανίζεται η καµπύλη 

ικανότητας µαζί µε τα αποτελέσµατα της χρονοϊστορίας σε ζεύγη τιµών 

«µετακίνηση κορυφής – τέµνουσα βάσης», µπορούµε να συνάγουµε ότι η διάταξη 

των τιµών αυτών – ως αποτέλεσµα της επαυξητικής διαδικασίας – έχει τη µορφή 
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της καµπύλης ικανότητας, αλλά δεν ταυτίζεται µε αυτήν. Στο Σχ. 5.5 φαίνονται 

συγκεντρωτικά όλα τα ως άνω ζεύγη που σχηµατίζουν τις καµπύλες IDA του Σχ. 

5.4 και στα οποία προσαρµόζεται µία «λογαριθµική καµπύλη» µέσω ανάλυσης 

παλινδρόµησης µε τη µέθοδο των «ελαχίστων τετραγώνων». Το τετράγωνο του 

συντελεστή συσχέτισης της προσαρµοζόµενης καµπύλης είναι R2=0.808, πράγµα 

που αποδεικνύει ότι τα ζεύγη τιµών «µετακίνηση κορυφής – τέµνουσα βάσης» 

σχηµατίζουν σε ικανοποιητικό βαθµό µία καµπύλη που λειτουργεί ως µία άλλη 

καµπύλη ικανότητας. Τα ζεύγη τιµών «µέγιστη τέµνουσα βάσης – αντίστοιχη 

µετακίνηση» και «µέγιστη µετακίνηση – αντίστοιχη τέµνουσα» στις πλείστες των 

περιπτώσεων ταυτίζονται. Τα ζεύγη τιµών µε βάση την επιρροή των φαινοµένων 

Ρ-∆ έχουν κι αυτά τη µορφή µίας καµπύλης ικανότητας, αλλά διαφέρουν κατά τι σε 

σχέση µε τα προηγούµενα ζεύγη. Όλα αυτά τεκµαίρονται και από το 

συγκεντρωτικό Σχ. 5.6, όπου γίνεται εµφανές ότι η καµπύλη ικανότητας είναι ένα 

«κάτω όριο» της παραµορφωσιακής ικανότητας του φορέα, δηλαδή για 

συγκεκριµένη τέµνουσα µάς δίνει µεγαλύτερη µετακίνηση κορυφής. Ακολουθεί η 

προσαρµοσµένη καµπύλη των τιµών µε την επιρροή των φαινοµένων Ρ-∆ και 

τέλος ως «άνω όριο» εµφανίζεται η προσαρµοσµένη καµπύλη των τιµών «µέγιστη 

τέµνουσα βάσης – αντίστοιχη µετακίνηση». Αυτή η τελευταία διαφέρει ελάχιστα 

από την προσαρµοσµένη καµπύλη των τιµών «µέγιστη µετακίνηση – αντίστοιχη 

τέµνουσα». Επίσης, στο ίδιο σχήµα φαίνονται και οι συντελεστές συσχέτισης των 

προσαρµοζόµενων καµπυλών στις παραπάνω τιµές. Φαίνεται, λοιπόν, ολοκάθαρα 

πως οι καµπύλες αυτές είναι επάλληλες στην καµπύλη ικανότητας. Ακόµη, το 

γεγονός ότι η επιρροή των φαινοµένων Ρ-∆ δίνει εν γένει δυσµενέστερα 

αποτελέσµατα (δηλαδή για την ίδια τέµνουσα έχουµε µεγαλύτερες µετακινήσεις) 

είναι κάτι που περιµέναµε, γιατί η παρουσία τους σε αυτό ακριβώς συµβάλλει. 

 Στοιχείο δεύτερο. Στο Σχ. 5.7 απεικονίζονται συγκεντρωτικά όλες οι 

καµπύλες IDA µε συντεταγµένες τα ζεύγη τιµών «ανελαστική µετακίνηση Sd – 

ελαστική φασµατική επιτάχυνση Sael(T1, 5%)» σε µορφή ADRS. Παρατηρούµε ότι, 

σε αντίθεση µε την προηγούµενη περίπτωση, οι τιµές αυτές δεν «ακολουθούν» την 

καµπύλη ικανότητας, αλλά παρουσιάζουν µεγάλη διασπορά τιµών από την ευθεία 

του ελαστικού κλάδου (κόκκινη εστιγµένη γραµµή στο Σχ. 5.7). ∆ηλαδή, για µία 

συγκεκριµένη µετακίνηση Sd λαµβάνουµε τιµές Sael µε µεγάλη απόκλιση από την 

ευθεία του ελαστικού κλάδου, η οποία αυξάνει όσο προχωρούµε προς µεγάλες 
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ανελαστικές µετακινήσεις. Με άλλα λόγια, υπάρχει η τάση άλλες καµπύλες να 

ευρίσκονται άνωθεν και άλλες κάτωθεν του ελαστικού κλάδου. Το τί σηµαίνει αυτό 

θα τό δούµε ευθύς αµέσως στο επόµενο Σχ. 5.8.  

 Στο Σχ. 5.8, λοιπόν, απεικονίζεται η σχέση του q (συντελεστής 

συµπεριφοράς) µε το µ (πλαστιµότητα µετακινήσεων) για το σύνολο των 

καµπυλών IDA των χρησιµοποιηθεισών καταγραφών. Στο σχήµα αυτό φαίνονται, 

επίσης, η ευθεία “q=µ” (παραδοχή ίσων µετακινήσεων) και η καµπύλη 

“ 2 1q µ= − ” (παραδοχή ίσων ενεργειών). Παρατηρούµε ότι κάποιες καµπύλες 

IDA βρίσκονται πάνω από την ευθεία “q=µ” (µ<q) και κάποιες άλλες κάτω από 

αυτήν (µ>q). Γι’ αυτές τις τελευταίες καµπύλες, ισχύει ότι οι αντίστοιχες καταγραφές 

(οι καταγραφές δηλαδή που µε τη µέθοδο IDA παράγουν αυτές τις καµπύλες) 

έχουν «παλµό κατευθυντικότητας». ∆ηλαδή, όταν µ>q, η καταγραφή που παράγει 

την καµπύλη IDA µε αυτήν τη σχέση θα έχει «παλµό κατευθυντικότητας». Ωστόσο, 

το αντίστροφο δεν ισχύει πάντοτε. ∆ηλαδή, µια καταγραφή µε «παλµό 

κατευθυντικότητας» δεν θα δίνει αναγκαστικά µ>q, παρά µόνον όταν συντρέχει και 

µία ακόµη συνθήκη. Αυτή η τελευταία συνθήκη έχει να κάνει µε τη σχέση ανάµεσα 

στη θεµελιώδη ιδιοπερίοδο της κατασκευής και την περίοδο του παλµού, δηλαδή 

µε το λόγο Τ*/Τp (Τ* είναι η ιδιοπερίοδος του ισοδυνάµου µονοβαθµίου 

συστήµατος και Τp είναι η δεσπόζουσα περίοδος του παλµού). Αυτός ο λόγος είναι 

πολύ κρίσιµος, γιατί καθορίζει και τη σχέση q – µ. Πιο συγκεκριµένα, όσο το Τ* 

είναι αρκετά µικρότερο από το Tp, µικρότερο τουλάχιστον από το ήµισυ του Tp 

(Τ*/Τp≪ 1), τότε θα ισχύει µ>q. Όταν, όµως, δεν ικανοποιείται η παραπάνω 

συνθήκη, όπως π.χ. στην περίπτωση της καταγραφής Εrz000, όπου η 

ιδιοπερίοδος του φορέα (Τ*=1.59 sec) είναι λίγο µικρότερη από την περίοδο του 

παλµού (Tp=2 sec), τότε δεν θα ισχύει µ>q, αλλά µπορεί να ισχύει q≈µ ή κάποια 

άλλη σχέση. Συνεπώς, για να ισχύει µ>q, είναι αναγκαίες δύο συνθήκες 

ταυτόχρονα.  

 Η παραπάνω συνθήκη “µ>q”, γενικώς, ισχύει για τον εξής λόγο. Όταν µια 

κατασκευή τίθεται σε ανακυκλιζόµενη κίνηση υπό µια σεισµική δράση και 

«µπαίνει» στην ανελαστική περιοχή, τότε λειτουργεί και συµπεριφέρεται βάσει 

«ενεργών» και όχι ελαστικών µεγεθών (π.χ. ενεργός δυσκαµψία, ενεργός 

απόσβεση κ.ο.κ.). Σ’ ένα ελαστικό – τελείως πλαστικό διγραµµικό διάγραµµα που 

εξιδανικεύει το φάσµα ικανότητας ενός φορέα, όπως αυτά που χρησιµοποιήσαµε 
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στην παρούσα εργασία, η σχέση που διέπει να συµβαλλόµενα µεγέθη είναι 

γενικώς 2
a eff dS ω S= ⋅ , όπου στην ελαστική περιοχή ωeff=ωel. Όσο αυξάνει η 

σεισµική δράση που επιβάλουµε σε µια κατασκευή και αυτή πλαστικοποιείται 

δίνοντας όλο και µεγαλύτερα Sd, τόσο θα µειώνεται η ωeff και, επειδή ωeff=2π/Teff, 

θα µεγαλώνει η Teff. Συνεπώς, επί τη βάσει µιας επαυξητικής διαδικασίας για τη 

σεισµική ένταση, όταν T*/Tp≪ 1, η Teff θα µεταβάλλεται συνεχώς, ξεκινώντας από 

τη χαµηλότερη τιµή της (T* ή Tel) και πλησιάζοντας σταδιακά την Tp. Αποτέλεσµα 

αυτών είναι, καθώς η Teff αυξάνει, να έχουµε όλα και µεγαλύτερα φασµατικά 

µεγέθη, όλο και µεγαλύτερες ανελαστικές µετακινήσεις και συνακόλουθα όλο και 

µεγαλύτερες τιµές µ, µ≫q. Γενικά, στις περιπτώσεις µε παλµό κατευθυντικότητας, 

όταν βέβαια µ>q, τότε η σχέση q – µ µπορεί να δίνεται προσεγγιστικά είτε ως 

( 1) 1
p

T
µ q

T

∗

= − + , που είναι στην ουσία η εξ. (4.19), ή οποιαδήποτε ανάλογη σχέση. 

Τέλος, από το συγκεντρωτικό Σχ. 5.8 παρατηρούµε ότι για µια συγκεκριµένη τιµή 

του q οι καταγραφές δίνουν διαφορετικό µ, άλλες πολύ µεγάλο και άλλες λιγότερο 

µεγάλο. Το πόσο µεγαλύτερο είναι το µ από το q συναρτάται από την ίδια την 

καταγραφή και την ιδιοπερίοδο του συστήµατος. Π.χ. για τον φορέα frame building, 

η καταγραφή Ε04-230 (ασθενέστερη) µάς δίνει χωρίς κλιµάκωση Sael(T1,5%)≈3 

m/s2 (q≈1) και Sd≈0.18 m και η TCU068-360 (ισχυρότερη) µάς δίνει 

Sael(T1,5%)≈7.9 m/s2 (q≈2.4) και Sd≈0.49 m. Για q=4, η πρώτη δίνει και Sd≈1.76 m 

και η δεύτερη Sd≈1.1 m!! 

 Στο Σχ. 5.9 απεικονίζεται η κατανοµή των απολύτων επιταχύνσεων των 

ορόφων καθ’ ύψος του φορέα. Η κατανοµή αυτή για διάφορες καταγραφές και για 

µία κλιµακωµένη καταγραφή έχει τη µορφή του εν λόγω σχήµατος, σαν µία 

τεθλασµένη γραµµή. Οι µέγιστες αυτές επιταχύνσεις, που ελήφθησαν από τα 

αποτελέσµατα της χρονοϊστορίας, δεν ευρίσκονται σε «φάση», δηλαδή οι µέγιστες 

τιµές δεν συµπίπτουν την ίδια ακριβώς χρονική στιγµή, αλλά σε µία µικρή περιοχή 

γύρω από αυτή, µε συνέπεια να µη συνάγεται κάτι πιο συγκεκριµένο από το 

διάγραµµα των επιταχύνσεων. 

 Όσον αφορά στα Σχ. 5.10 και 5.11, παρατηρούµε ότι η κατανοµή των 

µετακινήσεων των ορόφων και των αντιστοίχων “drift” έχει ένα συγκεκριµένο 

«ιδιόσχηµα» για όλες τις χρησιµοποιηθείσες καταγραφές. Η κατανοµή αυτή 

οµοιάζει προς το «ιδιοδιάνυσµα» της 1ης ιδιοµορφής τόσο για τις ελαστικές όσο και 
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για τις ανελαστικές «εικόνες» των καταγραφών. Περαιτέρω, παρατηρούµε ότι γι’ 

αυτόν τον φορέα το “drift” αυξάνει σταδιακά µέχρι τον τρίτο όροφο, όπου έχουµε 

και τη µεγαλύτερη «συγκέντρωση» και µετά φθίνει σταδιακά προς τους 

υπερκειµένους ορόφους. Ανάλογα δε µε την καταγραφή ή το βαθµό κλιµάκωσης η 

ως άνω παρατηρηθείσα τάση γίνεται εντονότερη ή ηπιότερη. Π.χ. η TCU068 µάς 

δίνει την πιο έντονη τάση στις µετακινήσεις και το “drift”, ενώ η Ε03 την πιο ήπια. 

Όλες οι άλλες καταγραφές ευρίσκονται σε µία ενδιάµεση κατάσταση. 

 

5.3.2   Αποτελέσµατα για τον «pilotis building» 

 

5.3.2.1   Επεξεργασία αποτελεσµάτων 

 

 Για την περίπτωση του φορέα «pilotis building», αποµονώνουµε από το 

σύνολο των καταγραφών της §5.3.1 τις καταγραφές µε «παλµό 

κατευθυντικότητας» και τις χρησιµοποιούµε στην ανάλυση χρονοϊστορίας αυτού 

του φορέα. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για αυτές τις καταγραφές 

παρουσιάζονται παρακάτω τόσο σε πίνακες όσο και σε γραφήµατα. 

 

Πίνακας 5.6   Αποτελέσµατα χρονοϊστορίας για όλες τις καταγραφές (pilotis building) 

 

 Πολυβάθµιο Ισοδ. Μονοβάθµιο Πολυβάθµιο  

Καταγραφές max ∆ αντίστ. V max Sd αντίστ. Sa max V αντίστ. ∆ Scaling 

E03-230 0.0142 9171 0.0117 2.902 9171 0.0142 100% 

E03-230 0.0265 17300 0.0218 5.474 17300 0.0265 200% 

E03-230 0.0301 17910 0.0248 5.667 18900 0.0298 250% 

E03-230 0.0358 18880 0.0295 5.974 20010 0.0338 300% 

E03-230 0.0422 21140 0.0347 6.689 21140 0.0422 350% 

E03-230 0.0597 25720 0.0491 8.138 25720 0.0597 450% 

E04-230 0.0237 15440 0.0195 4.885 15440 0.0237 100% 

E04-230 0.0319 18560 0.0262 5.872 18560 0.0319 130% 

E04-230 0.0379 19650 0.0312 6.217 19650 0.0379 150% 

E04-230 0.0443 20950 0.0364 6.629 20950 0.0443 170% 

E04-230 0.0566 22890 0.0466 7.242 22890 0.0566 200% 

E04-230 0.0710 25370 0.0585 8.027 25370 0.0710 230% 

E05-230 0.0312 18560 0.0257 5.872 18560 0.0312 50% 

E05-230 0.0382 20890 0.0315 6.610 20890 0.0382 70% 

E05-230 0.0456 22820 0.0375 7.220 22820 0.0456 100% 
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Καταγραφές max ∆ αντίστ. V max Sd αντίστ. Sa max V αντίστ. ∆ Scaling 

E05-230 0.0627 25440 0.0516 8.049 25440 0.0627 130% 

E05-230 0.0762 28600 0.0627 9.049 28600 0.0762 150% 

E06-230 0.0196 13210 0.0161 4.180 13210 0.0196 50% 

E06-230 0.0281 17500 0.0231 5.537 17500 0.0281 70% 

E06-230 0.0436 20730 0.0359 6.559 20730 0.0436 100% 

E06-230 0.0647 22844 0.0532 7.228 23740 0.0644 130% 

E06-230 0.0787 26650 0.0648 8.432 26650 0.0787 150% 

TCU068-090 0.0276 17120 0.0227 5.417 17120 0.0276 40% 

TCU068-090 0.0421 20290 0.0346 6.420 20290 0.0421 60% 

TCU068-090 0.0542 22550 0.0446 7.135 22550 0.0542 80% 

TCU068-090 0.0618 24540 0.0508 7.764 24540 0.0618 100% 

TCU068-090 0.0685 26210 0.0564 8.293 26210 0.0685 120% 

TCU068-360 0.0172 11880 0.0141 3.759 11880 0.0172 50% 

TCU068-360 0.0244 16230 0.0200 5.135 16230 0.0244 70% 

TCU068-360 0.0365 19780 0.0300 6.258 19780 0.0365 100% 

TCU068-360 0.0518 21910 0.0426 6.932 21910 0.0518 130% 

TCU068-360 0.0639 23220 0.0526 7.347 23220 0.0639 150% 

 

Πίνακας 5.7   Σχέση “q – µ” για όλες τις καταγραφές (pilotis building) 

 

Καταγραφές Sd Sael µ q Scaling 

Ε03-230 0.0117 2.853 0.46 0.44 100% 

Ε03-230 0.0218 5.706 0.85 0.87 200% 

Ε03-230 0.0248 7.133 0.96 1.09 250% 

Ε03-230 0.0295 8.559 1.15 1.31 300% 

Ε03-230 0.0347 9.986 1.35 1.52 350% 

Ε03-230 0.0491 12.839 1.91 1.96 450% 

Ε03-230 0.1103 26.191 4.29 4.00 918% 

Ε03-230 0.2087 39.286 8.12 6.00 1377% 

Ε04-230 0.0195 5.000 0.76 0.76 100% 

Ε04-230 0.0262 6.500 1.02 0.99 130% 

Ε04-230 0.0312 7.500 1.21 1.15 150% 

Ε04-230 0.0364 8.500 1.42 1.30 170% 

Ε04-230 0.0466 10.000 1.81 1.53 200% 

Ε04-230 0.0585 11.500 2.27 1.76 230% 

Ε04-230 0.2035 26.200 7.92 4.00 524% 

Ε04-230 0.3568 39.300 13.88 6.00 786% 

Ε05-230 0.0257 6.590 1.00 1.01 50% 

Ε05-230 0.0315 9.226 1.22 1.41 70% 

Ε05-230 0.0375 13.180 1.46 2.01 100% 

Ε05-230 0.0516 17.134 2.01 2.62 130% 
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Καταγραφές Sd Sael µ q Scaling 

Ε05-230 0.0627 19.770 2.44 3.02 150% 

Ε06-230 0.0161 4.120 0.63 0.63 50% 

Ε06-230 0.0231 5.768 0.90 0.88 70% 

Ε06-230 0.0359 8.240 1.40 1.26 100% 

Ε06-230 0.0532 10.712 2.07 1.64 130% 

Ε06-230 0.0648 12.360 2.52 1.89 150% 

Ε06-230 0.1502 26.203 5.84 4.00 318% 

Ε06-230 0.2268 39.305 8.83 6.00 477% 

TCU068-090 0.0227 5.560 0.88 0.85 40% 

TCU068-090 0.0346 8.340 1.35 1.27 60% 

TCU068-090 0.0446 11.120 1.74 1.70 80% 

TCU068-090 0.0508 13.900 1.98 2.12 100% 

TCU068-090 0.0564 16.680 2.19 2.55 120% 

TCU068-090 0.0853 26.132 3.32 3.99 188% 

TCU068-090 0.1499 39.337 5.83 6.01 283% 

TCU068-360 0.0141 3.700 0.55 0.56 50% 

TCU068-360 0.0200 5.180 0.78 0.79 70% 

TCU068-360 0.0300 7.400 1.17 1.13 100% 

TCU068-360 0.0426 9.620 1.66 1.47 130% 

TCU068-360 0.0526 11.100 2.05 1.69 150% 

TCU068-360 0.1672 26.196 6.51 4.00 354% 

TCU068-360 0.2426 39.294 9.44 6.00 531% 

 

Πίνακας 5.8   Απόλυτη επιτάχυνση ορόφων καθ’ ύψος του φορέα (pilotis building) 

 

Απόλυτη επιτάχυνση (m/s 2) για µία καταγραφή (Ε04-230) 

Όροφος 100% 130% 170% 200% 230% 

1 3.908 4.818 5.809 6.487 7.301 

2 4.239 5.155 5.999 6.783 7.685 

3 4.459 5.432 6.362 7.044 7.812 

4 4.692 5.719 6.631 7.352 8.152 

5 4.947 5.989 6.903 7.584 8.382 

6 5.181 6.275 7.245 8.062 8.831 

7 5.384 6.49 7.528 8.434 9.188 

8 5.547 6.683 8.064 8.666 9.39 
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Απόλυτη επιτάχυνση (m/s 2) για διάφορες καταγραφές (100%) 

Όροφος E03-230 E04-230 E05-230 E06-230 TCU068-360 

1 2.456 3.908 6.664 5.894 5.861 

2 2.662 4.239 6.804 5.93 6.083 

3 2.787 4.459 6.918 6.229 6.134 

4 2.884 4.692 7.489 6.525 6.428 

5 2.939 4.947 8.153 6.742 6.518 

6 3.144 5.181 8.554 6.937 6.712 

7 3.554 5.384 8.607 7.213 7.157 

8 3.896 5.547 8.892 7.631 7.486 

 

Πίνακας 5.9 Μετακινήσεις ορόφων (m) και αντίστοιχο “drift” % για µία κλιµακωµένη 
καταγραφή (Ε04-230) (pilotis building). 

 

 100%, µ=0.76 130%, µ=1.02 170%, µ=1.42 200%, µ=1.82 230%, µ=2.28 

Όροφος h i d i drift %  d i drift %  d i drift %  d i drift %  d i drift %  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 2.55 0.0137 0.54% 0.0183 0.72% 0.0265 1.04% 0.0347 1.36% 0.0427 1.67% 

2 2.75 0.0158 0.08% 0.0211 0.10% 0.0301 0.13% 0.039 0.16% 0.0479 0.19% 

3 2.75 0.0173 0.05% 0.0231 0.07% 0.0328 0.10% 0.0423 0.12% 0.0522 0.15% 

4 2.75 0.0189 0.06% 0.0252 0.08% 0.0355 0.10% 0.0457 0.12% 0.0565 0.16% 

5 2.75 0.0204 0.05% 0.0272 0.07% 0.0381 0.09% 0.0488 0.11% 0.0605 0.15% 

6 2.75 0.0217 0.05% 0.029 0.07% 0.0404 0.08% 0.0517 0.11% 0.0644 0.14% 

7 2.75 0.0228 0.04% 0.0306 0.06% 0.0425 0.08% 0.0544 0.09% 0.0680 0.13% 

8 2.75 0.0237 0.03% 0.0319 0.05% 0.0444 0.07% 0.0567 0.09% 0.0712 0.12% 

 

Πίνακας 5.10 Μετακινήσεις ορόφων (m) και αντίστοιχο “drift” % για διάφορες 
καταγραφές (100%) (pilotis building). 

 

 E03-230, 
µ=0.46 

E04-230, 
µ=0.76 

E05-230, 
µ=1.46 

E06-230, 
µ=1.40 

TCU068-360, 
µ=1.17 

Όροφος h i d i drift %  d i drift %  d i drift %  d i drift %  d i drift %  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 2.55 0.0080 0.31% 0.0137 0.54% 0.0260 1.02% 0.0258 1.01% 0.0216 0.85% 

2 2.75 0.0094 0.05% 0.0158 0.08% 0.0298 0.14% 0.0293 0.13% 0.0246 0.11% 

3 2.75 0.0103 0.04% 0.0173 0.05% 0.0328 0.11% 0.0320 0.10% 0.0269 0.08% 

4 2.75 0.0113 0.04% 0.0189 0.06% 0.0358 0.11% 0.0347 0.10% 0.0292 0.08% 

5 2.75 0.0122 0.03% 0.0204 0.05% 0.0386 0.10% 0.0373 0.09% 0.0313 0.08% 

6 2.75 0.0130 0.03% 0.0217 0.05% 0.0412 0.09% 0.0396 0.09% 0.0333 0.07% 

7 2.75 0.0137 0.02% 0.0228 0.04% 0.0435 0.08% 0.0417 0.08% 0.0350 0.06% 

8 2.75 0.0142 0.02% 0.0237 0.03% 0.0456 0.07% 0.0436 0.07% 0.0365 0.05% 
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Σχήµα 5.12 ∆ιάγραµµα µετακίνησης κορυφής – τέµνουσας βάσης όπου απεικονίζονται 

οι καµπύλες IDA για δύο καταγραφές (Ε04, Ε06) µε και χωρίς τα φαινόµενα 
Ρ-∆ (pilotis building). 
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Σχήµα 5.13 ∆ιάγραµµα µετακίνησης κορυφής Sd – ελαστικής φασµατικής επιτάχυνσης 

Sael σε ADRS µορφή όπου απεικονίζονται οι καµπύλες IDA για δύο 
καταγραφές (Ε04, Ε06) µε και χωρίς τα φαινόµενα Ρ-∆ (pilotis building). 
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Σχήµα 5.14 ∆ιάγραµµα συντελεστή συµπεριφοράς q – πλαστιµότητας µ όπου 

απεικονίζονται οι καµπύλες IDA για δύο καταγραφές (Ε04, Ε06) µε και 
χωρίς τα φαινόµενα Ρ-∆ (pilotis building). 
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Σχήµα 5.15 ∆ιάγραµµα µετακίνησης κορυφής – τέµνουσας βάσης όπου απεικονίζονται 

οι καµπύλες IDA του συνόλου των χρησιµοποιηθεισών καταγραφών (pilotis 
building). 
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Σχήµα 5.16 ∆ιάγραµµα µετακίνησης κορυφής – τέµνουσας βάσης όπου απεικονίζονται 

οι τιµές (µέγιστη µετακίνηση, αντίστοιχη τέµνουσα) και (µέγιστη τέµνουσα, 
αντίστοιχη µετακίνηση) και οι τιµές µε τα φαινόµενα Ρ-∆. Στα τρία είδη τιµών 
προσαρµόζονται λογαριθµικές καµπύλες εκ των οποίων η καθεµιά έχει τον 
δικό της συντελεστή συσχέτισης (pilotis building). 
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Σχήµα 5.17 ∆ιάγραµµα συντελεστή συµπεριφοράς q – πλαστιµότητας µ όπου 

απεικονίζονται οι καµπύλες IDA για το σύνολο των χρησιµοποιηθεισών 
καταγραφών (pilotis building). 
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Κατανοµή επιταχύνσεων ορόφων για 
διάφορες καταγραφές (100%)
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Σχήµα 5.18 ∆ιάγραµµα κατανοµής απολύτων επιταχύνσεων ορόφων καθ’ ύψος του 

φορέα για διάφορες καταγραφές (αριστερά) και για µία κλιµακωµένη 
καταγραφή (Ε04-230) (δεξιά) (pilotis building). 
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Σχήµα 5.19 ∆ιάγραµµα κατανοµής µετακινήσεων ορόφων και αντιστοίχων “drift” καθ’ 

ύψος του φορέα για διάφορες καταγραφές (100%) (pilotis building). 
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Σχήµα 5.20 ∆ιάγραµµα κατανοµής µετακινήσεων ορόφων και αντιστοίχων “drift” καθ’ 
ύψος του φορέα για µία κλιµακωµένη καταγραφή (Ε04-230) (pilotis 
building). 
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5.3.2.2   Σύγκριση «frame building» - «pilotis building» 

 

Πίνακας 5.11   Σύγκριση των δύο φορέων για δύο τιµές πλαστιµότητας, µ=3 & µ=5 

 

µ=3 µ=5 
 

frame building pilotis building frame building pilo tis building 

Όροφος Accel.  di (m)  drift %  Accel.  di (m)  drift %  Accel.  di (m)  drift %  Accel.  di (m)  drift %  

0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 

1 7.274 0.0722 2.83% 8.135 0.0543 2.13% 10.25 0.1280 5.02% 13.36 0.0914 3.59% 

2 5.467 0.2113 5.06% 8.294 0.0607 0.23% 7.597 0.3681 8.73% 13.18 0.1043 0.47% 

3 5.57 0.3740 5.92% 8.71 0.0659 0.19% 7.136 0.6367 9.77% 13.24 0.1160 0.43% 

4 4.957 0.5320 5.75% 8.899 0.0713 0.19% 6.473 0.8995 9.56% 12.68 0.1277 0.43% 

5 4.498 0.6720 5.09% 9.242 0.0763 0.18% 5.801 1.1420 8.82% 12.89 0.1392 0.42% 

6 4.493 0.7798 3.92% 9.722 0.0812 0.18% 5.416 1.3440 7.35% 13.52 0.1503 0.40% 

7 4.503 0.8513 2.60% 10.08 0.0859 0.17% 5.909 1.4950 5.49% 14.2 0.1609 0.39% 

8 5.282 0.8999 1.77% 10.26 0.0902 0.16% 6.658 1.6040 3.96% 15.38 0.1710 0.37% 
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Σχήµα 5.21   Η καµπύλη ικανότητας για τους δύο φορείς (συγκριτικό γράφηµα) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ 

        

 

149 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Πλαστιµότητα, µ

Σ
υ

ν
τε

λ
εσ

τή
ς 

σ
υ

µ
π

ερ
ιφ

ο
ρ

ά
ς,

 q E03-frame

E04-frame

E06-frame

TCU068-090-frame

TCU068-360-frame

E03-pilotis

E04-pilotis

E06-pilotis

TCU068-090-pilotis

TCU068-360-pilotis

q=µ

q=SQRT(2µ-1)

Σχήµα 5.22   Η σχέση “q – µ”  για τους δύο φορείς (συγκριτικό γράφηµα) 
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Σχήµα 5.23 Κατανοµή απολύτων επιταχύνσεων ορόφων για δύο τιµές µ για τους δύο 
φορείς (συγκριτικό γράφηµα). 
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Κατανοµή µετακινήσεων ορόφων καθ' 
ύψος του φορέα frame building
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Σχήµα 5.24 Κατανοµή µετακινήσεων ορόφων για δύο τιµές µ για τους δύο φορείς 

(συγκριτικό γράφηµα). 
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Κατανοµή "drift" ορόφων καθ' ύψος του 
φορέα frame building
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Σχήµα 5.25 Κατανοµή “drift” ορόφων για δύο τιµές µ για τους δύο φορείς (συγκριτικό 

γράφηµα). 
 

5.3.2.3   Σχόλια – Παρατηρήσεις 

 

 Στην §5.3.1.2 είχαµε παρουσιάσει τα σχόλια για τα αποτελέσµατα του φορέα 

frame building. Στην παρούσα παράγραφο θα αξιολογήσουµε τα αποτελέσµατα 

του φορέα pilotis building. ∆εδοµένου ότι κάποια πράγµατα επαναλαµβάνονται κι 

εδώ, θα προσπαθήσουµε να εξειδικεύσουµε την ανάλυσή µας στις ανάγκες του 

εδώ εξεταζοµένου φορέα και να παρουσιάσουµε τα κύρια στοιχεία που 

προκύπτουν από τα παραπάνω παρατεθειµένα γραφήµατα και τα οποία 

διαφοροποιούν τον ένα φορέα από τον άλλο. Όσα στοιχεία είναι κοινά, θα τα 

επαναλάβουµε τυπικά. Συνεπώς, µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο µπορούµε να 

αναφέρουµε τα εξής πράγµατα. 

 Πρώτον, µπορούµε να παρατηρήσουµε στο Σχ. 5.16 ότι τα ζεύγη τιµών 
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«µέγιστη µετακίνηση – αντίστοιχη τέµνουσα» και «µέγιστη τέµνουσα – αντίστοιχη 

µετακίνηση» προσαρµόζονται πολύ καλύτερα στην καµπύλη ικανότητας σ’ αυτόν 

τον φορέα απ’ ό, τι στον προηγούµενο (πρβ. Σχ. 5.6). Αυτό τεκµαίρεται και από το 

γεγονός ότι στα ανωτέρω ζεύγη τιµών προσαρµόζεται µέσω ανάλυσης 

παλινδρόµησης «λογαριθµική καµπύλη» η οποία έχει συντελεστή συσχέτισης που 

βρίσκεται πολύ κοντά στη µονάδα. Αυτό ισχύει και για τις τιµές µε τα φαινόµενα   

Ρ-∆. Μάλιστα, και τα τρία αυτά ζεύγη τιµών έχουν συντελεστές συσχέτισης 

µεγαλύτερους σ’ αυτήν την περίπτωση απ’ ό, τι στην προηγούµενη (πρβ. Σχ. 5.6). 

Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι στατιστικά ο αριθµός των καµπυλών IDA που 

χρησιµοποιήσαµε στον εδώ εξεταζόµενο φορέα είναι πολύ µικρότερος από τον 

προηγούµενο (βλ. Σχ. 5.15). Κατά τα λοιπά, παρατηρούµε ότι κι εδώ η καµπύλη 

ικανότητας αποτελεί το «κάτω όριο» της παραµορφωσιακής ικανότητας του φορέα, 

αφού για συγκεκριµένη τέµνουσα βάσης δίνει τη µεγαλύτερη µετακίνηση κορυφής. 

Τα ζεύγη τιµών «µέγιστη µετακίνηση – αντίστοιχη τέµνουσα» και «µέγιστη 

τέµνουσα – αντίστοιχη µετακίνηση», που σχεδόν ταυτίζονται, αποτελούν το «άνω 

όριο» και τα ζεύγη τιµών µε τα φαινόµενα Ρ-∆ ευρίσκονται σε µια ενδιάµεση 

µεταξύ των άλλων δύο κατάσταση. Η ίδια τάση παρατηρήθηκε και στην 

περίπτωση του φορέα frame building. 

 Όσον αφορά στο Σχ. 5.17, παρατηρούµε ότι οι καταγραφές που επιλέξαµε 

έχουν το χαρακτηριστικό να ευρίσκονται όλες (πλην µίας) κάτω από την ευθεία 

“q=µ”, δηλαδή ισχύει ότι “µ>q”. Αυτό συµβαίνει, γιατί σύµφωνα µε τα σχόλια της 

§5.3.1.2 οι καταγραφές που χρησιµοποιήσαµε στο εν λόγω σχήµα έχουν το 

στοιχείο του «παλµού κατευθυντικότητας» και επιπλέον ισχύει ότι η θεµελιώδης 

ιδιοπερίοδος του φορέα (Τ*=0.40 sec) είναι πολύ µικρότερη της περιόδου του 

παλµού των καταγραφών (Τ*/Tp≪ 1). Όταν συντρέχουν και οι δύο αυτοί λόγοι, 

όπως εδώ, τότε γενικά θα ισχύει ότι “µ>q”. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέραµε 

στην §5.3.1.2 και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουµε κι εδώ. 

 Σχετικά µε το Σχ. 5.18, όπου απεικονίζεται η κατανοµή των απολύτων 

επιταχύνσεων των ορόφων καθ’ ύψος του φορέα, παρατηρούµε ότι εδώ η 

κατατοµή αυτή είναι γραµµική. ∆ηλαδή, η επιτάχυνση αυξάνει σταδιακά ανά 

όροφο, ξεκινώντας από το ισόγειο και προχωρώντας προς τα επάνω, µε σχεδόν 

σταθερό ρυθµό. Παρατηρούµε, ακόµη, ότι ο ρυθµός µεταβολής της επιτάχυνσης 

στους ορόφους είναι µικρός (γραµµική κατανοµή µε ήπια κλίση), µε αποτέλεσµα οι 
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επιταχύνσεις να «κινούνται» σ’ ένα µικρό εύρος τιµών. Να σηµειωθεί ότι στον 

προηγούµενο φορέα η κατανοµή των επιταχύνσεων ήταν τυχαία. 

 Όσον αφορά στα Σχ. 5.19 και 5.20, όπου απεικονίζεται η κατανοµή των 

µετακινήσεων των ορόφων και των αντιστοίχων “drift” καθ’ ύψος του φορέα, 

παρατηρούµε ότι οι µετακινήσεις έχουν το συγκεκριµένο «ιδιόσχηµα» που οµοιάζει 

προς το ιδιοδιάνυσµα της 1ης ιδιοµορφής για αυτόν τον φορέα. Τα δε “drift” 

φαίνεται να «συγκεντρώνονται» εντονότατα στον 1ο όροφο (ισόγειο) κι από εκεί και 

πάνω να φθίνουν προς πολύ µικρές τιµές. Η τάση αυτή γίνεται εντονότερη ή 

ηπιότερη ανάλογα µε την ένταση της καταγραφής (Σχ. 5.19) και βέβαια τον βαθµό 

κλιµάκωσης (Σχ. 5.20). 

 Τέλος, στην §5.3.2.2 επιχειρείται µια σύγκριση των δύο φορέων στον βαθµό 

που αυτό είναι δυνατό. Στο Σχ. 5.21 βλέπουµε ότι ο φορέας frame building είναι 

πολύ πιο πλάστιµος από τον έτερο φορέα µε αποτέλεσµα η καµπύλη ικανότητας 

του δευτέρου να εκφυλίζεται σε µία σχεδόν κατακόρυφη ευθεία, όταν τοποθετούµε 

τις δύο καµπύλες µαζί στην ίδια κλίµακα του διαγράµµατος. Στο Σχ. 5.22 

απεικονίζεται η σχέση “q – µ” για τις καταγραφές µε παλµό κατευθυντικότητας για 

τους δύο φορείς. Παρατηρούµε ότι για τις συγκεκριµένες καταγραφές τυχαίνει ο 

φορέας frame building να δίνει µεγαλύτερες τιµές πλαστιµότητας µ από τον άλλο 

για δεδοµένη στάθµη του συντελεστή συµπεριφοράς q. Στο Σχ. 5.23 γίνεται 

σύγκριση των επιταχύνσεων των δύο φορέων για δύο τιµές πλαστιµότητας µ (µ=3 

& µ=5). Παρατηρούµε ότι ο φορέας pilotis building έχει µεγαλύτερες επιταχύνσεις 

από τον frame building και για τις δύο τιµές του µ. Ακόµη, στα Σχ. 5.24 και 5.25 

γίνεται σύγκριση των µετακινήσεων και των “drift” των ορόφων αντίστοιχα των δύο 

φορέων για τις δύο προαναφερθείσες τιµές πλαστιµότητας. Παρατηρούµε ότι εδώ 

οι µετακινήσεις και τα “drift” του φορέα frame building είναι µία τάξη µεγέθους 

µεγαλύτερες ποσότητες από αυτές του pilotis building και συνεπώς είναι δυσχερής 

η όποια σύγκρισή τους. Γενικά, γι’ αυτά τα µεγέθη ισχύουν τα σχόλια που 

διατυπώσαµε στις αντίστοιχες παραγράφους του κάθε φορέα. 
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5.4   ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Στην προηγούµενη ενότητα αναπτύξαµε και αναλύσαµε δια µακρών τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης χρονοϊστορίας για τους δύο εξεταζοµένους φορείς. 

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται µια γενική αποτίµηση των όσων έχουµε ήδη 

αναφέρει και συνάγονται τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα. Συνεπώς, δύνανται να 

εξαχθούν τα εξής συµπεράσµατα ως σύνοψη: 

� Για έναν φορέα η καµπύλη ικανότητας αποτελεί το «κάτω όριο» της 

παραµορφωσιακής ικανότητάς του και τα ζεύγη τιµών «µετακίνηση κορυφής 

– τέµνουσα βάσης» αποτελούν το «πάνω όριο» για συγκεκριµένη 

επιβαλλόµενη δύναµη. ∆ηλαδή, για µια συγκεκριµένη τιµή τέµνουσας 

λαµβάνουµε µεγαλύτερη µετακίνηση στην πρώτη περίπτωση από τη 

δεύτερη. Συνεπώς, η καµπύλη ικανότητας είναι η δυσµενέστερη δυνατή 

εκτίµηση της εικόνας παραµόρφωσης ενός φορέα. Τα ζεύγη των τιµών που 

λαµβάνουν υπόψη την επιρροή των φαινοµένων Ρ-∆ ευρίσκονται σε µια 

ενδιάµεση µεταξύ των άλλων δύο περιπτώσεων κατάσταση. 

� Όσον αφορά στην ανάλυση IDA, για µεν το διάγραµµα «τέµνουσα βάσης V – 

µετακίνηση κορυφής ∆» η προσαρµοσµένη καµπύλη IDA προσεγγίζει λίαν 

ικανοποιητικά την καµπύλη ικανότητας, ενώ για δε το διάγραµµα “Sa – Sd” οι 

συντεταγµένες των καµπυλών IDA δεν «ακολουθούν» την καµπύλη 

ικανότητας, αλλά παρουσιάζουν την τάση να έχουν µεγάλη διασπορά τιµών 

από την ευθεία του ελαστικού κλάδου (βλ. Σχ. 5.7). ∆ηλαδή, για µία 

συγκεκριµένη µετακίνηση Sd λαµβάνουµε τιµές Sael µε µεγάλη απόκλιση από 

την ευθεία του ελαστικού κλάδου, η οποία αυξάνει όσο προχωρούµε προς 

µεγάλες ανελαστικές µετακινήσεις. 

� Στις περιπτώσεις που µια καταγραφή έχει παλµό κατευθυντικότητας και 

συγχρόνως η θεµελιώδης ιδιοπερίοδος Τ* (ελαστική) του φορέα στον οποίο 

εφαρµόζεται η ως άνω καταγραφή είναι αρκετά µικρότερη από τη 

δεσπόζουσα περίοδο του παλµού Tp, µικρότερη τουλάχιστον από το ήµισυ 

του Tp (T*/Tp≪ 1), τότε θα ισχύει ότι η απαιτούµενη πλαστιµότητα µ του 

φορέα θα είναι γενικώς µεγαλύτερη από τον απαιτούµενο συντελεστή 

συµπεριφοράς q (µ>q). Συνακολούθως, οι ανελαστικές µετατοπίσεις θα είναι 

µεγαλύτερες από τις απεριόριστα ελαστικές (Sd>Sde) για µια δεδοµένη τιµή 
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του q. Τώρα, το πόσο µεγαλύτερο είναι το µ από το q συναρτάται από την 

ίδια την καταγραφή και την ιδιοπερίοδο του συστήµατος. 

� ∆εν έχει νόηµα η µεγάλη κλιµάκωση καταγραφών κοντινού πεδίου και 

ιδιαίτερα ασθενών καταγραφών (µικρής δεσπόζουσας περιόδου), αφού 

µπορεί µεν τεχνητά να αυξάνουµε τα εύρη των καταγραφών όσο θέλουµε και 

να µετατρέπουµε µια ασθενή καταγραφή σε οιονεί ισχυρή, αλλά δεν 

µπορούµε να αλλάζουµε τις συχνότητες των καταγραφών, µε συνέπεια τα 

αποτελέσµατα που λαµβάνουµε να εµπεριέχουν αβεβαιότητες ως προς τις 

αποκρίσεις. ∆ηλαδή µία µεγεθυµένη ασθενής καταγραφή (οιονεί ισχυρή) δίνει 

διαφορετικές αποκρίσεις από µία φύσει ισχυρή καταγραφή, αφού η τελευταία 

χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη παλµική περίοδο από την πρώτη. Αυτό 

ισχύει, γιατί γνωρίζουµε από τη θεωρία των σεισµών κοντινού πεδίου ότι 

υπάρχει αναλογική σχέση µεταξύ του λογαρίθµου της περιόδου του παλµού 

και της έντασής του (σεισµική ροπή). Συνεπώς, ένας φύσει ισχυρός παλµός 

δεν θα έχει µόνο µεγάλο εύρος έντασης, αλλά θα διαθέτει και µεγάλη 

περίοδο. Αντιθέτως, ένας τεχνητά ισχυρός παλµός, που προκύπτει κατόπιν 

µεγέθυνσης ενός αρχικά ασθενούς παλµού, θα έχει κάποιο υπολογίσιµο 

εύρος έντασης, αλλά δεν θα διαθέτει και την αντίστοιχη µεγάλη περίοδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β    

 

 

Πίνακας Β1   Υπολογισµός γεωµετρικών χαρακτηριστικών δοκών 

 

∆οκός Πλακοδοκός Επιφάνεια Επιρροής (m2) 

α/α Μορφή beff (m) Εσωτερική Εξωτερική 

∆1 T 2.39 7.66 6.29 

∆2 Γ 0.75 0.21 - 

∆3 T 2.39 7.66 6.29 

∆4 T 1.92 8.06 - 

∆7 T 1.67 14.11 - 

∆8 T 1.67 14.11 - 

∆9 T 1.88 19.39 - 

∆10 T 1.64 4.79 8.69 

∆11 T 1.94 5.85 9.86 

∆12 T 1.64 4.79 8.69 

∆13 Γ 1.35 12.11 - 

∆14 Γ 1.29 8.47 - 

∆15 T 1.78 28.34 - 

∆17 T 1.32 6.00 - 

∆18 T 1.50 12.66 - 

∆19 T 1.50 12.66 - 

∆20 T 1.78 28.34 - 

∆22 T 1.32 6.00 - 

∆23 Γ 1.35 12.11 - 

∆24 Γ 1.29 8.47 - 

∆ώµα Μορφή beff (m) Εσωτερική Εξωτερική 

∆1 Γ 1.18 5.86 - 

∆2 Γ 1.18 5.86 - 

∆3 Γ 1.02 2.72 - 

∆4 Γ 1.02 2.72 - 
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Πίνακας Β2   Υπολογισµός φορτίσεων δοκών λόγω πλακών πέραν του ιδίου βάρους τους 

 

Φορτία επί των ∆οκών 

∆οκός Ξυλότυπος 
Ορόφου 

Ξυλότυπος Ζ' 
Ορόφου ∆ώµα 

Πρόσθετοι Οπλισµοί 
στηρίξεων δοκών 
λόγω πλακών 

(x10-3) m2 

α/α G (KN/m)  Q (KN/m)  G (KN/m)  Q (KN/m)  G (KN/m)  Q (KN/m)  Άκρο 1 Άκρο 2 

∆1 24.98 7.65 15.98 4.35 4.23 2.25 0.157 0.157 

∆2 10.23 0.35 - - 4.23 2.25 0.236 0.236 

∆3 24.98 7.65 15.98 4.35 3.09 1.65 0.157 0.157 

∆4 15.85 3.10 15.85 3.10 3.09 1.65 0.079 0.079 

∆7 27.40 6.40 22.40 6.12 - - 0.302 - 

∆8 27.40 6.40 22.40 6.12 - - - 0.302 

∆9 31.36 9.63 31.36 7.28 - - 0.908 0.908 

∆10 31.79 12.81 22.79 6.36 - - 0.151 0.622 

∆11 30.44 11.89 21.44 5.68 - - 0.622 0.622 

∆12 31.79 12.81 22.79 6.36 - - 0.622 0.151 

∆13 19.34 2.95 10.34 2.82 - - 0.767 0.610 

∆14 18.26 2.65 9.26 2.57 - - 0.437 0.471 

∆15 35.06 8.59 30.06 8.21 - - 1.364 0.891 

∆17 19.00 4.00 19.00 3.87 - - 0.729 0.409 

∆18 24.69 5.63 19.69 5.50 - - - 0.314 

∆19 24.69 5.63 19.69 5.50 - - - 0.314 

∆20 35.06 8.59 30.06 8.21 - - 1.364 0.891 

∆22 19.00 4.00 19.00 3.87 - - 0.729 0.409 

∆23 19.34 2.59 10.34 2.82 - - 0.610 0.767 

∆24 18.26 2.65 9.26 2.57 - - 0.471 0.437 

 

 

* Ο υπολογισµός του συνεργαζοµένου πλάτους των πλακοδοκών έγινε βάσει της 

§5.3.2.1 του EC2-1 και της §5.4.3.1.1 του EC8-1. Από την τελευταία αυτή 

παράγραφο, υπολογίστηκαν οι πρόσθετοι οπλισµοί στις στηρίξεις των δοκών, που 

προέρχονται από τους οπλισµούς των πλακών εντός του συνεργαζοµένου 

πλάτους των αντιστοίχων δοκών. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ    

 

Γ.1   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡ∆ΗΣ ΚΑΙ 

ΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΡΟΗ 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΟΚΩΝ 

 

ΙΣΟΓΕΙΟ – Α’ ΟΡΟΦΟΣ 

 ΑΚΡΟ 1 ΑΚΡΟ 2 

∆ΟΚΟΣ (θy)κάτω (Μy)κάτω (θy)πάνω (Μy)πάνω (θy)κάτω (Μy)κάτω (θy)πάνω (Μy)πάνω 

∆10 0.010 282.939 0.010 497.435 0.010 282.939 0.010 524.827 

∆11 0.011 280.084 0.011 623.618 0.011 280.084 0.011 623.618 

∆12 0.010 282.939 0.010 524.827 0.010 282.939 0.010 450.916 

∆13 0.015 430.365 0.015 614.608 0.015 430.365 0.015 575.894 

∆15 0.013 433.343 0.013 819.453 0.013 433.343 0.013 694.108 

∆20 0.013 433.343 0.013 839.063 0.013 433.343 0.013 713.718 

∆23 0.015 430.365 0.015 575.894 0.015 430.365 0.015 614.608 

∆9 0.011 224.602 0.011 515.492 0.011 224.602 0.011 515.492 

∆7 0.018 176.415 0.018 256.254 0.018 176.415 0.018 165.550 

∆8 0.018 176.415 0.018 165.550 0.018 176.415 0.018 256.254 

∆17 0.009 281.270 0.009 551.943 0.009 281.270 0.028 498.139 

∆22 0.009 281.270 0.009 528.185 0.009 281.270 0.009 472.107 

∆4 0.011 433.343 0.011 819.453 0.011 433.343 0.011 694.108 

∆14 0.013 349.582 0.013 548.082 0.013 349.582 0.013 553.543 

∆18 0.015 172.160 0.015 164.720 0.015 172.160 0.015 332.804 

∆19 0.015 172.160 0.015 164.720 0.015 172.160 0.015 332.804 

∆24 0.013 349.582 0.013 553.543 0.013 349.582 0.013 548.082 

∆1 0.014 347.185 0.014 480.229 0.014 347.185 0.014 578.578 

∆3 0.014 347.185 0.014 578.578 0.014 347.185 0.014 480.229 

∆2 0.008 139.500 0.009 314.154 0.008 139.500 0.009 314.154 
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Β’ – Γ’ ΟΡΟΦΟΣ 

 ΑΚΡΟ 1 ΑΚΡΟ 2 

∆ΟΚΟΣ (θy)κάτω (Μy)κάτω (θy)πάνω (Μy)πάνω (θy)κάτω (Μy)κάτω (θy)πάνω (Μy)πάνω 

∆10 0.010 282.939 0.010 540.602 0.010 282.939 0.010 536.824 

∆11 0.011 280.084 0.011 577.115 0.011 280.084 0.011 577.115 

∆12 0.010 282.939 0.010 536.824 0.010 282.939 0.010 540.602 

∆13 0.015 430.365 0.015 740.748 0.015 430.365 0.015 651.443 

∆15 0.013 433.343 0.013 898.953 0.013 433.343 0.013 773.608 

∆20 0.013 433.343 0.013 981.697 0.013 433.343 0.013 856.818 

∆23 0.015 349.990 0.015 534.842 0.015 349.990 0.015 593.938 

∆9 0.011 348.650 0.011 583.603 0.011 348.650 0.011 583.603 

∆7 0.018 141.549 0.018 321.424 0.018 141.549 0.018 133.920 

∆8 0.018 141.549 0.018 133.920 0.018 141.549 0.018 321.424 

∆17 0.009 349.791 0.009 551.943 0.009 349.791 0.028 498.139 

∆22 0.009 349.791 0.009 551.943 0.009 349.791 0.009 498.139 

∆4 0.011 224.654 0.011 440.082 0.011 224.654 0.011 440.082 

∆14 0.013 278.155 0.013 605.598 0.013 278.155 0.013 662.308 

∆18 0.015 172.160 0.015 164.720 0.015 172.160 0.015 312.170 

∆19 0.015 172.160 0.015 164.720 0.015 172.160 0.015 312.170 

∆24 0.013 278.155 0.013 511.372 0.013 278.155 0.013 505.487 

∆1 0.015 427.110 0.015 606.697 0.015 427.110 0.015 606.697 

∆3 0.015 427.110 0.015 606.697 0.015 427.110 0.015 606.697 
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∆’ ΟΡΟΦΟΣ 

 ΑΚΡΟ 1 ΑΚΡΟ 2 

∆ΟΚΟΣ (θy)κάτω (Μy)κάτω (θy)πάνω (Μy)πάνω (θy)κάτω (Μy)κάτω (θy)πάνω (Μy)πάνω 

∆10 0.010 224.232 0.010 439.699 0.010 224.232 0.010 446.753 

∆11 0.011 280.084 0.011 493.370 0.011 280.084 0.011 493.370 

∆12 0.010 224.232 0.010 446.753 0.010 224.232 0.010 439.699 

∆13 0.015 346.228 0.015 548.405 0.015 346.228 0.015 444.473 

∆15 0.013 433.343 0.013 898.953 0.013 433.343 0.013 773.608 

∆20 0.013 433.343 0.013 898.953 0.013 433.343 0.013 773.608 

∆23 0.015 346.228 0.015 444.473 0.015 346.228 0.015 548.405 

∆9 0.011 224.602 0.011 506.356 0.011 224.602 0.011 506.356 

∆7 0.018 141.549 0.018 321.424 0.018 141.549 0.018 133.920 

∆8 0.018 141.549 0.018 133.920 0.018 141.549 0.018 321.424 

∆17 0.009 223.529 0.009 480.296 0.009 223.529 0.009 419.904 

∆22 0.009 223.529 0.009 480.296 0.009 223.529 0.009 419.904 

∆4 0.011 215.254 0.011 389.867 0.011 215.254 0.011 389.867 

∆14 0.013 223.446 0.013 410.810 0.013 223.446 0.013 436.050 

∆18 0.016 172.160 0.016 125.284 0.016 172.160 0.016 298.773 

∆19 0.016 172.160 0.016 125.284 0.016 172.160 0.016 298.773 

∆24 0.013 223.446 0.013 436.050 0.013 223.446 0.013 410.810 

∆1 0.015 427.110 0.015 606.697 0.015 427.110 0.015 606.697 

∆3 0.015 427.110 0.015 606.697 0.015 427.110 0.015 606.697 
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Ε’ – ΣΤ’ ΟΡΟΦΟΣ 

 ΑΚΡΟ 1 ΑΚΡΟ 2 

∆ΟΚΟΣ (θy)κάτω (Μy)κάτω (θy)πάνω (Μy)πάνω (θy)κάτω (Μy)κάτω (θy)πάνω (Μy)πάνω 

∆10 0.010 172.319 0.010 380.641 0.010 172.319 0.010 415.963 

∆11 0.011 224.680 0.011 454.680 0.011 224.680 0.011 454.680 

∆12 0.010 172.319 0.010 415.963 0.010 172.319 0.010 380.641 

∆13 0.015 346.228 0.015 525.668 0.015 346.228 0.015 444.473 

∆15 0.013 433.343 0.013 752.143 0.013 433.343 0.013 626.798 

∆20 0.013 433.343 0.013 752.143 0.013 433.343 0.013 626.798 

∆23 0.015 346.228 0.015 444.473 0.015 346.228 0.015 525.668 

∆9 0.011 172.536 0.011 452.800 0.011 172.536 0.011 452.800 

∆7 0.018 141.549 0.018 264.194 0.018 141.549 0.018 133.920 

∆8 0.018 141.549 0.018 133.920 0.018 141.549 0.018 264.194 

∆17 0.009 223.529 0.009 480.296 0.009 223.529 0.009 419.904 

∆22 0.009 223.529 0.009 480.296 0.009 223.529 0.009 419.904 

∆4 0.011 215.254 0.011 389.867 0.011 215.254 0.011 389.867 

∆14 0.013 214.146 0.013 410.810 0.013 214.146 0.013 377.130 

∆18 0.016 172.160 0.016 125.284 0.016 172.160 0.016 264.973 

∆19 0.016 172.160 0.016 125.284 0.016 172.160 0.016 264.973 

∆24 0.013 214.146 0.013 377.130 0.013 214.146 0.013 410.810 

∆1 0.015 357.442 0.015 515.784 0.015 357.442 0.015 515.784 

∆3 0.015 357.442 0.015 515.784 0.015 357.442 0.015 515.784 
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Ζ’ ΟΡΟΦΟΣ 

 ΑΚΡΟ 1 ΑΚΡΟ 2 

∆ΟΚΟΣ (θy)κάτω (Μy)κάτω (θy)πάνω (Μy)πάνω (θy)κάτω (Μy)κάτω (θy)πάνω (Μy)πάνω 

∆10 0.010 172.319 0.010 175.774 0.010 172.319 0.010 332.804 

∆11 0.011 172.582 0.011 332.804 0.011 172.319 0.011 332.804 

∆12 0.010 172.319 0.010 332.804 0.010 172.319 0.010 175.774 

∆13 0.015 278.411 0.015 423.630 0.015 278.411 0.015 424.021 

∆15 0.013 433.343 0.013 553.064 0.013 433.343 0.013 577.267 

∆20 0.013 433.343 0.013 553.064 0.013 433.343 0.013 577.267 

∆23 0.015 278.411 0.015 424.021 0.015 278.411 0.015 423.630 

∆9 0.011 172.536 0.011 341.023 0.011 172.536 0.011 341.023 

∆7 0.018 141.549 0.018 192.780 0.018 141.549 0.018 69.285 

∆8 0.018 141.549 0.018 69.285 0.018 141.549 0.018 192.780 

∆17 0.009 171.906 0.009 301.691 0.009 171.906 0.009 301.691 

∆22 0.009 171.906 0.009 301.691 0.009 171.906 0.009 227.463 

∆4 0.011 172.567 0.011 184.499 0.011 172.567 0.011 184.499 

∆14 0.013 214.146 0.013 410.810 0.013 214.146 0.013 253.076 

∆18 0.016 172.160 0.016 84.685 0.016 172.160 0.016 204.461 

∆19 0.016 172.160 0.016 84.685 0.016 172.160 0.016 204.461 

∆24 0.013 214.146 0.013 253.076 0.013 214.146 0.013 410.810 

∆1 0.015 357.442 0.015 357.667 0.015 357.442 0.015 357.667 

∆3 0.015 357.442 0.015 357.667 0.015 357.442 0.015 357.667 

 

 

∆ΩΜΑ 

 ΑΚΡΟ 1 ΑΚΡΟ 2 

∆ΟΚΟΣ (θy)κάτω (Μy)κάτω (θy)πάνω (Μy)πάνω (θy)κάτω (Μy)κάτω (θy)πάνω (Μy)πάνω 

∆1/2 0.015 110.056 0.015 62.194 0.015 110.056 0.015 62.194 

∆3/4 0.011 109.685 0.011 62.194 0.011 109.685 0.011 62.194 

 

 

ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ (1/m) 

∆ΟΚΟΣ ∆10 ∆11 ∆12 ∆13 ∆15 ∆20 ∆23 ∆9 ∆7 ∆8 

(1/r)y 0.0074 0.0074 0.0074 0.0074 0.0074 0.0074 0.0074 0.0074 0.0089 0.0089 

∆ΟΚΟΣ ∆17 ∆22 ∆4 ∆14 ∆18 ∆19 ∆24 ∆1 ∆3 ∆2 

(1/r)y 0.0074 0.0074 0.0074 0.0074 0.0074 0.0074 0.0074 0.0089 0.0089 0.0089 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ 

 

ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΣΤΥΛΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 

α/α (1/r)y (θy) (Μy3) (1/r)y (θy) (Μy2) 

Κ1 0.0063 0.0061 1825.0807 0.0063 0.0061 1825.0807 

Κ2 0.0074 0.0063 1319.8210 0.0074 0.0063 1319.8210 

Κ3 0.0074 0.0063 1319.8210 0.0074 0.0063 1319.8210 

Κ4 0.0063 0.0061 1825.0807 0.0063 0.0061 1825.0807 

Κ5 0.0074 0.0063 1147.0991 0.0074 0.0063 1147.0991 

Κ6 0.0074 0.0063 1147.0991 0.0074 0.0063 1147.0991 

Κ7 0.0063 0.0061 1769.0316 0.0063 0.0061 1769.0316 

Κ8 0.0063 0.0061 1585.5013 0.0063 0.0061 1585.5013 

Κ9 0.0063 0.0061 1585.5013 0.0063 0.0061 1585.5013 

Κ10 0.0063 0.0061 1769.0316 0.0063 0.0061 1769.0316 

Κ11 0.0063 0.0061 1327.3066 0.0074 0.0063 1327.3066 

Κ12 0.0063 0.0061 1825.0807 0.0063 0.0061 1825.0807 

Κ13 0.0063 0.0061 1825.0807 0.0063 0.0061 1825.0807 

Κ14 0.0063 0.0061 1385.0478 0.0074 0.0063 1385.0478 

 

 

Α’ ΟΡΟΦΟΣ 

ΣΤΥΛΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 

α/α (1/r)y (θy) (Μy3) (1/r)y (θy) (Μy2) 

Κ1 0.0063 0.0062 1585.5013 0.0063 0.0062 1585.5013 

Κ2 0.0089 0.0067 624.8930 0.0089 0.0067 624.8930 

Κ3 0.0089 0.0067 624.8930 0.0089 0.0067 624.8930 

Κ4 0.0063 0.0062 1585.5013 0.0063 0.0062 1585.5013 

Κ5 0.0089 0.0067 624.8930 0.0089 0.0067 624.8930 

Κ6 0.0089 0.0067 624.8930 0.0089 0.0067 624.8930 

Κ7 0.0063 0.0062 1493.7362 0.0063 0.0062 1493.7362 

Κ8 0.0063 0.0062 1585.5013 0.0063 0.0062 1585.5013 

Κ9 0.0063 0.0062 1585.5013 0.0063 0.0062 1585.5013 

Κ10 0.0063 0.0062 1493.7362 0.0063 0.0062 1493.7362 

Κ11 0.0063 0.0062 1052.0111 0.0074 0.0064 1052.0111 

Κ12 0.0063 0.0062 1493.7362 0.0063 0.0062 1493.7362 

Κ13 0.0063 0.0062 1493.7362 0.0063 0.0062 1493.7362 

Κ14 0.0063 0.0062 1052.0111 0.0074 0.0064 1052.0111 
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Β’ – Γ’ ΟΡΟΦΟΣ 

ΣΤΥΛΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 

α/α (1/r)y (θy) (Μy3) (1/r)y (θy) (Μy2) 

Κ1 0.0074 0.0064 1168.0983 0.0074 0.0064 1168.0983 

Κ2 0.0089 0.0067 506.7798 0.0089 0.0067 506.7798 

Κ3 0.0089 0.0067 506.7798 0.0089 0.0067 506.7798 

Κ4 0.0074 0.0064 1168.0983 0.0074 0.0064 1168.0983 

Κ5 0.0089 0.0067 506.7798 0.0089 0.0067 506.7798 

Κ6 0.0089 0.0067 506.7798 0.0089 0.0067 506.7798 

Κ7 0.0063 0.0062 1274.2955 0.0074 0.0064 1274.2955 

Κ8 0.0063 0.0062 1585.5013 0.0063 0.0062 1585.5013 

Κ9 0.0063 0.0062 1585.5013 0.0063 0.0062 1585.5013 

Κ10 0.0063 0.0062 1274.2955 0.0074 0.0064 1274.2955 

Κ11 0.0063 0.0062 999.0000 0.0074 0.0064 999.0000 

Κ12 0.0063 0.0062 1310.2059 0.0063 0.0062 1310.2059 

Κ13 0.0063 0.0062 1310.2059 0.0063 0.0062 1310.2059 

Κ14 0.0063 0.0062 999.0000 0.0074 0.0064 999.0000 

 

 

∆’ ΟΡΟΦΟΣ 

ΣΤΥΛΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 

α/α (1/r)y (θy) (Μy3) (1/r)y (θy) (Μy2) 

Κ1 0.0089 0.0067 506.7798 0.0089 0.0067 506.7798 

Κ2 0.0089 0.0067 494.1242 0.0089 0.0067 494.1242 

Κ3 0.0089 0.0067 494.1242 0.0089 0.0067 494.1242 

Κ4 0.0089 0.0067 506.7798 0.0089 0.0067 506.7798 

Κ5 0.0089 0.0067 435.0676 0.0089 0.0067 435.0676 

Κ6 0.0089 0.0067 435.0676 0.0089 0.0067 435.0676 

Κ7 0.0074 0.0064 693.1132 0.0089 0.0067 693.1132 

Κ8 0.0063 0.0062 1143.7763 0.0074 0.0064 1143.7763 

Κ9 0.0063 0.0062 1143.7763 0.0074 0.0064 1143.7763 

Κ10 0.0074 0.0064 693.1132 0.0089 0.0067 693.1132 

Κ11 0.0063 0.0062 999.0000 0.0074 0.0064 999.0000 

Κ12 0.0063 0.0062 1143.7763 0.0074 0.0064 1143.7763 

Κ13 0.0063 0.0062 1143.7763 0.0074 0.0064 1143.7763 

Κ14 0.0063 0.0062 999.0000 0.0074 0.0064 999.0000 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

        

 

174 

 

Ε’ – ΣΤ’ ΟΡΟΦΟΣ 

ΣΤΥΛΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 

α/α (1/r)y (θy) (Μy3) (1/r)y (θy) (Μy2) 

Κ1 0.0089 0.0067 494.1242 0.0089 0.0067 494.1242 

Κ2 0.0089 0.0067 494.1242 0.0089 0.0067 494.1242 

Κ3 0.0089 0.0067 494.1242 0.0089 0.0067 494.1242 

Κ4 0.0089 0.0067 494.1242 0.0089 0.0067 494.1242 

Κ5 0.0089 0.0067 411.8549 0.0089 0.0067 411.8549 

Κ6 0.0089 0.0067 411.8549 0.0089 0.0067 411.8549 

Κ7 0.0089 0.0067 435.0676 0.0089 0.0067 435.0676 

Κ8 0.0074 0.0064 940.5143 0.0074 0.0064 940.5143 

Κ9 0.0074 0.0064 940.5143 0.0074 0.0064 940.5143 

Κ10 0.0089 0.0067 435.0676 0.0089 0.0067 435.0676 

Κ11 0.0074 0.0064 751.5210 0.0074 0.0064 751.5210 

Κ12 0.0074 0.0064 940.5143 0.0074 0.0064 940.5143 

Κ13 0.0074 0.0064 940.5143 0.0074 0.0064 940.5143 

Κ14 0.0074 0.0064 751.5210 0.0074 0.0064 751.5210 

 

 

Ζ’ ΟΡΟΦΟΣ 

ΣΤΥΛΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 

α/α (1/r)y (θy) (Μy3) (1/r)y (θy) (Μy2) 

Κ1 0.0089 0.0067 494.1242 0.0089 0.0067 494.1242 

Κ2 0.0089 0.0067 494.1242 0.0089 0.0067 494.1242 

Κ3 0.0089 0.0067 494.1242 0.0089 0.0067 494.1242 

Κ4 0.0089 0.0067 494.1242 0.0089 0.0067 494.1242 

Κ5 0.0089 0.0067 411.8549 0.0089 0.0067 411.8549 

Κ6 0.0089 0.0067 411.8549 0.0089 0.0067 411.8549 

Κ7 0.0089 0.0067 435.0676 0.0089 0.0067 435.0676 

Κ8 0.0074 0.0064 940.5143 0.0074 0.0064 940.5143 

Κ9 0.0074 0.0064 940.5143 0.0074 0.0064 940.5143 

Κ10 0.0089 0.0067 435.0676 0.0089 0.0067 435.0676 

Κ11 0.0089 0.0067 494.1242 0.0089 0.0067 494.1242 

Κ12 0.0089 0.0067 494.1242 0.0089 0.0067 494.1242 

Κ13 0.0089 0.0067 494.1242 0.0089 0.0067 494.1242 

Κ14 0.0089 0.0067 494.1242 0.0089 0.0067 494.1242 
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∆ΩΜΑ 

ΣΤΥΛΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 

α/α (1/r)y (θy) (Μy3) (1/r)y (θy) (Μy2) 

Κ5 0.0148 0.0089 88.6491 0.0148 0.0089 88.6491 

Κ6 0.0148 0.0089 88.6491 0.0148 0.0089 88.6491 

Κ8 0.0148 0.0089 88.6491 0.0148 0.0089 88.6491 

Κ9 0.0148 0.0089 88.6491 0.0148 0.0089 88.6491 

 

 

Γ.2   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ∆ΥΣΚΑΜΨΙΑΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ∆ΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ∆ΟΚΩΝ 

 

EIeff/EIg 

 ΟΡΟΦΟΣ 

∆ΟΚΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟ A' Β' – Γ' ∆' Ε' – ΣΤ’ Ζ' ∆ΩΜΑ 

∆10 0.14 0.14 0.15 0.12 0.11 0.07 - 

∆11 0.18 0.18 0.16 0.14 0.13 0.10 - 

∆12 0.13 0.13 0.15 0.12 0.11 0.07 - 

∆13 0.22 0.22 0.25 0.18 0.18 0.16 - 

∆15 0.24 0.24 0.26 0.26 0.22 0.18 - 

∆20 0.24 0.24 0.29 0.26 0.22 0.18 - 

∆23 0.22 0.22 0.21 0.18 0.18 0.16 - 

∆9 0.15 0.15 0.16 0.14 0.13 0.10 - 

∆7 0.11 0.11 0.12 0.12 0.11 0.09 - 

∆8 0.11 0.11 0.12 0.12 0.11 0.09 - 

∆17 0.13 0.13 0.13 0.11 0.11 0.08 - 

∆22 0.12 0.12 0.13 0.11 0.11 0.07 - 

∆4 0.22 0.22 0.13 0.11 0.11 0.05 0.02 

∆14 0.19 0.19 0.22 0.15 0.14 0.12 - 

∆18 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 - 

∆19 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 - 

∆24 0.19 0.19 0.18 0.15 0.14 0.12  

∆1 0.16 0.16 0.18 0.18 0.16 0.11 0.02 

∆3 0.16 0.16 0.18 0.18 0.16 0.11 0.02 

∆2 0.06 - - - - - 0.02 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

        

 

176 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ∆ΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ 

 

EIeff/EIg 

 ΟΡΟΦΟΣ 

ΣΤΥΛΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟ A'  Β' – Γ' ∆' 

α/α ∆/νση 3 ∆/νση 2 ∆/νση 3 ∆/νση 2 ∆/νση 3 ∆/νση 2 ∆/νση 3 ∆/νση 2 

Κ1 0.17 0.17 0.16 0.16 0.21 0.21 0.18 0.18 

Κ2 0.22 0.22 0.22 0.22 0.18 0.18 0.17 0.17 

Κ3 0.22 0.22 0.22 0.22 0.18 0.18 0.17 0.17 

Κ4 0.17 0.17 0.16 0.16 0.21 0.21 0.18 0.18 

Κ5 0.19 0.19 0.22 0.22 0.18 0.18 0.15 0.15 

Κ6 0.19 0.19 0.22 0.22 0.18 0.18 0.15 0.15 

Κ7 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.20 0.15 0.20 

Κ8 0.14 0.14 0.16 0.16 0.16 0.16 0.13 0.18 

Κ9 0.14 0.14 0.16 0.16 0.16 0.16 0.13 0.18 

Κ10 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.20 0.15 0.20 

Κ11 0.14 0.19 0.12 0.16 0.12 0.15 0.12 0.15 

Κ12 0.17 0.17 0.15 0.15 0.13 0.13 0.13 0.18 

Κ13 0.17 0.17 0.15 0.15 0.13 0.13 0.13 0.18 

Κ14 0.15 0.14 0.12 0.16 0.12 0.15 0.12 0.15 

 

EIeff/EIg 

 ΟΡΟΦΟΣ 

ΣΤΥΛΟΣ Ε' – ΣΤ' Ζ' ∆ΩΜΑ 

α/α ∆/νση 3 ∆/νση 2 ∆/νση 3 ∆/νση 2 ∆/νση 3 ∆/νση 2 

Κ1 0.17 0.17 0.17 0.17 - - 

Κ2 0.17 0.17 0.17 0.17 - - 

Κ3 0.17 0.17 0.17 0.17 - - 

Κ4 0.17 0.17 0.17 0.17 - - 

Κ5 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 

Κ6 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 

Κ7 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 

Κ8 0.17 0.17 0.17 0.17 0.20 0.20 

Κ9 0.17 0.17 0.17 0.17 - - 

Κ10 0.15 0.15 0.15 0.15 - - 

Κ11 0.13 0.13 0.17 0.17 - - 

Κ12 0.17 0.17 0.17 0.17 - - 

Κ13 0.17 0.17 0.17 0.17 - - 

Κ14 0.13 0.13 0.17 0.17 - - 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆    

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ «FRAME BUILDING»  

 

Αξονικές ∆υνάµεις Ορόφων (ΚΝ) 

ΣΤΥΛΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟ A B Γ ∆ 

Κ1 1757.867 1519.589 1275.026 1044.454 810.109 

Κ2 1732.637 1479.082 1262.667 1043.686 824.510 

Κ3 1732.639 1479.079 1262.664 1043.685 824.506 

Κ4 1757.624 1519.351 1274.779 1044.080 810.091 

Κ5 1920.332 1650.044 1411.623 1176.272 941.865 

Κ6 1919.320 1649.733 1411.499 1176.241 941.942 

Κ7 2431.838 2109.065 1786.616 1465.885 1147.146 

Κ8 3363.845 2964.867 2543.665 2119.730 1694.807 

Κ9 3361.897 2962.739 2541.843 2117.943 1692.970 

Κ10 2431.673 2109.770 1786.318 1465.993 1147.319 

Κ11 1882.203 1640.695 1395.955 1149.673 903.999 

Κ12 3075.109 2676.203 2275.940 1876.587 1478.651 

Κ13 3076.396 2677.202 2276.581 1877.288 1479.477 

Κ14 1884.060 1642.393 1397.640 1150.901 904.632 

Άθροισµα 32327.440 28079.812 23902.816 19752.418 15602.024 

 

ΣΤΥΛΟΣ E ΣΤ Ζ ∆ώµα 

Κ1 589.881 370.702 151.659 - 

Κ2 603.623 383.213 162.688 - 

Κ3 603.619 383.209 162.682 - 

Κ4 589.885 370.701 151.659 - 

Κ5 703.353 473.543 243.139 39.733 

Κ6 703.478 473.738 243.365 39.733 

Κ7 836.508 528.873 221.445 39.825 

Κ8 1278.753 857.149 437.259 39.826 

Κ9 1277.253 855.972 436.442 - 

Κ10 836.679 529.048 221.625 - 

Κ11 654.829 409.452 164.120 - 

Κ12 1084.373 694.434 303.099 - 

Κ13 1084.984 694.824 303.279 - 
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Κ14 655.282 409.744 164.243 - 

Άθροισµα 11502.500 7434.602 3366.704 159.117 

 

 

Ίδιον Βάρος Υποστυλωµάτων Ορόφων (ΚΝ) 

ΣΤΥΛΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟ A B Γ ∆ 

Κ1 31.238 33.688 24.750 24.750 17.188 

Κ2 22.950 17.188 17.188 17.188 17.188 

Κ3 22.950 17.188 17.188 17.188 17.188 

Κ4 31.238 33.688 24.750 24.750 17.188 

Κ5 22.950 17.188 17.188 17.188 17.188 

Κ6 22.950 17.188 17.188 17.188 17.188 

Κ7 31.238 33.688 28.875 28.875 20.625 

Κ8 31.238 33.688 36.688 36.688 28.875 

Κ9 31.238 33.688 36.688 36.688 28.875 

Κ10 31.238 33.688 28.875 28.875 20.625 

Κ11 26.775 28.875 28.875 28.875 28.875 

Κ12 31.238 33.688 33.688 33.688 28.875 

Κ13 31.238 33.688 33.688 33.688 28.875 

Κ14 26.775 28.875 28.875 28.875 28.875 

Άθροισµα 395.254 396.006 374.504 374.504 317.628 

 

ΣΤΥΛΟΣ E ΣΤ Ζ ∆ώµα 

Κ1 17.188 17.188 17.188 - 

Κ2 17.188 17.188 17.188 - 

Κ3 17.188 17.188 17.188 - 

Κ4 17.188 17.188 17.188 - 

Κ5 17.188 17.188 17.188 6.188 

Κ6 17.188 17.188 17.188 6.188 

Κ7 17.188 17.188 17.188 6.188 

Κ8 24.750 24.750 24.750 6.188 

Κ9 24.750 24.750 24.750 - 

Κ10 17.188 17.188 17.188 - 

Κ11 24.750 24.750 17.188 - 

Κ12 24.750 24.750 17.188 - 

Κ13 24.750 24.750 17.188 - 

Κ14 24.750 24.750 17.188 - 

Άθροισµα 286.004 286.004 255.756 24.752 
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Όροφοι ΙΣΟΓΕΙΟ A B Γ ∆ 

Βάρος Ορόφων (ΚΝ) 4248.004 4166.245 4150.398 4121.956 4083.712 

Μάζα Ορόφων (tons) 433.028 424.694 423.078 420.179 416.281 

Ιδιοδ. 1ης ιδιοµορφής 0.0021 0.0062 0.0106 0.0146 0.0187 

φ κανονικοποιηµένο 0.0727 0.2145 0.3668 0.5052 0.6471 

φ
2 0.0053 0.0460 0.1345 0.2552 0.4187 

m*φ 31.466 91.111 155.178 212.270 269.358 

m*φ² 2.286 19.546 56.916 107.237 174.290 

 

Όροφοι E ΣΤ Ζ ∆ώµα Άθροισµα 

Βάρος Ορόφων (ΚΝ) 4067.898 4052.774 3092.085 146.741 32129.813 

Μάζα Ορόφων (tons) 414.669 413.127 315.197 14.958 3275.210 

Ιδιοδ. 1ης ιδιοµορφής 0.0223 0.0249 0.0266 0.0289 - 

φ κανονικοποιηµένο 0.7716 0.8616 0.9204 1.0000 - 

φ² 0.5954 0.7423 0.8472 1.0000 - 

m*φ 319.969 355.947 290.112 14.958 1740.369 

m*φ² 246.897 306.681 267.024 14.958 1195.836 

 

 

m*= 1740.369 tons 

Γ= 1.455 

α= 0.773 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ «PILOTIS BUILDING»  

 

Όροφοι ΙΣΟΓΕΙΟ A B Γ ∆ 

Βάρος Ορόφων (ΚΝ) 4248.004 4166.245 4150.398 4121.956 4083.712 

Μάζα Ορόφων (tons) 433.028 424.694 423.078 420.179 416.281 

Ιδιοδ. 1ης ιδιοµορφής 0.0121 0.0140 0.0155 0.0170 0.0183 

φ κανονικοποιηµένο 0.5628 0.6512 0.7209 0.7907 0.8512 

φ² 0.3167 0.4240 0.5197 0.6252 0.7245 

m*φ 243.704 276.545 305.010 332.235 354.322 

m*φ² 137.154 180.076 219.891 262.697 301.586 

 

Όροφοι E ΣΤ Ζ ∆ώµα Άθροισµα 

Βάρος Ορόφων (ΚΝ) 4067.898 4052.774 3092.085 146.741 32129.813 

Μάζα Ορόφων (tons) 414.669 413.127 315.197 14.958 3275.210 

Ιδιοδ. 1ης ιδιοµορφής 0.0196 0.0206 0.0215 0.0223 - 

φ κανονικοποιηµένο 0.9116 0.9581 1.0000 0.0000 - 

φ² 0.8311 0.9180 1.0000 0.0000 - 

m*φ 378.023 395.833 315.197 0.000 2600.870 

m*φ² 344.617 379.263 315.197 0.000 2140.481 

 

 

m*= 2600.870 tons 

Γ= 1.215 

α= 0.965 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 

 
No LOCATION 

 
DATE 

 
Mw F/M STATION S/C DIR/

TY 
C/D COMP. SDmax 

1 Imperial Valley CA, 
USA 

19/05/1940 6.6 SS El Centro SL B 8.0 180 - 270 26.07 – 36.40 

2 Olympia WA, USA 13/04/1949 6.6 SS Olympia Highway Test Lab 
Seattle Army Base 

- 
- 

- 
- 

56 
83 

86 - 356 
182 - 272 

25.43 – 16.00 
5.75 – 6.63 

3 Puget 
Sound,WA,USA 

29/04/1965 6.7 NM Olympia Highway Test Lab (OLY) 
Seattle Federal Office Building (SEF) 

- 
- 

- 
- 

75 
63 

176 -266 
148 - 238 

5.21 - 8.73 
6.75 - 10.62 

4 Parkfield,CA,USA 27/6/1966 6.0 SS Cholame Shandon Array 2 (CO2) 
Cholame Shandon Array 5 (CO5) 
Cholame Shandon Array 8 (CO8) 
Temblor Station 2 (TMB) 

SL 
SL 
SL 
- 

F 
F 
F 
F 

0.1 
5.2 
9.2 
6.5 

65 
85 - 355 
50 - 320 
205 - 295 

38.65 
20.01 - 11.78 
16.21 - 14.34 
10.95 - 7.55 

5 San 
Fernando,CA,USA 

9/2/1971 6.7 SS Pacoima Dam (PCD) HR F 3.0 254 - 164 23.38 - 88.53 

6 Gazli,USSR 17/5/1976 6.7 RV Karakyr Point (KAR) SR N 3.0 0 - 90 82.29 - 68.15 
7 Tabas,Iran 16/9/1978 7.1 RV Tabas (TAB) SL N 1.2 74 - 344 243.73 - 131.32 
8 Coyote Lake 

,CA,USA 
8/6/1979 5.6 SS Gilroy Array 1 (GA1) 

Gilroy Array 2 (GA2) 
Gilroy Array 3 (GA3) 
Gilroy Array 4 (GA4) 
Gilroy Array 6 (GA6) 
San Martin Coyote Creek (SMCC) 

HR 
SL 
SL 
SL 
SR 
- 

F 
F 
F 
F 
F 
B 

9.0 
7.2 
5.1 
3.5 
1.2 
0.2 

230 - 320 
50 - 140 
50 - 140 
270 - 360 
230 - 320 
160 - 250 

1.47 - 2.74 
4.91 - 11.39 
11.49 - 9.55 
8.18 - 10.15 
58.51 - 33.95 
3.37 - 4.81 

9 Imperial Valley, 
CA,USA 

15/10/1979 6.4 SS Aeropurto Mexicall (AEP) 
Agrarias (AGR) 
El Centro Array 3, Pine Union Schl (E03) 
El Centro Array 4, Anderson Rd (E04) 
El Centro Array 5, James Rd (E05) 
El Centro Array 6, Huston Rd (E06) 
El Centro Array 7, Imperial Val. Cl (E07) 
El Centro Array 8, Cruickshank Rd (E08) 
El Centro Array 10, Hospital (E10) 
Bonds Corner (BCR) 
Calexico Fire Station (CXO) 
Mexicall Casa Flores (MXC) 
Compuertas (CMP) 
Meloland Route Overpass (EMO) 
Brawley Airport (BRA) 
Differential Array-Dogwood Rd (EDA) 
Post Office,Hotville (HVP) 

SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 

F 
N 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
N 
N 
B 
F 
F 
F 
F 

0.4 
0.6 
11.7 
6.0 
2.7 
0.3 
1.8 
5.0 
9.6 
2.0 
11.0 
10.4 
15.5 
1.2 
8.2 
6.3 
6.9 

45 – 315 
33 – 273 
140 – 230 
140 – 230 
140 – 230 
140 – 230 
140 – 230 
140 – 230 
320 – 50 
230 – 140 
225 – 315 
0 – 270 
15 – 285 
0 – 270 

225 – 315 
0 – 270 

315 - 225 

31.14 – 8.73 
21.89 – 27.79 
54.26 - 55.52 
68.96 - 123.84 
112.33 - 127.06 
66.62 - 155.55 
65.21 - 117.6 
79.31 - 85.67 
51.48 - 92.28 
33.94 - 28.93 
49.42 - 27.93 
11.33 - 14.08 
12.78 -12.12 

51.06 - 111.05 
31.15 - 56..58 
48.69 - 92.10 
76.50 - 69.72 

10 Mexicali 
Valley,Mexico 

9/6/1980 6.4 SS Cerro Prieto (CPR) HR F 6.5 45 - 315 24.49 - 9.04 

11 Morgan Hill,CA,USA 24/4/1984 6.2 SS Anderson Dam,Downstream (AND) 
Coyote Lake Dam,San Martin (CLD) 
Halls Valley (HAL) 

SL 
SR 
SL 

F 
F 
B 

2.6 
0.1 
2.0 

250 – 340 
195 – 285 
150 - 240 

11.80 - 13.32 
16.33-28.51 
4.93-12.64 

12 Nahanni,Canada 23/12/1985 6.7 RV Iverson,NW Territories (SITE 1) 
Slide Mountain (SITE2) 

HR 
HR 

N 
N 

9.4 
5.2 

10 – 280 
240 - 330 

29.04-34.37 
13.44-11.72 

 
13 Palm 

Springs,CA,USA 
8/7/1986 6.1 OB Cabazon Post Office (CAB) 

Desert Hot Springs (DSP) 
North Palm Springs Post Office (NPS) 
Palm Springs Airport (PSA) 
Whitewater Trout Farm (WWT) 

SL 
SL 
SL-
SR 
SL 
SL 

F 
N 
F 
F 
F 

6.0 
6.4 
4.0 
10.8 
6.5 

180 – 270 
0 – 90 

210 – 300 
0 – 90 

180 - 270 

6.44 - 7.05 
15.42 - 9.79 
24.95 - 11.03 
7.69 - 7.31 
11.08 - 7.80 

14 Whittier 
Narrows,CA,USA 

10/10/1987 6.0 RV Alhambra,Fremont School  (ALF) 
San Marino,SW Academy (SNM) 
Los Angeles,Obregon Park (OBP) 
Altadena,Eaton Canyon Park (ECP) 
Downey,Country Maint. Bldg.(DOW) 
Garvey Reservoir (GVR) 
Whittier Narrows Dam-Upstream (WND) 
Alhambra 900 S.Fremont (ALH) 
Whittier 7215 Bright Ave (WTR) 
Los Angeles-Bulk Mail Center (LBM) 
Vernon 4814 Loma Vista Ave (VRN) 
Norwalk 12400 Imperial Highway (NWK) 
San Gabriel 600 E.Grand Ave (SGS) 
El Monte 11338 Fairview Ave (EMC) 
West Covina 1307 S.Orange (XWC) 
Hacienda Heights 16750 Coima (XHA) 
Arcadia 180 Campus Dr .(ARC) 

SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SR 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SR-
HR 
SL 
SL-
SR 
SL-

N 
N 
F 
N 
F 
F 
F 
N 
F 
F 
F 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

13.1 
15.8 
12.7 
19.1 
16.4 
12.1 
12.3 
14.3 
11.1 
12.7 
13.6 
15.7 
14.6 
15.2 
15.6 
15.0 
17.0 

180 – 270 
270 – 360 
270 – 360 

0 – 90 
180 – 270 
60 – 330 
62 – 152 
0 – 90 

90 – 180 
10 – 280 
7 – 277 
90 – 360 
270 – 180 
270 – 0 

315 – 225 
140 – 230 

9 - 279 

9.06 - 6.35 
1.99 - 5.97 
6.27 - 6.48 
4.10 - 1.70 
9.75 - 5.47 
5.35 - 8.01 
5.21 - 3.73 
9.36 - 3.87 
5.78 - 6.74 
3.88 - 14.95 
7.77 - 8.33 
3.06 - 5.61 
10.54 - 2.30 
8.29 – 3.20 
0.75 - 5.83 
2.29 - 1.79 
5.73 - 1.99 
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SR 
SL 

15 Superstition 
Hills,CA,USA 

24/11/1987 6.4 SS Parachute Test Site  (PTS) 
Superstition Mountain  (SSM) 
Poe Road  (POE) 
Kornbloom Poad  (KRN) 
Westmorland Fire station (WST) 
El Centro (ELC) 

- 
SR-
HR 
- 
- 

SL 
SL 

F 
N 
N 
N 
F 
F 

0.7 
5.7 
10.7 
17.8 
13.2 
13.6 

225 – 315 
45 – 135 
270 – 360 
270 – 360 
90 – 180 
0 – 90 

89.62 – 51.31 
14.47 - 19.76 
24.99 - 28.25 
15.60 - 15.15 
68.58 - 77.22 
95.43 - 103.15 

16 Loma Prieta,USA 17/10/1989 6.9 OB Corralitos  (COR) 
Gavilan College Physics Sci. Bldg .(GIL) 
Gilroy 1-Gavilan Coll. Water Tank (G01) 
Lexington Dam-Left Abutment (LXD) 
Los Gatos Presentation Center (LGP) 
Saratoga-Aloha Avenue (STG) 
Gilroy Historic Building (GHB) 
Capitola Fire Station (CAP) 
Branciforte Drive (BRN) 

SR 
SL 
SR 
SR 
HR 
SL 
- 

SL 
- 

N 
N 
N 
F 
F 
F 
F 
B 
B 

2.3 
10.5 
10.1 
6.7 
3.0 
8.3 
11.1 
15.8 
11.5 

0 – 90 
67 – 337 
0 – 90 
0 – 90 
0 – 90 
0 – 90 

90 – 180 
0 – 90 
0 – 90 

20.77 - 28.73 
12.28 - 13.78 
13.91 - 12.29 
33.75 - 42.97 
115.24 - 31.58 
30.76 - 72.16 
21.62 - 10.24 
34.12 - 15.82 
22.46 - 14.21 

17 Sierra 
Madre,CA,USA 

28/6/1991 5.6 RV Cogswell Dam (COG) 
Eaton Canyon Park-Altadena (ETN) 
Mt. Wilson-Caltech Station (MTW) 
San Marino-SW Academy (SNM) 

- 
SL 
HR 
SL 

F 
F 
F 
F 

9.4 
9.6 
11.9 
15.6 

65 – 155 
0 – 90 
0 – 90 
0 - 90 

1.90 - 4.72 
7.13 - 2.62 
3.32 - 2.57 
2.73 - 2.24 

18 Erzincan,Turkey 13/3/1992 6.6 SS Erzincan (ERZ) SL F 2.0 0 - 90 56.46 - 71.02 
19 Petrolia,CA,USA 25/4/1992 6.9 RV Cape Mendocino (CAP) 

Petrolia (PGS) 
Fortuna (FOR) 
Rio Dell (RIO) 

HR 
SL 
SL-
SR 
SL-
SR 

F 
F 
N 
N 

7.8 
8.9 
13.5 
13.1 

0 – 90 
0 – 90 
0 – 90 

270 - 360 

73.13 - 36.23 
30.15 - 50.75 
42.75 - 32.34 
35.93 –21.56 

20 Landers,CA,USA 28/6/1992 7.3 SS Joshua Tree-Fire Station (JSH) 
Lucerne Valley (LUC) 

SL 
SL 

B 
F 

11.6 
1.1 

0 – 90 
0 – 90 

19.09 - 35.07 
36.74 – 156.90 

21 Northridge,CA,USA 17/1/1994 6.7 RV Jensen Filtration Plant (JFA) 
Pacoima Kagel Canyon (PKC) 
Newhall,LA Country Fire Station (NWH) 
Arleta,Nordhoff Fire Station (SFY) 
Pacoima Dam-Downstream (PCD) 
Rinaldi Receiving Station (RRS) 
Sylmar Converter Station (SCG) 
Sylmar Converter Station East (SCH) 
Sepulveda Veterans Hospital (VSP) 
Los Angeles Dam (LDW) 
Sylmar Country Hospital (SYH) 
Canoga Park Epiphany Church (CPC) 
Canyon Country (CCY) 
LA Fire Station 108 (LF5) 
LA Fire Station 99 (LF6) 
LA UCLS Grounds (ULA) 
LA Westlake School (LWS) 
Newhall,Pico Canyon (NWS) 
North Hollywood Coldwater Can. (NHW) 
Northridge White Oak Cov.Church (NRG) 
Simi Valley (SMI) 
Sun Valley Grace Comm.. Church (SVG) 
Tarzana Nursery (TAR) 

SL 
HR 
SL 
SL 
HR 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL-
SR 

F 
N 
F 
N 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
N 
F 
B 
B 
B 
B 
F 
N 
F 
N 
N 
B 

5.2 
7.4 
6.5 
8.0 
7.2 
6.0 
5.1 
5.0 
8.0 
5.6 
5.5 
13.7 
12.9 
19.2 
17.3 
19.9 
19.0 
5.3 
11.8 
11.5 
12.4 
9.3 
14.8 

22 – 292 
90 – 360 
90 – 360 
90 – 360 
175 – 265 
318 – 228 
52 – 142 
11 – 281 
270 – 360 
334 – 64 
90 – 360 
196 – 106 
0 – 270 
35 – 125 
9 – 279 
90 – 360 
0 – 90 

46 – 316 
270 – 180 
90 – 180 
0 – 90 
0 – 90 

90 – 360 

109.88 - 72.43 
43.64 - 21.30 
38.92 - 60.13 
21.31 - 29.37 
17.84 - 16.53 
66.95 - 58.09 
131.88 - 87.25 
97.63 - 69.41 
29.70 - 55.36 
48.01 - 51.30 
59.99 - 77.68 
47.26 - 26.13 
31.60 - 19.65 
15.00 - 10.04 
34.00 - 36.96 
11.59 - 26.65 
8.00 - 10.14 
83.66 - 47.60 
26.10 - 29.72 
53.81 - 28.39 
20.12 - 17.26 
21.38 - 29.07 
38.62 - 42.64 

22 Hanshin (Kobe),Japan 17/1/1995 6.8 SS Kobe University (KBU) 
Kobe Port Island,Surface (KPI) 
Takarazuka (TAZ) 
Takatori (TAK) 
Nishi-Akashi (NIS) 

HR 
SL 
SL 
SL 
SL 

F 
F 
F 
F 
N 

0.7 
3.2 
0.4 
1.1 
10.5 

0 – 90 
0 – 90 
0 – 90 
0 – 90 
0 – 90 

41.58 - 24.14 
77.52 - 67.44 
50.88 - 41.71 
114.89 - 95.42 
28.13 - 32.22 

23 Izmit,Turkey 17/8/1999 7.4 SS Arcelik Arge Lab (ARC) 
Yarimca Petkim (YPT) 

SR 
SL 

F 
F 

14.0 
2.6 

0 – 270 
0 - 270 

36.13 - 78.02 
107.42 - 145.02 

24 Chi-Chi,Taiwan 20/9/1999 7.6 RV CHY024 
CHY028 
CHY101 
TCU049 
TCU051 
TCU052 
TCU053 
TCU054 
TCU055 
TCU065 
TCU067 
TCU068 
TCU071 
TCU072 
TCU074 
TCU075 
TCU076 
TCU078 
TCU082 
TCU087 
TCU089 
TCU101 

SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SR 
SR 
SL 

F 
N 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 

7.7 
2.3 
7.7 
2.7 
6.9 
0.8 
4.6 
4.7 
6.5 
0.1 
0.2 
0.2 
4.1 
6.8 
11.4 
0.6 
2.3 
5.4 
5.0 
5.8 
6.2 
1.5 

90 – 360 
90 – 360 
90 – 360 
90 - 360 
90 – 360 
90 – 360 
90 – 360 
90 – 360 
90 - 360 
90 – 360 
90 – 360 
90 – 360 
90 – 360 
90 - 360 
90 – 360 
90 – 360 
90 – 360 
90 – 360 
90 - 360 
90 – 360 
90 – 360 
90 – 360 

96.88 - 111.29 
52.39 - 53.66 

107.61 - 223.06 
152.55 – 150.49 
121.08 - 164.26 
338.74 – 496.22 
130.10 – 166.76 
140.54 – 154.95 
40.25 – 135.96 
248.53 - 182.93 
188.42 – 110.20 
597.22 – 768.98 
49.43 – 108.32 
101.14 – 96.47 
55.73 - 46.24 

144.31 - 109.91 
69.75 – 69.84 
69.18 – 24.59 

148.13 – 140.59 
158.30 – 83.87 
64.53 – 51.24 

165.26 - 122.05 
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TCU102 
TCU103 
TCU116 
TCU120 
TCU122 
TCU129 

SL 
SL 
SL 
SR 
SL 
SL 

F 
F 
F 
F 
F 
F 

0.6 
4.4 
11.5 
6.1 
8.5 
1.5 

90 – 360 
90 - 360 
90 – 360 
90 – 360 
90 - 360 
90 – 360 

199.98 - 123.92 
180.67 - 75.22 
90.14 - 97.47 
90.55 - 125.74 
115.11 - 105.40 
125.95 - 73.84 

25 Duzce,Turkey 12/11/1999 7.1 OB Duzce (DZC) 
Bolu (BOL) 

SL 
SL 

N 
F 

8.3 
19.9 

180 – 270 
0 - 90 

145.65 - 159.53 
49.54 - 30.70 

 
F/M-Fault Mechanism: SS-Strike slip, RV-Reverse, OB-Obverse. 
 
S/C-Site Code: HR-hard rock, SR-sedimentary and conglomerate rock, SL-soil and alluvium. 
 
DIR/TY-Directivity: F-forward, N-neutral, B-backward. 
 
C/D-Closest distance: 
Normal distance from fault trace for events:1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 22, 23, 25 
Normal distance from fault plane for events: 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24 
Distance from point source( i.e. hypopcentral distance): 2, 3 

 

 

Παρακάτω ακολουθούν οι χρονοϊστορίες και τα ελαστικά φάσµατα απόκρισης 

ορισµένων καταγραφών που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. Οι 

καταγραφές που παραθέτουµε εδώ είναι αυτές που έχουν το στοιχείο του 

«παλµού κατευθυντικότητας». 
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Erz000 
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Imperial Valley 1979 E03-230  
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Imperial Valley 1979 E04-230  
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Imperial Valley 1979 E05-230  
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Imperial Valley 1979 E06-230  
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Chi-Chi Taiwan TCU068-360  
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Chi-Chi Taiwan TCU068-090  
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