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Κεφάλαιο 1 

1

 

1. Εισαγωγή 
 
 
 
 
Οι χώρες πρωτοπόροι στην Ε&Τ στις θεµατικές περιοχές της σεισµολογίας και της 
αντισεισµικής τεχνολογίας θεωρούνται  η Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία και κυρίως οι 
Η.Π.Α. στις οποίες τα ευρήµατα της έρευνας των άλλων χωρών γρήγορα αξιοποιούνται 
προωθούνται και ενσωµατώνονται σε πιο ολοκληρωµένες µεθόδους πρακτικής 
εφαρµογής και κανονιστικά κείµενα. 
 
Τα τελευταία χρόνια η Ε&Τ στις χώρες αυτές έχει επικεντρωθεί:  
 
α) στον "Επιτελεστικό Αντισεισµικό Σχεδιασµό" (δηλ. στο σχεδιασµό κατασκευών για 
τέσσερα επίπεδα σεισµού µε διαφορετικές απαιτήσεις για το καθένα, π.χ. συνέχιση 
λειτουργίας, επανάχρηση µετά το σεισµό, προστασία ανθρώπινης ζωής, αποφυγή 
κατάρρευσης), 
β) στη σεισµική αποτίµηση και ενίσχυση υφισταµένων κτιρίων,  
γ) στον προσδιορισµό των αναµενόµενων σεισµικών κινήσεων κοντά σε γνωστά 
ρήγµατα ως συνάρτηση της τοπογραφίας και τοπικής γεωλογίας,  
δ) στον αντισεισµικό σχεδιασµό και στη σεισµική ενίσχυση συγκοινωνιακών υποδοµών, 
δηλ. οδογεφυρών, και λιµανιών, ανάγκη που έγινε φανερή µετά τις βλάβες που 
υπέστησαν κατασκευές αυτού του είδους µετά τους σεισµούς Loma Prieta, Ca., 1989, 
και Kobe 1995) και 
ε) στον αντισεισµικό σχεδιασµό (κόµβων) µεταλλικών κατασκευών που τέθηκε ως 
προτεραιότητα µετά το σεισµό του Northridge, Ca., 1994.  
 
Ειδικότερα θα µπορούσε να σηµειώσει κανείς ότι η σηµαντικότερη αλλαγή στη 
µεθοδολογία του αντισεισµικού υπολογισµού των νέων κτιρίων παρατηρείται στη Νέα 
Ζηλανδία κατά τη δεκαετία του 1970 µε τις εργασίες του Thomas Paulay  που 
οδήγησαν βαθµιαία στην ανάπτυξη, καθιέρωση και υιοθέτηση από πολλούς 
κανονισµούς της µεθόδου του ΄΄ικανοτικού σχεδιασµού΄΄ (capacity design), κατ’ αρχήν 
σαν συµπληρωµατικής απαίτησης στη µέχρι τότε ισχύουσα παραδοσιακή µέθοδο 
υπολογισµού της αντοχής µέσω προδιαγεγραµµένων σεισµικών δυνάµεων (force-
based methodology). Στόχος του ικανοτικού σχεδιασµού ήταν να προκαθορισθεί κατά 
το δυνατόν η σεισµική συµπεριφορά ενός κτιρίου εξασφαλίζοντας ότι οι  πλαστικές 
αρθρώσεις θα αναπτυχθούν αποκλειστικά στα δοκάρια και θα αποφευχθεί η εµφάνισή 
τους στα υποστυλώµατα.  
Οι νέες αντιλήψεις εξαπλώθηκαν γρήγορα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, είτε µε τη 
µετανάστευση των νεοζηλανδών µαθητών του T. Paulay, π.χ. του Nigel Priestley 
καθηγητή σήµερα στο San Diego της Καλιφόρνιας, είτε µε διδασκαλίες και συνεργασίες 
του ίδιου του T. Paulay µε ευρωπαϊκούς οργανισµούς (CEB) και Πολυτεχνεία (π.χ 
καθηγητής Hugo Bachmann στο ETH, Zurich) και έδωσαν µεγάλη ώθηση στην 
ανάπτυξη της έρευνας για την αποτίµηση της συµπεριφοράς και την ενίσχυση των 
υφισταµένων κτιρίων έναντι σεισµού. 
 
 
Στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια η αιχµή της έρευνας έχει γενικά στραφεί προς την 
πειραµατική/ενόργανη έρευνα και για το σκοπό αυτό εκτεταµένα προγράµµατα 
Αντισεισµικής Τεχνολογίας χρηµατοδοτούνται από το National Science Foundation 
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(NSF) µέσω των Εθνικών Κέντρων Έρευνας της ∆υτικής Ακτής (PEER), των 
Βορειοανατολικών Πολιτειών (MCEER) και των Μεσοδυτικών Πολιτειών (MAE). Το 
έτος 2000 το NSF ξεκίνησε την υλοποίηση ενός προγράµµατος 50 εκατ. δολλαρίων 
περίπου για την ενίσχυση των εργαστηριακών ερευνητικών υποδοµών µε τεχνολογίες 
αιχµής και τη σύνδεσή τους σε δίκτυα για την τηλε-παρακολούθηση και -εκτέλεση 
πειραµάτων. 
Ένας άλλος οµοσπονδιακός οργανισµός προσανατολισµένος στην αντιµετώπιση των 
φυσικών καταστροφών από πληµµύρες, ανεµοθύελλες, σεισµούς  κ.ά., η Federal 
Emergency Management Agency (FEMA)  έθεσε ήδη σε εφαρµογή από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1980 ένα ειδικό πρόγραµµα για την αντιµετώπιση του σεισµικού 
κινδύνου σε µη ασφαλή υφιστάµενα κτίρια. Βασικός στόχος του προγράµµατος ήταν η 
δηµιουργία Οδηγιών για την αντισεισµική Ενίσχυση υφισταµένων Κτιρίων (Guidelines 
for the Seismic Rehabilitation of Buildings). Στο πρόγραµµα αυτό έλαβαν µέρος το 
Applied Technology Council (ATC) και η American Society of Civil Engineers (ASCE) 
σαν βασικοί υπεργολάβοι καθώς και εθελοντικές οµάδες από Ειδικούς και αµοιβόµενοι 
Σύµβουλοι. Προϊόν του 13ετούς προγράµµατος ήταν, το 1997, δύο τόµοι - οι Οδηγίες 
και τα Σχόλια - , τα γνωστά  FEMA-273 και FEMA-274. 
Λίγο αργότερα (1994 και 1995)η Επιτροπή Σεισµικής Ασφάλειας της Καλιφόρνιας 
(California Seismic Safety Commission – CSSC) ανέθεσε στο ATC την ανάπτυξη µιας 
πρακτικής µεθοδολογίας µε σχόλια για τη Σεισµική Αποτίµηση και Αποκατάσταση 
Υφισταµένων Κτιρίων από Σκυρόδεµα (Seismic evaluation and retrofit of concrete 
buildings). Το αποτέλεσµα αυτής της ανάθεσης είναι ένα δίτοµο έργο, γνωστό ως  
ATC-40 Report. 
Κατά κάποιο τρόπο η αναπτυχθείσες µεθοδολογίες θα µπορούσαν να θεωρηθούν 
συνέχεια του ικανοτικού σχεδιασµού σε πιο γενική και ταυτόχρονα πιο ειδική µορφή µε 
υψηλότερο βαθµό αξιοπιστίας και µεγαλύτερο έλεγχο του µηχανικού στον 
επιδιωκόµενο στόχο. 
Οι παραπάνω οδηγίες FEMA-273/274 και ATC-40 παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες µε 
τη διαφορά ότι οι FEMA-273/274 εφαρµόζονται και σε κτίρια από κάθε τύπο υλικού (όχι 
µόνον από σκυρόδεµα) και καθορίζουν κριτήρια αποδοχής και για γραµµική ανάλυση 
των κατασκευών (όχι µόνο για µη γραµµική ανάλυση όπως στο ATC-40) και αποτελούν 
σήµερα τα πιο ολοκληρωµένα κείµενα για τη µελέτη της συµπεριφοράς και την 
ενίσχυση υφισταµένων κτιρίων µπορούν όµως εξίσου να εφαρµοστούν και για την 
αντισεισµική µελέτη νέων κτιρίων. Βασίζονται στη µέθοδο της επιτελεστικότητας 
(performance-based methodology), οι αρχές της οποίας χρησιµοποιούνται σε άλλους 
τοµείς της τεχνολογίας (αυτοκινητοβιοµηχανία, αεροναυπηγική) από πολλές ήδη 
δεκαετίες. Η εφαρµογή των παραπάνω οδηγιών δεν είναι απλή ούτε αποτελεί µια 
οικονοµική εναλλακτική πρόταση στις παραδοσιακές πρακτικές των κανονισµών. Όµως 
η πρόσφατη πρόοδος στις πειραµατικές εγκαταστάσεις, στην ανάπτυξη εφαρµογών για 
χρήση σε ΗΥ αλλά και στις ίδιες τις µεθοδολογίες της σεισµικής επιτελεστικότητας 
καθιστούν την εφαρµογή τους όλο και πιο ελκυστική στους µηχανικούς των χωρών µε 
υψηλό σεισµικό κίνδυνο, έτσι που να µπορεί να ισχυρισθεί κανείς µε σιγουριά ότι σε 
λίγα µόνο χρόνια οι επιτελεστικές µέθοδοι θα τυποποιηθούν σε τρέχοντα κανονιστικά 
κείµενα για τον αντισεισµικό υπολογισµό των κατασκευών. 
 
Στην Ιαπωνία η έρευνα ήταν ανέκαθεν κυρίως πειραµατική µεγάλης κλίµακας και 
διεξάγεται είτε στα Εθνικά Κέντρα ερευνών για κτίρια ή γέφυρες (Building Research 
Institute, BRI και Public Works Institute, PWI) στην Tsukuba, είτε (σε διεθνή 
πρωτοτυπία) στα κέντρα ερευνών των µεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών. 
 
Τέλος στην Ευρώπη οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους σεισµούς και την 
αντισεισµική προστασία εντοπίζονται σε τρεις Γενικές ∆ιευθύνσεις: α) τη Γενική 
∆ιεύθυνση Έρευνας (DG Research), β) τη Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος για θέµατα 
Πολιτικής Προστασίας (DG Environment) και γ) τη Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων (DG 
Enterprise) για θέµατα Κανονισµών (π.χ. του Αντισεισµικού Κανονισµού, Ευρωκώδικα 
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8). Η έρευνα για σεισµούς και αντισεισµική προστασία χρηµατοδοτείται κυρίως από τη 
Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας και σε σπάνιες περιπτώσεις από τις δύο άλλες Γενικές 
∆ιευθύνσεις. Στο αντικείµενο αυτό αφιερώνεται ένα µικρό τµήµα του προγράµµατος 
Περιβάλλον ("Environment") των Προγραµµάτων Πλαισίων της Έρευνας. Το 
µεγαλύτερο όµως µέρος της χρηµατοδότησης από τη Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας προς 
αυτό το ερευνητικό αντικείµενο προέρχεται από διάφορα άλλα προγράµµατα του 
Προγράµµατος Πλαισίου. 
Η πειραµατική έρευνα που χρηµατοδοτείται για τις αντισεισµικές κατασκευές 
επικεντρώνεται στην υποστήριξη του Ευρωκώδικα 8 και των συναφών Μερών του που 
αφορούν στα διάφορα υλικά, όπως σκυρόδεµα, χάλυβα, και τοιχοποιία καθως και σε 
ειδικά έργα όπως γέφυρες, δεξαµενές κ.ά.  
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2. Μέθοδοι προκαταρκτικής εκτίµησης των
ιδιοτήτων των υλικών υφισταµένων
κατασκευών  

 
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο προσδιορισµός της σεισµικής συµπεριφοράς υφισταµένων κατασκευών προϋποθέτει 
τη γνώση των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του σκυροδέµατος και του χάλυβα του 
φέροντα οργανισµού. Ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων δύναται να 
γίνει µε έµµεσες – µη καταστροφικές µεθόδους ή και µε παρεισφρητικές µεθόδους 
 
Ο σχεδιασµός έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα βασίζεται στη συµβατική αντοχή του 
σκυροδέµατος (προσδιορίζεται από τα συµβατικά δοκίµια). Προκειµένου να 
προσδιοριστεί ικανοποιητικά η σεισµική συµπεριφορά υφισταµένων κατασκευών είναι 
εκ των ουκ άνευ ο προσδιορισµός και η εκτίµηση της διαθέσιµης υφιστάµενης αντοχής 
σκυροδέµατος του φορέα. 
 
Η πραγµατική αντοχή απαιτείται εν γένει να προσδιοριστεί όταν συντρέχουν οι 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
α) Κατά τη διάρκεια της κατασκευής υπάρχουν αµφιβολίες αναφορικά µε την ποιότητα 
του σκυροδέµατος, της διάστρωσης ή της δόνησης αυτού. 
 
β) Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής υπάρχουν αµφιβολίες ως προς τη συµβατική 
αντοχή του σκυροδέµατος ή η κατασκευή έχει υποστεί βλάβες από σεισµό ή πυρκαγιά. 
 
γ) Όταν προσθήκες, επισκευές, ενισχύσεις, κλπ έχουν λάβει χώρα σε διαφορετικές 
περιόδους. 
 
Για τους παραπάνω λόγους, απαιτείται να προσδιορισθούν οι ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά του χάλυβα οπλισµού, ώστε να έχουµε µια ακριβέστερη εικόνα της 
συµπεριφοράς της υφιστάµενης κατασκευής σε σεισµικά φορτία. 
 
 
2.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΙΣΦΡΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ 
 
Οι µη καταστροφικές µέθοδοι δεν απαιτούν αποµάκρυνση τµηµάτων των υπό εξέταση 
δοµικών στοιχείων της υφιστάµενης κατασκευής. Ωστόσο, σε µερικές περιπτώσεις είναι 
απαραίτητο να αποµακρυνθούν τελειώµατα (σοβάς) προκειµένου να γίνει έλεγχος. Με 
αυτές τις µεθόδους δεν µετράται άµεσα η θλιπτική αντοχή, αλλά η σχέση της µε κάποια 
άλλη ιδιότητα του σκυροδέµατος, η οποία µπορεί εύκολα να µετρηθεί (π.χ. επιφανειακή 
σκληρότητα, ελαστικότητα, πυκνότητα, εφελκυστική αντοχή κ.α). 
 
Αντίθετα, οι παρεισφρητικές µέθοδοι απαιτούν την αφαίρεση τµηµάτων από τα δοµικά 
στοιχεία για τον προσδιορισµό της αντοχής σκυροδέµατος υφιστάµενης κατασκευής. 
 
Οι έµµεσες – µη καταστροφικές µέθοδοι που εφαρµόζονται εν γένει, είναι: 
 
α) Προσδιορισµός διαφόρων χαρακτηριστικών του σκυροδέµατος 

1. Οπτική επιθεώρηση 



ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Κεφάλαιο 2 

5

2. Ηχητικός έλεγχος  
3. Ήχος κρούσης 
4. Κρουσίµετρο (σε πραγµατικές συνθήκες) 
5. Μέθοδος υπερήχων (σε πραγµατικές συνθήκες) 
6. Εξόλκευση ήλου (εφαρµόζεται στην Ελλάδα) 
7. Φασµατική ανάλυση επιφανειακών κυµάτων 
8. Χρήση Radar 

 
β) Προσδιορισµός διαφόρων χαρακτηριστικών του χάλυβα οπλισµού 

1. Οπτική επιθεώρηση 
2. Μαγνητικός ανιχνευτής 
3. Μέθοδος υπερήχων (σε πραγµατικές συνθήκες) 
4. Φασµατική ανάλυση επιφανειακών κυµάτων 
5. Ραδιογραφία 
6. Χρήση Radar 

 
Οι παρεισφρητικές µέθοδοι, που εφαρµόζονται εν γένει, είναι: 
 

1. Επιλεκτική Αποµάκρυνση Υλικού 
2. Πετρογραφία 
3. Αφαίρεση Υλικού και Έλεγχος (Πυρηνοληψία) 
4. Επιτόπου έλεγχος 

 
 
 
 
 
 
 
 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι µεθόδους επιθεώρησης και ελέγχου 
οπλισµένου σκυροδέµατος και τοιχοποιίας υφισταµένων κατασκευών.. 
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Πίνακας 1: Συγκεντρωτική παρουσίαση µεθόδων ελέγχου οπλισµένου σκυροδέµατος 
και τοιχοποιίας 

 
 
 

Υλικά  
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ιδιοτήτων του υλικού ή της 

κατασκευής 

Ο
π
λι
σµ

έν
ο 

σκ
υρ
όδ
εµ
α 

Ο
π
λι
σµ

έν
η 

το
ιχ
οπ

οι
ία

 

Μ
η 

Ο
π
λι
σµ

έν
η 

το
ιχ
οπ

οι
ία

 

 
 

Τύπος ελέγχου 

Θέση και µέγεθος της ρωγµής + + + Οπτική επιθεώρηση 
+ + + Οπτική επιθεώρηση Θέση και µέγεθος θραύσης 
+ + + Ηχητικός έλεγχος 
+ + + Ήχος κρούσης 
+   Φασµατική ανάλυση 

Θέση και µέγεθος εσωτερικών 
ραγισµάτων ή στρωµατώσεις 

+ + + Επιλεκτική αποµάκρυνση 
+ +  Οπτική επιθεώρηση Ράβδος οπλισµού λυγισµένη ή 

σπασµένη + +  Επιλεκτική αποµάκρυνση 
Σχετική ηλικία ρωγµών + + + Πετρογραφία 

Σχετική αντοχή συµπίεσης + + + Κρουσίµετρο 
Αντοχή συµπίεσης + + + Αφαίρεση υλικού - έλεγχος 

+ +  Μαγνητικός ανιχνευτής 
+ +  Ραδιογραφία 
+ + + Χρήση Radar 

Θέση και µέγεθος ράβδου 
οπλισµού 

 
 

+ +  Επιλεκτική αποµάκρυνση 
Αντοχή ράβδου οπλισµού + +  Αφαίρεση υλικού - έλεγχος 

+ + + Οπτική επιθεώρηση 

+ + + Ήχος κρούσης 

Πάχος στοιχείου 
 
 
 + + + Επιλεκτική αποµάκρυνση 

 + + Ηχητικός έλεγχος 
 + + Ήχος κρούσης 
 + + Φασµατική ανάλυση 

Παρουσία ρευστού κονιάµατος 
στην τοιχοποιία 

 
 

 + + Επιλεκτική αποµάκρυνση 
 + + Αφαίρεση υλικού - έλεγχος Αντοχή τοιχοποιίας 

   + Επί τόπου έλεγχος 
 + + Πετρογραφία Ιδιότητες Ασβεστοκονιάµατος 
  + Επί τόπου έλεγχος 
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2.3 EΜΜΕΣΕΣ – ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
2.3.1 Προσδιορισµός Χαρακτηριστικών του Σκυροδέµατος. 
 
2.3.1.1 Οπτική Επιθεώρηση 

 
Τύπος µεθόδου: Μη καταστροφική 
 
Υλικά: 
 

Σκυρόδεµα 
Οπλισµένη τοιχοποιία 
Μη οπλισµένη τοιχοποιία 

 
Περιγραφή 

 
Η οπτική επιθεώρηση είναι ίσως η πιο χρήσιµη διαδικασία για εκτιµήσεις των ζηµιών 
του σεισµού στο σκυρόδεµα και στην τοιχοποιία. Οι ζηµιές, που προκαλεί ο σεισµός 
στο σκυρόδεµα και στην τοιχοποιία είναι ορατές στην επιφάνεια. Οι τύποι ζηµιάς από 
σεισµό είναι συνήθως ρωγµές, θραύσεις και στρωµατώσεις του σκυροδέµατος µόνιµες 
πλευρικές µετατοπίσεις και λυγισµός ή θραύση του οπλισµού. Η οπτική επιθεώρηση 
είναι χρήσιµη στην εκτίµηση της κλίσης έχοντας ως σηµείο αναφοράς το υφιστάµενο 
κτίριο. 
 
Η οπτική επιθεώρηση συνοδεύει πάντα άλλες µεθόδους ελέγχου που εφαρµόζονται. 
Τα ευρήµατα της οπτικής επιθεώρησης χρησιµοποιούνται ως βάση για τον καθορισµό 
των θέσεων διεξαγωγής περαιτέρω ελέγχων. Η παρατηρούµενη ζηµιά πρέπει να 
αποτυπώνεται σε σκίτσα. Ο τύπος της ζηµιάς καθορίζει την εκτίµηση της 
συµπεριφοράς του στοιχείου κατά τη διάρκεια του σεισµού. 
 
Περιορισµοί 

 
Η οπτική παρατήρηση στο σκυρόδεµα και στις τοιχοποιίες αναγνωρίζει το µεγαλύτερο 
µέρος της ζηµιάς του σεισµού στα στοιχεία. Σε µερικές περιπτώσεις όµως, η παρουσία 
τελειωµάτων στα στοιχεία εµποδίζει της ακριβή εκτίµηση της ζηµιάς. Εύθραυστα 
τελειώµατα όπως ο σοβάς φανερώνουν τη ζηµιά, που εµφανίζεται στο υπόστρωµα. 
Μαλακά τελειώµατα όµως, όπως µεσοτοιχίες αποκρύπτουν ενδεχοµένως µικροζηµιές. 
 
 
 

2.3.1.2 Ηχητικός έλεγχος 

 
Τύπος µεθόδου: Μη καταστροφική 
Υλικά: 
 

Σκυρόδεµα 
Οπλισµένη τοιχοποιία 

 
Περιγραφή 

 
Χτυπώντας πάνω σ’ ένα δοµικό στοιχείο µε ένα σφυρί και ακούγοντας της δονήσεις του 
στοιχείου εντοπίζονται κενά ή στρωµατώσεις στο σκυρόδεµα. Ο ήχος που παράγεται 
από ένα συµπαγές στοιχείο είναι διαφορετικός από αυτόν ενός στοιχείου µε κενά και 
στρωµατώσεις κοντά στην επιφάνεια. 
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Περιορισµοί 

 
Οι ιδιότητες του δοµικού στοιχείου επηρεάζουν την απόδοση του ήχου. Η γεωµετρία και 
η πυκνότητα του επηρεάζουν τα αποτελέσµατα. Ο ηχητικός έλεγχος χρησιµοποιείται 
καλύτερα µακριά από την περίµετρο του στοιχείου και σε οµοιόµορφους τοίχους. 
 
Η ακρίβεια της πληροφορίας από τον ηχητικό έλεγχο µε σφυρί εξαρτάται από την 
ικανότητα του Μηχανικού ή του Τεχνικού να διεξάγει τον έλεγχο και από το βάθος της 
ζηµιάς στο εσωτερικό του στοιχείου. Η ανίχνευση των βαθύτερων θραύσεων ή 
στρωµατώσεων απαιτεί τη χρήση άλλων µη καταστροφικών µεθόδων. Ο ηχητικός 
έλεγχος δεν µπορεί να καθορίσει το βάθος των θραύσεων ή των στρωµατώσεων. 
 
Χτυπώντας µε ένα σφυρί πάνω σ’ ένα χαλαρό τµήµα του στοιχείου, µπορεί να 
αποκολληθεί υλικό. Απαιτείται χρήση σκάλας, σκαλωσιάς κ.λπ. για την προσέγγιση 
υψηλότερων σηµείων του στοιχείου. 
 
2.3.1.3 Ήχος κρούσης 

 
Τύπος ελέγχου: Μη καταστροφικός 
Υλικά: 

Σκυρόδεµα 
Οπλισµένη τοιχοποιία 
Μη οπλισµένη τοιχοποιία  

 
Περιγραφή 

 
Ο ήχος κρούσης ανιχνεύει τις ασυνέχειες της µάζας του σκυροδέµατος ή της 
τοιχοποιίας. Η επιφάνεια του υλικού κρούεται µε ένα αντικείµενο (π.χ. ένα µικρό σφυρί), 
που εισάγει έναν ενεργειακό παλµό στο υλικό. Ο παλµός αυτός ανακλάται πίσω, λόγω 
κάποιας ασυνέχειας του υλικού, µε την ταχύτητα του κύµατος. Οι ασυνέχειες µπορεί να 
είναι ρωγµές, η κατάντη επιφάνεια του υλικού, πλάγιες επιφάνειες, στρωµατώσεις ή 
κενά. Μια συσκευή µετατροπής σήµατος, τοποθετηµένη στην επιφάνεια που κρούεται 
καταγράφει τις αντανακλάσεις της ενέργειας. Το σήµα της συσκευής µετατρέπεται σε 
συχνότητα. Από τις µετρήσει της συχνότητας εκτιµάται η πυκνότητα του υλικού, το 
µέγεθος και η θέση της ασυνέχειας στο στοιχείο. 
 
Περιορισµοί 

 
Η ακρίβεια του ελέγχου µε ήχο κρούσης, εξαρτάται από τις ικανότητες του Μηχανικού ή 
του Τεχνικού να την εφαρµόσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσµατα. Μη επαρκώς 
εκπαιδευµένοι ή ανεκπαίδευτοι Τεχνικοί, είναι πολύ πιθανό να κάνουν λάθος 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Οι φυσικοί περιορισµοί και η ακρίβεια της µεθόδου 
καθορίζονται εν µέρει από το µέγεθος του σφυριού και από τον τύπο, την ευαισθησία 
και τη συχνότητα της συσκευής µετατροπής του σήµατος. 
 
Η τεχνική του ήχου κρούσης έχει εφαρµοστεί εκτεταµένα σε κατασκευές από 
σκυρόδεµα. Ωστόσο, υπάρχει µικρή εµπειρία στην εφαρµογή της τεχνικής σε 
οπλισµένες και µη οπλισµένες τοιχοποιίες. 
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2.3.1.4 Κρουσίµετρο (σε πραγµατικές συνθήκες) 

 
Τύπος µεθόδου: Μη καταστροφική 
 
Υλικά: 
 

Σκυρόδεµα 
Μη οπλισµένη τοιχοποιία 

 
Περιγραφή 

 
Το κρουσίµετρο αποτελεί µια µέθοδο εκτίµησης της in situ θλιπτικής αντοχής του 
σκυροδέµατος. Στη µέθοδο αυτή εφαρµόζεται στην επιφάνεια του σκυροδέµατος 
πρόσκρουση ενός βαθµονοµηµένου σφυριού (κρουσίµετρο). Το µέγεθος της 
αναπήδησης του σφυριού µετράται και είναι σε άµεση σχέση µε τα δεδοµένα του 
κατασκευαστή προκειµένου να προσδιοριστεί η αντοχή του σκυροδέµατος. Η µέθοδος 
αυτή χρησιµοποιείται επίσης στον προσδιορισµό της αντοχής σκυροδέµατος 
υφισταµένων  κατασκευών. 
 
Περιορισµοί 

 
Το κρουσίµετρο δεν προσδιορίζει επακριβώς την αντοχή, αλλά χρησιµεύει στον 
προσδιορισµό της οµοιοµορφίας των υλικών. Απαιτούνται συχνές βαθµονοµήσεις του 
κρουσίµετρου. Οι πίνακες των κατασκευαστών χρησιµοποιούνται στον προσδιορισµό 
της αντοχής του σκυροδέµατος,. Ωστόσο, προκύπτουν καλύτερα αποτελέσµατα 
λαµβάνοντας και ελέγχοντας πυρήνες από κρίσιµες επιλεγµένες θέσεις. Τα δείγµατα 
(δοκίµια) υποβάλλονται σε εν συνεχεία σε διαδικασία θλίψης. Οι µετρήσεις του 
κρουσίµετρου από άλλες θέσεις συσχετίζονται µε τις µετρήσεις, που προκύπτουν στη 
θέση λήψης των πυρήνων. 
 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου του κρουσίµετρου εξαρτώνται από την ποιότητα του 
σκυροδέµατος στην εξωτερική επιφάνεια του στοιχείου. Οι µετρήσεις πρέπει να 
λαµβάνουν χώρα σε λείες επιφάνειες σκυροδέµατος και όχι σε επιφάνειές µε 
τελειώµατα. 
 
Η υγρασία και η τραχύτητα της επιφάνειας επηρεάζουν τις µετρήσεις. Η παρουσία του 
κρουσίµετρου ίσως προξενήσει µια επιφανειακή παραµόρφωση στο στοιχείο. Ωστόσο, 
δεν πρέπει να λαµβάνονται περισσότερες από µία µετρήσεις από το ίδιο σηµείο, αφού 
η πρώτη κρούση µπορεί να επηρεάσει την επιφάνεια του στοιχείου και συνεπώς τα 
αποτελέσµατα της επόµενης µέτρησης. 
 
Όταν χρησιµοποιείται κρουσίµετρο σε τοιχοποιία, θα πρέπει να τοποθετείται στο 
κέντρο του στοιχείου. Οι εκτιµήσεις των ελέγχων πάνω στην τοιχοποιία αντιστοιχούν 
στις τιµές αντοχής του στοιχείου και του ασβεστοκονιάµατος (σοβά). Η µέθοδος αυτή 
είναι χρήσιµη για την εκτίµηση της αντοχής του εξωτερικού φλοιού ενός στοιχείου που 
απαρτίζεται από πολλά στρώµατα. 
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2.3.1.5 Μέθοδος υπερήχων (σε πραγµατικές συνθήκες) 

 
Τύπος µεθόδου: Μη καταστροφική 
 
Υλικά: 
 

Σκυρόδεµα 
Οπλισµένη τοιχοποιία 
Μη οπλισµένη τοιχοποιία 

 
Περιγραφή 

 
Η µέθοδος των υπερήχων µετρά το χρόνο µεταφοράς ενός υπερηχητικού παλµού 
διαµέσου της συνοχής (πυκνότητας) του στοιχείου. Η ταχύτητα µε την οποία το κύµα 
µεταφέρεται διαµέσου του στοιχείου επηρεάζεται από την ποιότητα και τη συνέχεια του 
υλικού συµπεριλαµβανοµένης και της παρουσίας ρωγµής η ζηµιάς. Συγκρίνοντας το 
σχετικό χρόνο µεταφοράς σε διαφορετικά τµήµατα γνωστής πυκνότητας, ο υπέρηχος 
χρησιµοποιείται στην εκτίµηση της σχετικής αντοχής του σκυροδέµατος ή της 
τοιχοποιίας, για να δείξει την παρουσία ρωγµών ή στρωµατώσεων. 
 
 
Περιορισµοί 

 
Η µέτρηση της ταχύτητας απαιτεί την τοποθέτηση των ακροδεκτών εκατέρωθεν του 
στοιχείου. Οι επιφάνειες του στοιχείου πρέπει να είναι σχετικά λείες. Τραχείες 
επιφάνειες πρέπει να λειαίνονται για καλύτερη λειτουργία των ακροδεκτών. Αν 
υπάρχουν κενά αέρα µεταξύ του ακροδέκτη και της επιφάνειας του στοιχείου, η χρονική 
διαδροµή του παλµού θα αυξηθεί, µε αποτέλεσµα να έχουµε λανθασµένες ενδείξεις. 
 
Ράβδοι οπλισµού προσανατολισµένες στη διεύθυνση κίνησης των παλµών επηρεάζουν 
τις µετρήσεις, αφού οι υπέρηχοι κινούνται διαµέσου του χάλυβα µε µεγαλύτερη 
ταχύτητα απ’ ότι στο σκυρόδεµα. 
 
2.3.1.6 Εξόλκευση ήλου (εφαρµόζεται στην Ελλάδα) 

 
Με τη βοήθεια συσκευής εµπηγνύεται ήλος στο σκυρόδεµα µήκος 4 cm και διαµέτρου 4 
mm. Μετά από 10 min ο ήλος εξολκεύεται µε εξολκέα, ο οποίος διαθέτει δυναµόµετρο. 
Μετράται η µέγιστη δύναµη που απαιτείται για την εξόλκευση του ήλου. Με τη βοήθεια 
καµπυλών προσδιορίζεται η θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος σε σχέση µε την 
ένδειξη του δυναµόµετρου. 
 
Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται κύρια στην Ελλάδα και διατίθεται περιορισµένος αριθµός 
δοκιµών από τις οποίες προκύπτούν οι πίνακες που συσχετίζουν την αντοχή του 
σκυροδέµατος µε τη δύναµη εξόλκευσης ήλου. 
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2.3.1.7 Φασµατική ανάλυση επιφανειακών κυµάτων 

 
Τύπος µεθόδου: Μη καταστροφική 
 
Υλικά: 
 

Σκυρόδεµα 

 
Περιγραφή 

 
Η φασµατική ανάλυση των επιφανειακών κυµάτων είναι µια µέθοδος µέτρησης της 
αναπαραγωγής των επιφανειακών κυµάτων σ’ ένα µεγάλο εύρος του µήκους κύµατος. 
Οι ταχύτητες µετρώνται µε χρήση µετρητών επιτάχυνσης (επιταχυνσιογράφοι) και 
συσκευής µετατροπής σήµατος. Τα αποτελέσµατα αξιολογούνται για την εκτίµηση της 
πυκνότητας του υλικού και τον προσδιορισµό του µεγέθους και της θέσης των 
ασυνεχειών (όπως π.χ. ρωγµές, κενά και στρωµατώσεις) µέσα σ’ ένα στοιχείο. 
 
Περιορισµοί 

 
Ο εξοπλισµός της µεθόδου είναι πολύπλοκος και δεν είναι πάντα εξ ολοκλήρου 
διαθέσιµος. Η µέθοδος της φασµατικής ανάλυσης των επιφανειακών κυµάτων, βρίσκει 
εφαρµογή κυρίως σε πεζοδρόµια, πλακάκια και άλλες οριζόντιες επιφάνειες. Η χρήση 
της σε στοιχεία δεν είναι εκτεταµένη. 
 
 
 
 
2.3.1.8 Χρήση Radar 

 
Τύπος µεθόδου: Μη καταστροφική 
Υλικά: 

Σκυρόδεµα 
Οπλισµένη τοιχοποιία 
Μη οπλισµένη τοιχοποιία  

 
Περιγραφή 

 
Το ραντάρ διαπερνά το υλικό και µεταβιβάζει ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που 
λαµβάνονται από µια κεραία. Η αναπαραγωγή των κυµάτων διαµέσου του στερεού 
επηρεάζεται από τη διηλεκτρική σταθερά και την αγωγιµότητα του υλικού. Το 
αξιολογηµένο σήµα βοηθά στην ανίχνευση ασυνεχειών και διαφοροποιήσεων στο 
εσωτερικό του υλικού. Τα δεδοµένα αυτά χρησιµοποιούνται και για την ανίχνευση της 
θέσης των ράβδων οπλισµού. 
 
 
2.3.2 Προσδιορισµός ∆ιαφόρων Χαρακτηριστικών του Χάλυβα 
Οπλισµού 
 
Εκτός από τις µεθόδους που περιγράφονται προηγούµενα και προσδιορίζουν 
χαρακτηριστικά κυρίως του σκυροδέµατος και δευτερευόντως του χάλυβα (Οπτική 
επιθεώρηση, Μέθοδος υπερήχων, Φασµατική ανάλυση επιφανειακών κυµάτων, Χρήση 
Radar), υπάρχουν µέθοδοι, που εφαρµόζονται κυρίως για τον οπλισµό. 
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2.3.2.1 Μαγνητικός ανιχνευτής 

 
Τύπος µεθόδου: Μη καταστροφική 
 
Υλικά: 
 

Σκυρόδεµα 
Οπλισµένη τοιχοποιία 

 
Περιγραφή 

 
Ο µαγνητικός ανιχνευτής χρησιµοποιείται στον καθορισµό της θέσης και του µεγέθους 
του οπλισµού στο σκυρόδεµα. Η βασική αρχή των µαγνητικών ανιχνευτών είναι η 
συσχέτιση ανάµεσα στη ράβδο οπλισµού και ένα χαµηλής συχνότητας µαγνητικό 
πεδίο. Αν χρησιµοποιηθούν κατάλληλα πολλοί µαγνητικοί ανιχνευτές προσδιορίζεται το 
ποσό της κάλυψης της ράβδου και το µέγεθος της. 
 
Περιορισµοί 

 
Για στοιχεία µε δυο στρώσεις οπλισµού, ο µαγνητικός ανιχνευτής χρησιµοποιείται µόνο 
για την εύρεση των ράβδων οπλισµού, που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια 
εφαρµογής της ανίχνευσης. Η συσκευή απαιτείται να χρησιµοποιηθεί και στις δυο 
επιφάνειες του στοιχείου για να εντοπισθούν οι ράβδοι οπλισµού. 
 
Όταν ο οπλισµός είναι σε δύο στρώσεις, η αποµακρυσµένη στρώση επηρεάζει τις 
ενδείξεις του ανιχνευτή. 
 
 
 
2.3.2.2 Ραδιογραφία 

 
Τύπος µεθόδου: Μη καταστροφική 
 
Υλικά: 
 

Σκυρόδεµα 
Οπλισµένη τοιχοποιία 

Περιγραφή 

 
Η ραδιογραφία χρησιµοποιείται στον προσδιορισµό της θέσης του οπλισµού στο 
σκυρόδεµα και στην τοιχοποιία. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εκποµπή ακτινοβολίας 
(ακτινών) διαµέσου του υλικού. Ένα ραδιογραφικό φιλµ από την πλευρά, απέναντι από 
αυτή της ακτινοβολίας, καταγράφει την πυκνότητα των ακτινών, που εξέρχονται από το 
στοιχείο. Το φιλµ αποτυπώνονται η θέση των ράβδων οπλισµού και άλλων 
ασυνεχειών. 
 
Περιορισµοί 

 
Η µέθοδος της ραδιογραφίας βασίζεται στην απελευθέρωση ραδιενέργειας,. Για το 
λόγο αυτό στο χώρο της δοκιµής πρέπει να βρίσκεται µόνο το προσωπικό που διεξάγει 
τον έλεγχο. Η έκταση, που πρέπει να εκκενωθεί, εξαρτάται από τον τύπο του 
ραδιενεργού ισοτόπου, που χρησιµοποιείται, και από το πάχος του στοιχείου. 
Παχύτερα στοιχεία απαιτούν µεγαλύτερη διάρκεια έκθεσης στην ακτινοβολία, µε 
αποτέλεσµα να ελευθερώνεται µεγαλύτερη ποσότητα ραδιενέργειας. 
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Ο χρόνος, η δαπάνη και οι λογιστικοί υπολογισµοί, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στην 
εφαρµογή της µεθόδου. Οι εξοπλισµοί ακτινών, που είναι διαθέσιµοι στο εµπόριο, 
διαπερνούν στοιχεία µε  πάχος έως  305 mm (περίπου 12 in). 
 
Η παρουσία του χάλυβα στο σκυρόδεµα δηµιουργεί µια σκιά στο φιλµ, δίνοντας έτσι τη 
θέση του οπλισµού. Το εύρος της σκιάς εξαρτάται από την απόσταση της ράβδου 
οπλισµού από την πρόσοψη, όπου έχει τοποθετηθεί η πηγή της ακτινοβολίας. Για το 
λόγο αυτό προσδιορίζεται η θέση αλλά όχι το µέγεθος των ράβδων οπλισµού. 
 
 
 
 
2.4 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
 
Στον ελληνικό χώρο εφαρµόζονται κύρια οι ακόλουθες έµµεσες – µη καταστροφικές 
µέθοδοι ποσδιορισµού της αντοχής σκυροδέµατος σε υφιστάµενες κατασκευές: 
 
- Η µέθοδος του κρουσίµετρου 
- Η µέθοδος των υπερήχων 
- Η εξόλκευση ήλου (ελληνική µέθοδος) 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της βαθµονοµήσεως δύο 
εµµέσων µεθόδων για τον προσδιορισµό της πραγµατικής αντοχής του σκυροδέµατος 
(κρουσίµετρο και υπέρηχοι) και συγκρίνονται µε τα βιβλιογραφικά αποτελέσµατα 
(Λογοθέτης 1978, Τρέζος 1999, παλαιό DIN 4018). 
 
Η επιτόπου αντοχή του σκυροδέµατος fc, ins διαφέρει από τη συµβατική fc, conv λόγω 
κάποιων παραµέτρων. Κάποιες από αυτές είναι τυχαίες, ενώ άλλες έχουν συστηµατική 
επιρροή. Μερικές από αυτές τις παραµέτρους είναι η απόµειξη, η συµπύκνωση, η 
ηλικία, η συντήρηση, το είδος το δοµικού στοιχείου, διάφορες περιβαλλοντικές δράσεις 
κ.α. Για µια δεδοµένη κατασκευή οι περισσότερες παράµετροι είναι συγκεκριµένες. Η 
βασική παράµετρος, που διαφοροποιεί της αντοχή, είναι το είδος του δοµικού 
στοιχείου, δηλαδή αν γίνεται µελέτη πλάκας, δοκού, υποστυλώµατος, τοιχίου ή 
θεµελίου. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι: 
 

1,, ε−= convcinsc ff  
 
όπου ε1 είναι µια τυχαία µεταβλητή, µε κανονική κατανοµή Ν(m1,σ1) µε την οποία 
λαµβάνονται υπόψη όλες οι παράµετροι που διαφοροποιούν την πραγµατική από τη 
συµβατική αντοχή. 
 
Η µέση τιµή m1 εξαρτάται κυρίως από τις παραµέτρους που έχουν σηµαντική επιρροή, 
ενώ η τυπική απόκλιση εξαρτάται κυρίως από το είδος του δοµικού στοιχείου. 
 
Τα δοµικά στοιχεία κατά αύξουσα σειρά διασποράς είναι: 
 
- Συµβατικά δοκίµια 
- ∆οκάρια – υποστυλώµατα 
- Τοιχία 
- Πλάκες 
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Η επιτόπου αντοχή του σκυροδέµατος fc,ins δεν µπορεί να µετρηθεί παρά µόνο να 
εκτιµηθεί. Η επιτόπου αντοχή και η εκτιµήτρια της συσχετίζονται ως εξής: 
 

2,,, ε−= inscestinsc ff  
 
όπου ε2 είναι µια τυχαία µεταβλητή µε κανονική κατανοµή Ν(m2, σ2) και µε την οποία 
λαµβάνεται υπόψη η αβεβαιότητα της µεθόδου προσδιορισµού της αντοχής του 
σκυροδέµατος. 
 
Για καθεµιά από τις µεθόδους εκτίµησης της αντοχής του σκυροδέµατος η µέση τιµή m2 
και η τυπική απόκλιση σ2 εξαρτώνται από µια σειρά παραµέτρων όπως: 
 
α) Για τις έµµεσες µεθόδους 
 
1) Υγρασία 
2) Αριθµός κυκλικών φορτίσεων – αποφορτίσεων 
3) Ακαµψία του δοµικού στοιχείου 
4) Βάθος ενανθράκωσης 
5) Ηλικία 
6) Είδος και µέγεθος αδρανών 
7) Στάθµη αξονικής δράσεως 
8) Περιεκτικότητα και ποιότητα του τσιµέντου 
 
 
β) Για τους πυρήνες 
 
1) Η διάµετρος του πυρήνα σε σχέση µε τη µέγιστη διάσταση των αδρανών 
2) Η διεύθυνση σκυροδέτησης σε σχέση µε τη διεύθυνση κοπής 
3) Παρουσία ράβδων οπλισµού 
4) Λείανση και συνθήκες θραύσης των πυρήνων 
 
Τελικά η εκτιµήτρια της επιτόπου αντοχής του σκυροδέµατος συνδέεται µε τη 
συµβατική αντοχή ως εξής: 
 

21,,, εε −−= convcestinsc ff  
 
Για τη συµπλήρωση του προηγούµενου µοντέλου απαιτείται η γνώση των παραµέτρων 
m1, σ1 και m2, σ2 των ε1 και ε2 αντιστοίχως. Για τη διευκόλυνση των µετρήσεων 
απαιτείται βαθµονόµηση των εµµέσων µεθόδων. 
 
2.5 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Ακολούθως, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από δύο έµµεσες µεθόδους 
(κρουσίµετρο και υπέρηχοι). Για το σκοπό αυτό εξετάστηκαν τα συµβατικά δοκίµια 
διαφόρων έργων, στα οποία, πριν από τη θραύση, έγιναν µετρήσεις µε κρουσίµετρο 
και υπέρηχους. Η εργασία αυτή έλαβε χώρα  στο εργαστήριο της Geoterra. 
 
Συνολικά 266 δοκίµια σκυροδέµατος που λήφθηκαν την χρονική περίοδο του έτους 
2001 από διάφορα έργα προσκοµίστηκαν στο εργαστήριο της Geoterra. Οι διαστάσεις 
των δοκιµίων ήταν 15x15x15 και ο χρόνος θραύσης τους, την 28 ηµέρα από τη λήψη. 
Το σκυρόδεµα από το οποίο λήφθηκαν τα δοκίµια παρασκευάστηκε µε αδρανή από τις 
περιοχές των συγκροτηµάτων παραγωγής σκυροδέµατος. Το σκυρόδεµα που 
ελέγχθηκε ήταν κυρίως αντοχής C16/20 και δευτερευόντως C20/25 και C25/30. 
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Πριν από τη θραύση των δοκιµίων εκτελέστηκαν µετρήσεις µε κρουσίµετρο και 
υπέρηχους. Τα όργανα µέτρησης και για τις δύο µεθόδους είναι ειδικά βαθµονοµηµένα 
από τους κατασκευαστές τους και συνοδεύονται από τις κατάλληλες οδηγίες χρήσης 
συντήρησης και εκ νέου βαθµονόµησης. 
 
Σε κάθε δοκίµιο εκτελούνταν: 
 
α) δύο µετρήσεις του χρόνου διελεύσεως των υπερήχων σε δύο κάθετες διευθύνσεις, 
κάθετα προς τη διεύθυνση της σκυροδέτησης. 
 
β) κρουσιµετρήσεις στις δύο έδρες, παράλληλα προς τη διεύθυνση σκυροδέτησης, 
αλλά και µεταξύ τους. 
 
Ελέγχθηκαν 89 δοκίµια µε τη µέθοδο του κρουσιµέτρου και 266 µε τη µέθοδο των 
υπερήχων. Πριν από τη θραύση, τα δοκίµια είχαν υποστεί συµβατική συντήρηση 28 
ηµερών. Η υγρασία των δοκιµίων δεν µετρήθηκε, παρόλο που ενδέχεται να αλλοιώνει 
τις µετρήσεις, του χρόνου διέλευσης των υπερήχων. Εκτιµάται ότι λόγω της συµβατικής 
συντήρησης, οι µετρήσεις δεν διαφοροποιήθηκαν, εφόσον η υγρασία ήταν περίπου ίδια 
για όλα τα δοκίµια. Οι επιφάνειες ελέγχου ήταν λείες και έτσι δεν χρειάστηκε καµιά 
προετοιµασία. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων παρουσιάζονται στους πίνακες Πίν.2 
και Πιν.3 αντίστοιχα. 
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Πίνακας 2: Αποτελέσµατα ενδείξεων µεθόδου κρουσιµέτρου και αντοχής κύβου (89 
δοκίµια) 
 

Κ 
( - ) 

fc 
(Mpa) 

Κ 
( - ) 

fc 
(Mpa) 

Κ 
( - ) 

fc 
(Mpa) 

30.45 37.0 28.70 33.9 29.15 34.0 
30.40 37.4 29.55 31.9 29.30 33.0 
30.75 36.8 29.55 34.0 29.05 33.5 
29.25 35.5 29.10 34.6 29.75 34.0 
30.30 36.7 29.95 33.6 30.05 36.0 
29.85 35.1 29.25 33.8 25.70 29.2 
30.05 37.3 29.75 32.5 25.60 28.0 
28.55 32.0 29.85 34.0 25.60 26.7 
28.65 30.2 27.90 33.2 24.85 26.1 
28.75 33.6 26.60 30.9 24.95 27.6 
29.95 32.8 25.90 28.7 24.90 27.3 
30.30 32.4 28.75 33.6 21.00 20.0 
28.75 32.1 28.10 31.8 30.10 35.9 
28.75 33.0 26.35 29.9 29.85 33.6 
28.05 32.8 26.20 29.6 31.65 39.5 
28.90 34.8 26.25 25.6 29.15 32.4 
29.70 34.8 26.65 30.8 29.35 35.3 
30.60 37.0 26.45 27.9 28.00 33.3 
29.80 35.9 29.00 33.0 31.45 39.5 
30.50 37.6 27.10 31.0 29.80 27.9 
28.05 31.4 27.30 31.3 31.00 29.6 
28.45 34.2 26.30 27.9 31.10 38.6 
28.75 31.7 27.70 29.1 32.80 39.0 
29.35 32.1 24.95 27.0 31.10 39.1 
28.45 31.3 27.55 28.8 29.60 33.4 
29.10 32.2 31.95 38.4 29.10 32.0 
29.20 33.1 30.45 37.7 30.00 30.4 
29.15 30.3 29.10 33.5 31.40 39.3 
29.55 35.5 29.65 32.2 29.35 35.9 

  29.30 35.6 29.90 36.2 
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Πίνακας.3: Αποτελέσµατα ενδείξεων µεθόδου υπερήχων και αντοχής κύβου (266 
δοκίµια) 
 

V 
km/sec 

fc 
MPa 

V 
km/sec 

fc 
MPa 

V 
km/sec 

fc 
MPa 

V 
km/sec 

fc 
MPa 

4.792 37.4 4.777 32.2 4.839 38.4 4.717 33.3 
4.777 36.8 4.702 30.8 4.854 37.7 5.119 46.0 
4.777 35.5 4.732 31.7 4.839 36.5 4.902 39.4 
4.870 35.1 4.747 32.0 4.792 34.0 4.886 39.5 
4.808 38.2 4.717 32.0 4.762 35.8 4.934 39.7 
4.777 32.0 4.688 30.8 4.747 34.8 5.017 42.5 
4.732 30.2 4.854 36.9 4.823 35.8 4.967 43.0 
4.747 33.6 4.777 33.9 4.762 35.0 4.658 29.6 
4.792 32.4 4.732 32.3 4.792 34.1 4.839 38.6 
4.762 32.1 4.762 35.9 4.732 35.2 4.886 39.0 
4.823 35.0 4.747 33.0 4.777 36.4 4.950 41.7 
4.762 35.4 4.747 35.3 4.644 31.6 5.102 47.5 
4.747 34.9 4.777 34.7 4.934 40.9 5.051 45.8 
4.854 35.6 4.688 33.3 4.762 34.2 5.017 45.9 
4.808 32.8 4.630 31.6 4.792 36.0 5.068 46.5 
4.792 34.8 4.762 34.0 4.630 31.3 5.034 42.3 
4.777 34.8 4.702 33.4 4.747 31.5 4.934 42.6 
4.808 38.2 4.747 33.6 4.702 30.5 4.950 43.1 
4.808 35.9 4.792 35.2 4.777 31.1 5.034 42.6 
4.839 39.3 4.777 33.8 4.823 35.2 4.839 39.1 
4.792 34.2 4.702 31.3 4.601 26.8 4.918 40.6 
4.732 31.3 4.732 32.5 4.717 29.2 4.967 42.8 
4.762 36.0 4.717 34.1 4.732 33.5 4.918 40.1 
4.762 32.2 4.747 34.0 4.518 26.1 4.902 40.6 
4.792 33.1 4.717 34.9 4.688 29.6 4.967 43.5 
4.808 35.5 4.792 37.3 4.762 36.0 4.967 39.3 
4.777 33.9 4.777 35.7 4.747 31.5 5.034 42.9 
4.747 31.9 4.854 38.2 4.732 31.5 4.967 42.5 
4.777 34.0 4.854 35.1 4.747 30.5 5.068 45.3 
4.717 34.6 4.702 32.3 4.762 33.7 5.017 43.4 
4.732 33.6 4.717 33.8 4.747 33.8 4.950 41.5 
4.702 33.8 4.792 33.5 4.615 30.5 4.934 39.5 
4.792 32.5 4.808 35.1 4.688 31.0 5.017 45.8 
4.762 34.0 4.934 38.7 4.615 31.4 4.950 40.6 
4.777 32.5 4.902 37.9 4.491 27.6 5.051 45.9 
4.762 35.1 4.902 38.0 4.615 27.3 4.886 36.4 
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V 
km/sec 

fc 
MPa 

V 
km/sec 

fc 
MPa 

V 
km/sec 

fc 
MPa 

V 
km/sec 

fc 
MPa 

4.747 34.0 4.886 39.5 4.732 35.4 4.870 38.8 
4.792 33.3 4.839 33.6 4.823 33.9 4.918 41.4 
4.762 33.2 4.870 37.7 4.673 33.1 4.983 45.2 
4.839 34.0 4.934 38.2 4.747 34.2 4.902 36.9 
4.762 33.2 4.886 38.6 4.870 38.4 4.902 41.1 
4.673 29.7 4.777 36.5 4.870 37.4 4.983 43.4 
4.658 30.8 4.870 36.9 4.918 41.2 5.017 46.1 
4.717 30.6 4.870 35.8 4.870 39.6 4.792 37.5 
4.702 34.1 4.823 38.5 4.808 37.5 4.777 35.8 
4.717 34.4 4.854 39.2 5.068 45.7 5.000 45.2 
4.658 30.8 4.792 37.3 4.808 34.8 4.918 39.8 
4.688 31.5 4.808 36.5 4.967 42.2 4.967 44.3 
4.732 33.6 4.870 38.8 4.854 38.5 4.854 35.9 
4.792 35.2 4.792 34.4 5.034 41.6 5.034 41.5 
4.732 34.6 4.762 33.5 5.017 46.4 4.934 41.5 
4.762 34.3 4.823 36.2 4.934 40.7 4.950 41.5 
4.717 33.9 4.808 37.4 4.886 40.4 5.034 44.5 
4.792 36.2 4.777 35.6 4.823 37.3 4.902 40.3 
4.702 29.7 4.792 34.0 5.051 42.6 5.051 44.2 
4.839 37.4 4.777 33.0 4.950 41.0 4.950 39.8 
4.777 36.8 4.747 34.0 5.051 42.9 4.870 38.4 
4.732 32.8 4.870 34.9 5.068 46.6 5.034 45.8 
4.688 28.7 4.777 34.2 4.934 38.0 4.886 41.3 
4.762 33.6 4.762 35.2 4.902 39.2 5.017 45.0 
4.717 31.7 4.747 33.9 5.000 45.5 5.000 44.4 
4.777 33.6 4.792 35.0 5.017 45.8 4.902 38.5 
4.732 31.8 4.777 35.8 4.854 35.6 4.902 38.9 
4.747 34.4 4.870 36.0 4.918 42.2 4.839 38.7 
4.732 31.3 4.854 35.3 4.717 32.4 4.934 42.8 
4.702 29.6 4.808 38.0 4.886 38.7   
4.673 33.1 4.808 36.0 4.762 35.3   
 
 
 
 
2.6 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΟΥ 
 
Η αντοχή του σκυροδέµατος fc συσχετίζεται µε την ένδειξη του κρουσιµέτρου Κ µε 
εφαρµογή των ακολούθων εξισώσεων παλινδρόµησης: 
 
- Kb

c eaf ⋅⋅=                   εκθετική 

- b
c Kaf ⋅=                    δυνάµεως 

- 2KcKbafc ⋅+⋅+=   πολυωνυµική 2ου βαθµού 
 
Οι συντελεστές των παλινδροµικών εξισώσεων προσδιορίστηκαν µε τη µέθοδο των 
ελαχίστων τετραγώνων. 
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fc = 7.126*e0.053*K                                  µε συντελεστή συσχέτισης (R2 = 0.766) 
fc = 0.244*K1.458                                    µε συντελεστή συσχέτισης (R2 = 0.770) 
fc = 0.655+ 0.553*K + 0.020*K2         µε συντελεστή συσχέτισης (R2 = 0.751) 
 
όπου, 
 
fc = αντοχή του δοκιµίου σε MPa, 
 
Κ = ένδειξη του κρουσίµετρου (αδιάστατος αριθµός) 
 
R2= συντελεστής συσχέτισης 
 
Το νέφος των σηµείων και η γραφική απεικόνιση των εξισώσεων παλινδρόµησης 
δίνεται  στο Σχ. 1. Παρατηρούµε ότι και για τις τρεις εξισώσεις ο συντελεστής 
συσχέτισης R2 κυµαίνεται µεταξύ 0.751 και 0.770. 
 
Οι εν λόγω συντελεστές κρίνονται σχετικά ικανοποιητικοί. Από τις παραπάνω 
παλινδροµήσεις πλεονέκτηµα εµφανίζει αυτή της δυνάµεως. 
 
Ωστόσο, σύµφωνα µε Τρέζο (1999) και Λογοθέτη (1978) ως εξίσωση παλινδρόµησης 
συσχέτισης λαµβάνεται ή πολυωνυµική παλινδρόµηση (βλ. Σχ. 2). 
 
Στην προκειµένη περίπτωση, δίνονται τα διαστήµατα εµπιστοσύνης 5% - 95% µε εύρος 
90% (βλ. Σχ. 3). 
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Εξίσωση
Y = 0.655+ 0.553* X + 0.020*X2

R2 = 0.751

Εξίσωση ln(Y) = 1.458*ln(X) - 1.409
ή Y = 0.244*X1.458 
R2= 0.770

Εξίσωση ln(Y) = 0.053*X + 1.964
ή Y = 7.126*e0.053*X  
R2 = 0.766

 
 
Σχ. 1: Αντοχή δοκιµίων, fc, συναρτήσει της ενδείξεως του κρουσίµετρου Κ 
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Σχ. 2: Πολυωνυµική παλινδρόµηση για τη µέθοδο του κρουσίµετρου. 
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Σχ. 3: ∆ιαστήµατα εµπιστοσύνης 5 – 95% για τη µέθοδο του κρουσίµετρου. 
 
 
 
2.7 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
 
Η αντοχή του σκυροδέµατος fc συσχετίζεται µε την ταχύτητα διάδοσης των υπερήχων 
µε εφαρµογή των ακολούθων εξισώσεων παλινδρόµησης. Οι συντελεστές των 



ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Κεφάλαιο 2 

23

παλινδροµικών εξισώσεων προσδιορίστηκαν µε τη µέθοδο των ελαχίστων 
τετραγώνων. 
 
fc = 0.295*e0.997*V                                         µε συντελεστή συσχέτισης  (R2= 0.867) 
fc  = 0.018*V4.828                                           µε συντελεστή συσχέτισης (R2 = 0.867) 
fc = 199.988 - 104.269*V + 14.581*V2       µε συντελεστή συσχέτισης  (R2 = 0.876) 
 
όπου, 
 
fc = αντοχή του δοκιµίου σε MPa, 
 
V = ταχύτητα των υπερήχων (km/sec) 
 
R2= συντελεστής συσχέτισης 
 
Το νέφος των σηµείων και η γραφική απεικόνιση των εξισώσεων παλινδρόµησης 
δίνεται  στο Σχ. 4. Παρατηρούµε ότι και για τις τρεις εξισώσεις ο συντελεστής 
συσχέτισης R2 κυµαίνεται µεταξύ 0. 867 και 0.876. 
 
Οι εν λόγω συντελεστές κρίνονται σχετικά ικανοποιητικοί. Από τις παραπάνω 
παλινδροµήσεις πλεονέκτηµα εµφανίζει η πολυωνυµική παλινδρόµηση. 
 
Ωστόσο, σύµφωνα µε Τρέζο (1999) και Λογοθέτη (1978) ως εξίσωση παλινδρόµησης 
συσχέτισης λαµβάνεται ή πολυωνυµική παλινδρόµηση (βλ. Σχ. 5). 
 
Στην προκειµένη περίπτωση, δίνονται τα διαστήµατα εµπιστοσύνης 5% - 95% µε εύρος 
90% (βλ. Σχ. 6). 
 
Οι συντελεστές συσχέτισης µε τη µέθοδο των υπερήχων είναι µεγαλύτεροι, από αυτούς 
της µεθόδου κρουσιµέτρου σε πλήθος 266 δοκιµών και 89 δοκιµών αντίστοιχα. 
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Eξίσωση
Y = 199.988 - 104.269*X + 14.581*X2

R2 = 0.876

 
 
Σχ. 4: Αντοχή δοκιµίων, fc, συναρτήσει της ταχύτητας των υπερήχων V 
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Σχ. 5: Πολυωνυµική παλινδρόµηση για τη µέθοδο των υπερήχων. 
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Σχ. 6: ∆ιαστήµατα εµπιστοσύνης 5 – 95% για τη µέθοδο των υπερήχων 
 
 
 
2.8 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 
 
Στη συνέχεια συγκρίνονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µε αυτά άλλων 
ερευνητών. Ειδικότερα γίνεται σύγκριση µε τα αποτελέσµατα Λογοθέτη (1978) και 
Τρέζου (1999) και για το κρουσίµετρο µε το παλαιό DIN 4018. Στο Σχ. 7 
παρουσιάζονται οι εξισώσεις συσχέτισης της αντοχής του σκυροδέµατος fc µε την 
ένδειξη του κρουσιµέτρου Κ και την ταχύτητα διάδοσης των υπερήχων V. 
 
Στη µέθοδο κρουσίµετρου παρατηρείται µετακίνηση της πειραµατικής εξίσωσης 
παλινδρόµησης προς τα άνω για ενδείξεις µεταξύ 20 και 40. Τα δοκίµια (89) 
παρουσίαζουν σχετικά ικανοποιητική συσχέτιση. 
 
Στη µέθοδο υπερήχων, για ταχύτητες µεταξύ 4.4 και 5.4, παρατηρείται ικανοποιητική 
προσέγγιση της πολυωνυµικής εξίσωσης παλινδρόµησης των ελεγχέντων δοκιµίων µε 
την εξίσωση που διατυπώνει ο Λογοθέτης (1978). 
 
Οι εξισώσεις παλινδρόµησης του Τρέζου (1999) αποκλίνουν από τις εξισώσεις 
παλινδρόµησης των πειραµατικών αποτελεσµάτων. 
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Οι Τρέζος (1999) και Λογοθέτης (1978), έλεγξαν δοκίµια που παρασκευάστηκαν στο 
εργαστήριο και ελέγχθηκαν µε τις έµµεσες µεθόδους. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα 
που παρουσιάζονται στην παράγραφο 4 αποτελούν συγκέντρωση αποτελεσµάτων σε 
δοκίµια, ληφθέντα κατά την κατασκευή έργων και ελέγχθηκαν εργαστηριακά µε έµµεσες 
– µη καταστροφικές µεθόδους. 
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Σχέση Λογοθέτη
Y=-9.59+0.535*X+0.023*X2
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Σχέση παλαιού DIN 4018
Y= -7.698+0.505*X+0.019*X2

 
Σχ. 7: Σύγκριση αντοχής από τις µεθόδους κρουσιµέτρου και υπερήχων. 
2.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Εκτελέστηκαν µετρήσεις σε 89 δοκίµια µε τη µέθοδο του κρουσιµέτρου και σε 266 µε τη 
µέθοδο των υπερήχων. Η θλιπτική αντοχή των δοκιµίων συσχετίστηκε µε τη µέση 
ένδειξη του κρουσιµέτρου Κ και τη µέση ταχύτητα διάδοσης των υπερήχων V (km/sec). 
Από τη συσχέτιση προέκυψαν οι σχέσεις: 
 
fc = 0.655+ 0.553*K + 0.020*K2                (R2 = 0.751)             για το κρουσίµετρο 
 
fc = 199.988 - 104.269*V + 14.581*V2       (R2 = 0.876)             για τους υπέρηχους 
 
Η εξίσωση παλινδρόµησης που προκύπτει από τη µέθοδο υπερήχων δίνει 
ικανοποιητική προσέγγιση σε σχέση µε τις εξισώσεις Τρέζου (1999) και Λογοθέτη 
(1978). Η εξίσωση παλινδρόµησης που αντιστοιχεί στη µέθοδο κρουσιµέτρου αποκλίνει 
προς τα άνω σε σχέση µε τις εξισώσεις Τρέζου (1999) και Λογοθέτη (1978) και το 
παλαιό DIN 4018. 
 
Από τις δύο εφαρµοσθείσες έµµεσες µεθόδους η µέθοδος των υπερήχων εκτιµά 
ακριβέστερα τη πραγµατική αντοχή του σκυροδέµατος, από αυτή του κρουσιµέτρου. 
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3. Κριτήρια  αξιολόγησης της επιτελεστικότητας
των  κατασκευών 

 
 

3.1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ∆ΙΑΚΙΝ∆ΥΝΕΥΣΗ 
 
− Σε νέες κατασκευές οφείλουν να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισµοί (ΕΑΚ 2000 – 

ΕΚΩΣ 2000). Επιπλέον θα πρέπει κατά το σχεδιασµό ο µηχανικός να εφαρµόζει 
όλη την εµπειρία των τελευταίων ετών π.χ. εφαρµογή τοιχωµάτων, καλή 
θεµελίωση, συµµετρικές κατασκευές, χρήση πυρήνων, εγκαρσίων οπλισµών 
(συνδετήρων), αποφυγή κοντών υποστυλωµάτων ή δοκών, ορθή εκτίµηση του 
συντελεστή συµπεριφοράς q και σε περίπτωση αυξηµένης τιµής του q, εξασφάλιση 
µηχανισµού ελαστοπλαστικής παραµόρφωσης για την απορρόφηση ενέργειας 
χωρίς ζηµιές ή αστοχίες. 

− Σε υπάρχουσες κατασκευές δεν είναι δυνατή η τήρηση των παραπάνω. Εδώ 
απαιτείται, πρώτα απ’ όλα, ορθή εκτίµηση της συµπεριφοράς του δοµήµατος σε 
έναν επικείµενο σεισµό. Όταν λέµε σεισµό, αυτόµατα εννοούµε διάφορες στάθµες 
σεισµού (συχνού, περιστασιακού, σχεδιασµού, πολύ µεγάλου), µε διαφορετική 
πιθανότητα εµφάνισης (περίοδο επαναφοράς) για κάθε µια. Σε περίπτωση που 
υπάρχει ήδη ιστορικό συµπεριφοράς σε παρελθόντες σεισµούς, θα πρέπει να 
µελετηθεί προσεκτικά και να ερµηνευθεί, λαµβανοµένων υπόψη και των τυχόν 
επισκευών ή ενισχύσεων και γενικά επεµβάσεων που έχουν γίνει µετά από 
αυτούς. Στην πρώτη περίπτωση οµιλούµε για προσεισµικό έλεγχο, ενώ στη 
δεύτερη για µετασεισµικό έλεγχο συµπεριφοράς. 

− Καλούµε σεισµική διακινδύνευση ή ρίσκο το γινόµενο της πιθανότητας που έχει να 
εµφανισθεί ένας σεισµός δεδοµένης στάθµης µέσα σε ένα χρόνο επι τις συνέπειες 
του συγκεκριµένου συµβάντος (π.χ. ζωές ανθρώπων ή υλικές ζηµιές). Η σεισµική 
διακινδύνευση έχει δηλαδή µονάδες : 

  
 πιθανότητα συµβάντος σε ένα χρόνο x ζωές ανθρώπων ή 
 πιθανότητα συµβάντος σε ένα χρόνο x κόστος σε €, 

 δηλαδή οι µονάδες της διακινδύνευσης θα προκύψουν ανθρώπινες  
 ζωές / χρόνο  ή  € / χρόνο 

 
− Προκειµένου να τεθούν προτεραιότητες και να αποφασισθούν επεµβάσεις, όσον 

αφορά τη βελτίωση της συµπεριφοράς διαφόρων δοµηµάτων (σχολείων, 
νοσοκοµείων, δηµοσίων κτιρίων αλλά και ιδιωτικών κτιρίων, γραφείων, σπιτιών 
κα), θα πρέπει να ποσοτικοποιηθεί η σεισµική διακινδύνευση και να αξιολογηθεί µε 
βάση διεθνώς αποδεκτά κριτήρια. Κάθε επέµβαση αποσκοπεί στη µείωση της 
σεισµικής διακινδύνευσης (του ρίσκου) και αντιστοιχεί σε δεδοµένο κόστος. 
Εποµένως µπορεί να αξιολογηθεί και η αποτελεσµατικότητα των προτεινόµενων 
επεµβάσεων µε βάση τα ίδια κτίρια. Αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : αυτά που 
αφορούν αποκλειστικά ανθρώπινες ζωές και αυτά που αφορούν υλικό κόστος 
(ζηµιές, απώλεια δοµήµατος κα). 

− Στην παρούσα ανάπτυξη θα περιορισθούµε στην εξέταση ενός κριτηρίου που 
αφορά ανθρώπινες ζωές και όχι σε οικονοµικά κριτήρια. Οι λόγοι είναι δύο : 
1. Πρωταρχικός στόχος είναι η αξιολόγηση της ασφάλειας των κατασκευών µε 

βάση την ανθρώπινη ζωή. Θα πρέπει δηλαδή να ικανοποιηθεί το αναφαίρετο 
δικαίωµα του κάθε πολίτη να είναι οµοιόµορφα ασφαλής έναντι σεισµού σε 
κάθε δόµηµα που κατοικεί, εργάζεται ή περιστασιακά επισκέπτεται, ανεξάρτητα 
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αν είναι ιδιωτικό ή δηµόσιο, παλαιό ή νέο, µεγάλης ή µικρής αξίας. Σηµαντικό 
είναι να θεωρηθεί ότι κάθε πολίτης, ανεξαρτήτου κοινωνικής ή εισοδηµατικής 
τάξεως, επαγγέλµατος ή γενικά ιδιότητας, ηλικίας ή φύλου, έχει το παραπάνω 
δικαίωµα στον ίδιο ακριβώς βαθµό. Είναι σαφές, ότι η πολιτεία και γενικά 
ολόκληρη η ανθρώπινη κοινότητα µετά από κάθε καταστροφικό γεγονός 
σεισµού, σαν κύριο µέληµά της έχει τον περιορισµό των ανθρωπίνων θυµάτων, 
ανεξαρτήτως κόστους. Εποµένως το κριτήριο της ανθρώπινης ζωής 
ανταποκρίνεται πλήρως στην κοινή βούληση ως βασικότερο όλων, η δε ίση 
µεταχείριση των ανθρώπων στις θεµελιώδεις επιδιώξεις µιας προηγµένης και 
ταυτόχρονα ισορροπηµένης κοινωνίας, όπως η ελληνική. 

2. Τα οικονοµικά κριτήρια είναι και πιο σύνθετα, λόγω των πολλών παραµέτρων 
που υπεισέρχονται και πιο υποκειµενικά λόγω της διαφορετικής αντίληψης του 
κόστους (άµεσο, έµµεσο, εικόνα - image κα) που εµφανίζεται µεταξύ των 
διαφόρων πλευρών (εργοδότες, εργαζόµενοι, δηµόσιοι φορείς, πολυεθνικές 
εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες κλπ). Είναι βέβαιο ότι απαιτείται για κάθε 
περίπτωση µια εµπεριστατωµένη  οικονοµοτεχνική ανάλυση σε συνεργασία µε 
τους εµπλεκόµενους φορείς. Είναι δύσκολες οι γενικεύσεις καθώς και οι 
συγκρίσεις µεταξύ των διαφόρων περιπτώσεων. Βεβαίως είναι δυνατές και εδώ 
απλουστεύσεις που οδηγούν σε διάφορα κριτήρια, όπως του ‘σωστικού 
κόστους’, αλλά η πρακτική τους εφαρµογή είναι δύσκολη και απαιτεί 
εξειδικευµένη γνώση. Στη χώρα µας έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια 
ενδιαφέρουσες τέτοιες οικονοµοτεχνικές µελέτες στην πράξη, µε βάση πάντα 
τη συµπεριφορά του δοµήµατος (performance), πάνω στις οποίες έχουν 
βασισθεί αποφάσεις για ανασχεδιασµό και συνολική ενίσχυση δοµηµάτων. 

 
  
3.2 ΣΤΑΘΜΕΣ ΣΕΙΣΜΟΥ  

 
− Εάν ως συµβάν θεωρηθεί ένας σεισµός συγκεκριµένου µεγέθους, τότε η 

πιθανότητα εµφάνισης µέσα σε ένα χρόνο µπορεί να υπολογισθεί µε βάση τα 
σεισµολογικά στοιχεία και τους κανονισµούς :  
Έτσι διακρίνονται π.χ. στο [SEAOC 1999] οι σεισµοί 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Σα σεισµός σχεδιασµού λαµβάνεται ο Σπάνιος, που είναι αυτός, που έχει 

πιθανότητα υπέρβασης 10% µέσα σε 50 χρόνια. 
 Το αντίστροφο της περιόδου επαναφοράς είναι η πιθανότητα εµφάνισης αυτού του 

σεισµού µέσα σε ένα χρόνο. Οι αντίστοιχες τιµές επιτάχυνσης του φάσµατος 
απόκρισης που χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό, δηλαδή για σεισµό µε περίοδο 

 Σεισµός 
 

Περίοδος 
επαναφοράς 

(χρόνια) 

Πιθανότητα 
εµφάνισης σε 1 

χρόνο 
Freq   Συχνός  

 (Frequent) 
43 0.023 

Occas    
Περιστασιακός 
 (Occasional) 

72 0.014 

Rare    Σπάνιος
 (σχεδιασµού
) 

475 0.002 

Very    Πολύ 
Σπάνιος (Very 
Rare) 

970 0.001 
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επαναφοράς 475 χρόνια, µπορούν να υπολογισθούν και για τους άλλους σεισµούς 
ως εξής : 

      Si Si
PR

n

=
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟10 50 475/  

 
όπου n=0.44 για τους F, O, R και 0.29 για τον V. Έτσι προκύπτουν οι παρακάτω 
συντελεστές επιτάχυνσης : 
 
 
 

Στάθµη 
Σεισµού 

(PR/475)n Παράδειγµα 1 Παράδειγµα 2

F 0.35 0.06 0.08 
O 0.44  0.07  0.11 
R 1.0 0.16 0.24 
V 1.23 0.20   0.30 

 
 
3.3 ΑΤΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΚΙΝ∆ΥΝΕΥΣΗ IR (INDIVIDUAL RISK) 
 
 
 

Συνέπειες συµβάντος 

Πιθανότητα συµβάντος 

Ρίσκο 

 
 
 
Το ρίσκο έναντι σεισµού υπολογίζεται ως το ολοκλήρωµα (εµβαδόν) της καµπύλης για 
όλους τους πιθανούς σεισµούς ή ως άθροισµα των ρίσκων των σεισµών που 
εξετάζονται. 
Το ρίσκο διακρίνεται σε ανθρώπων και υλικών ζηµιών. Το ρίσκο ανθρώπων µετριέται 
ως ρίσκο απώλειας ανθρωπίνων ζωών. Το ρίσκο τραυµατισµών εµπεριέχεται σ’ αυτό 
των ανθρωπίνων ζωών, διότι ευρίσκεται σε κάποια σταθερή αναλογία µε αυτό. 
Το ατοµικό ρίσκο ενός ανθρώπου να σκοτωθεί σε σεισµό δεν θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερο από IR=1/10000 [IR=Individual Risk] ανά έτος. Εάν εποµένως ένα άτοµο 
ευρίσκεται περισσότερες ώρες σε ένα κτίριο µε αισθητά µεγάλη πιθανότητα 
κατάρρευσης σε ένα έτος, πρέπει να ληφθούν µέτρα, ώστε να µειωθεί το ατοµικό αυτό 
ρίσκο. 
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 π.χ. αν καταρρεύσει σε R σεισµό (α=0.16) και ο χρόνος παραµονής ισούται µε  το 0.3 
του έτους : IR = 0.002 x 0.3 = 6 x 10-4 >> 1 x 10-5 (60 φορές πάνω από το όριο, δηλ. 
IRR = 60) 
 
3.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
 
Κάθε µέτρο για µείωση του ρίσκου κοστίζει χρήµατα, το κόστος ασφαλείας. Το πηλίκο 
του κόστους ασφαλείας (ενίσχυσης έναντι σεισµού) και της µείωσης του ρίσκου έχει τις 
µονάδες ’κόστος ανά ζηµιές που αποφεύγονται π.χ. € ανά σωζόµενο άνθρωπο. Αυτό 
το πηλίκο ονοµάζεται σωστικό κόστος.   
Το σωστικό κόστος RKm για τη µείωση του ρίσκου έναντι σεισµού µέσω προσθήκης 
τοιχωµάτων, πυρήνων κλπ. Υπολογίζεται ως εξής : 
α) Προτείνεται ένα µέτρο ενίσχυσης που µειώνει το ρίσκο σε µεγάλο βαθµό, 
υπολογίζεται το κόστος του, αφαιρείται το κόστος που δε µειώνει απαραίτητα το ρίσκο, 
θεωρείται το κόστος κεφαλαίου (αποσβέσεις, τόκοι) και ανάγεται σε ένα χρόνο. Αυτό 
ονοµάζεται κόστος ασφαλείας SKm σε  € / Έτος.  
β)  Υπολογίζεται η µείωση του ρίσκου λόγω της παραπάνω επέµβασης. Το αντίστοιχο 
µέγεθος ∆Rm υπολογίζεται ως η διαφορά του ρίσκου πριν και µετά την υλοποίηση του 
µέτρου και έχει µονάδες ”σωζόµενες ζωές / έτος”. 
γ)  Το πηλίκο των δύο παραπάνω µεγεθών 

     
m

m
m R

SK
RK

∆
=  

καλείται σωστικό κόστος και αντιστοιχεί στα συγκεκριµένα µέτρα (επεµβάσεις) για τη 
µείωση του ρίσκου και έχει µονάδες € ανά σωζόµενη ζωή. 
Εάν στις συνέπειες του σεισµού θέσουµε αντί για ανθρώπινες ζωές άµεσα και έµµεσα 
κόστη υλικών ζηµιών, τότε το σωστικό κόστος θα έχει µονάδες € / €. 
Η ανάλυση ρίσκου (διακινδύνευσης) βασίζεται σε τρία ερωτήµατα : 
1. Τι µπορεί να συµβεί;  (σενάρια) 
2. Τι πιθανότητες έχει να συµβεί; 
3. Ποιες θα είναι οι συνέπειες;     
Οι προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν για τη µείωση του ρίσκου σε υφιστάµενες 
κατασκευές έναντι σεισµού, βασίζονται σε άλλα τρία ερωτήµατα :  
1. Τι µπορούµε να κάνουµε ; (τεχνικές λύσεις) 
2. Τι πρέπει να κάνουµε ;   
3. Είναι οικονοµικά εφικτό ; 
Το δεύτερο ερώτηµα απορρέει από την απαίτηση της κοινωνίας για ασφάλεια. 
 
− Οι παράγοντες που υπεισέρχονται στην εκτίµηση της ατοµικής διακινδύνευσης 
IR για ένα συγκεκριµένο δόµηµα είναι : 
 
1. Ποιος είναι ο µέγιστος συνολικός χρόνος µέσα σε ένα έτος που ευρίσκεται το ίδιο 

πάντα άτοµο µέσα στο δόµηµα. Εκφράζεται αδιάστατα σε µονάδες χρόνος / χρόνος 
π.χ. 0,15. Ο παράγοντας του µέγιστου χρόνου διαµονής είναι πολύ εύλογος διότι 
συνδέεται άµεσα µε την πιθανότητα να χάσει τη ζωή του το εν λόγω άτοµο σε 
περίπτωση κατάρρευσης του συγκεκριµένου δοµήµατος από σεισµό. Χρειάζεται 
εδώ προσοχή, στο ότι σε ένα νοσοκοµείο ειδικότητας µαιευτικής παρουσιάζονται 
µικροί χρόνοι διαµονής από τους ασθενείς (π.χ. 0,02), µεγαλύτεροι από το 
προσωπικό (π.χ. 0,15) και ακόµα µεγαλύτεροι από τους φύλακες (π.χ. 0,25). 
Εποµένως το τµήµα διαµονής των φυλάκων θα πρέπει να παρέχει τη µεγαλύτερη 
ασφάλεια έναντι κατάρρευσης. Οι φύλακες αποτελούν το κρίσιµο πρόσωπο, έστω 
και αν είναι αριθµητικά λίγοι σε σχέση µε τους ασθενείς και το υπόλοιπο 
προσωπικό. Σε ένα γηροκοµείο παρουσιάζονται µεγάλοι χρόνοι διαµονής από τους 
ενοίκους και ιδιαίτερα από τους έχοντες δυσχέρεια στη µετακίνηση (π.χ. 0,90). 
Εποµένως αυτοί αποτελούν το κρίσιµο πρόσωπο. Σε µια σχολική τάξη η διαµονή 
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των µαθητών µπορεί να κυµαίνεται γύρω στο 0,15, ανεξάρτητα από το πλήθος των 
µαθητών που έχουν όλοι τον ίδιο περίπου χρόνο διαµονής σε ένα χρόνο. Στο 
σταθµό του µετρό ο µέγιστος χρόνος διαµονής του ίδιου ατόµου, έστω και αν 
πηγαινοέρχεται κάθε µέρα στη δουλεία του µε το ίδιο µετρό, είναι µικρός 0,005 
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι µέσα στο σταθµό ευρίσκονται επί µονίµου βάσεως 
(στις ώρες λειτουργίας) πάρα πολλά άτοµα. Αυτό σηµαίνει ότι ο παράγοντας του 
µέγιστου χρόνου διαµονής δεν συνδέεται µε τον πιθανό αριθµό των νεκρών σε 
περίπτωση κατάρρευσης, αλλά µε την πιθανότητα να χάσει τη ζωή του το άτοµο 
που έχει το µέγιστο χρόνο διαµονής στο εν λόγω δόµηµα. Εποµένως προτάσσονται 
ως χώροι που χρήζουν µεγαλύτερης αντισεισµικής ασφάλειας οι χώροι µακράς 
διαµονής, έστω και αν καταλαµβάνονται από µικρό αριθµό ατόµων, όπως οικίες, 
γραφεία, γηροκοµεία, σχολεία και σε δεύτερο βαθµό τα θέατρα, οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις, οι σταθµοί αεροπλάνων, τραίνων και δυστυχώς η παρούσα εικόνα 
είναι σχεδόν διαµετρικά αντίθετη µε τα παραπάνω συµπεράσµατα. 

2. Ο δεύτερος παράγοντας που υπεισέρχεται στην εκτίµηση της ατοµικής 
διακινδύνευσης IR είναι η πιθανότητα εµφάνισης µέσα σε ένα έτος του µικρότερου 
σεισµού δια τον οποίο θα καταρρεύσει το κτίριο, µερικώς ή ολικώς και ως συνέπεια 
θα απειληθούν ανθρώπινες ζωές. Ο παράγοντας αυτός είναι επίσης πολύ εύλογος 
διότι εκφράζει την πιθανότητα κατάρρευσης του κτιρίου µέσα σε ένα έτος. Εδώ 
περιλαµβάνονται τα δυσκολότερα προς µελέτη ερωτήµατα : 

α. Πιθανότητα εµφάνισης ενός συγκεκριµένου σεισµού ή διέγερσης στο 
συγκεκριµένο τόπο µε τις δεδοµένες εδαφικές συνθήκες: του ‘’σεισµού 
κατάρρευσης’’ για το συγκεκριµένο δόµηµα. Ο σεισµός αυτός µπορεί να 
χαρακτηρισθεί µε µια τιµή επιτάχυνσης aκ µέσω του φάσµατος του κανονισµού, 
τροποποιηµένου κατάλληλα για τις δεδοµένες εδαφικές συνθήκες θεµελίωσης 
του δοµήµατος. Η επιτάχυνση αυτή aκ, ανάλογα µε τον γεωγραφικό τόπο 
αντιστοιχεί σε µια συγκεκριµένη πιθανότητα να συµβεί ο σεισµός αυτός µέσα σε 
ένα χρόνο. Έτσι αν είναι στην Αθήνα (σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΑΚ 2000), η 
επιτάχυνση του φάσµατος του σεισµού κατάρρευσης είναι aκ = 0,16g, ενώ η 
πιθανότητα να συµβεί µέσα σε ένα χρόνο είναι 2 ‰. Αν aκ = 0,44 x 0,16 = 
0,07g, (περιστασιακός σεισµός της Αθήνας), η πιθανότητα να συµβεί µέσα σε 
ένα χρόνο είναι 13 ‰. Γενικά ισχύει ο τύπος κατά [SEAOC 99] που 
προαναφέρθηκε : 

     
    Si = Si10/50 (PR / 475)n 
    όπου n = 0,44  για F, O ,R     
    και n = 0,29      για V 
 

Αν ο γεωγραφικός τόπος είναι διαφορετικός, π.χ. ο Βόλος µε επιτάχυνση 
φάσµατος σχεδιασµού a = 0,24, τότε για το ίδιο δόµηµα µε επιτάχυνση 
φάσµατος κατάρρευσης 0,07g η πιθανότητα να συµβεί ο σεισµός κατάρρευσης 

µέσα σε ένα χρόνο είναι µεγαλύτερη 032,0
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Εποµένως στο Βόλο η πιθανότητα κατάρρευσης σε ένα έτος είναι 32‰ ενώ 
στην Αθήνα 14‰ για το ίδιο πάντα δόµηµα. 
β. Ποιος είναι ο σεισµός (επιτάχυνση) κατάρρευσης για ένα συγκεκριµένο 
δόµηµα θεµελιωµένο σε δεδοµένες εδαφικές συνθήκες; Εφαρµόζοντας τη 
µέθοδο των µετακινήσεων (push over) τα ερωτήµατα αυτά µεταφράζονται 
ισοδύναµα : Ποια είναι η µετακίνηση κατάρρευσης για ένα συγκεκριµένο δόµηµα 
κατά την κρίσιµη διεύθυνση και φορά παραµόρφωσης; 
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Η σχέση µεταξύ µετακίνησης κατάρρευσης και επιτάχυνσης ελαστικού φάσµατος 
κατάρρευσης δίδεται από τον παραπάνω τύπο. Σε περίπτωση που η περίοδος Τ είναι 
µικρότερη από την χαρακτηριστική περίοδο του εδάφους Τ2, τότε απαιτείται µια 
διόρθωση στον τύπο κατά τη µέθοδο DCM ή καλύτερα κατά την πρόταση Μυστακίδη – 
Κανελλόπουλου. Η µετακίνηση κατάρρευσης είναι αντικείµενο προσεκτικής µελέτης του 
µηχανικού. Η πιο κατάλληλη µέθοδος είναι η µέθοδος των µετακινήσεων push over. Η 
µετακίνηση κατάρρευσης είναι χαρακτηριστικό του δοµήµατος – ανεξάρτητο από 
έδαφος και γεωγραφικό τόπο. Είναι σαν να λέµε βασικό στοιχείο της ‘’ταυτότητας του 
δοµήµατος’’. 
Η µετακίνηση κατάρρευσης εξαρτάται από την ορθή αξιολόγηση των αστοχιών που 
εµφανίζονται κατά την ελαστοπλαστική ανάλυση του δοµήµατος. Απαιτείται εποµένως 
πολύ καλή προσοµοίωση, γνώση του ιστορικού προηγούµενων ζηµιών, γνώση και 
εµπειρία επί των συχνότερα εµφανιζόµενων τύπων ζηµιών και καταρρεύσεων. 
Παράγοντες που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα κατά την προσοµοίωση είναι οι εξής: 
 
1. Eπιρροή εδάφους θεµελίωσης 
Το έδαφος θεµελίωσης επηρεάζει τη χαρακτηριστική περίοδο του φάσµατος 
απόκρισης, δηλαδή την περίοδο δια την οποία µεταβαίνουµε από την αρχή των ίσων 
ενεργειών στην αρχή των ίσων µετακινήσεων. Αυτό παίζει ρόλο στο µέγεθος της 
µέγιστης σεισµικής µετακίνησης του δοµήµατος, δεδοµένου ότι κατά την αρχή των ίσων 
ενεργειών µεγεθύνεται η µετακίνηση του ελαστοπλαστικού συστήµατος έναντι αυτής 
του ελαστικού (βλ. εργασία Μυστακίδη – Κανελλόπουλου, Θεσσαλονίκη). Εποµένως 
για µεγάλες τιµές του q (π.χ. >3) απαιτείται πολύ µεγάλη πλαστιµότητα. Το έδαφος 
επηρεάζει όµως και το µέγεθος των επιταχύνσεων του φάσµατος, κάτι που δεν 
περιέχεται ακόµη στο φάσµα του ΕΑΚ 2000. Η αξιολόγηση του εδάφους θα πρέπει να 
µη γίνεται µόνο ποιοτικά αλλά και βάσει ποσοτικών κριτηρίων, όπως ταχύτητα 
διάδοσης κυµάτων [FEMA 356], [SEAOC 99] κ.α. Ευαισθησία στον παράγοντα αυτό 
εµφανίζεται σε όλους τους τύπους δοµηµάτων του σχήµατος 1. 

8. Πινθο- ή λιθοδοµες
µε κακη θεµελειωση

3. Πυλωτες χωρις τοιχωµατα µε
ασθενεις πλινθοδοµες

11. Πυλωτες µε παταρια

6. Πινθο- ή λιθοδοµες
µε διαφραγµατα

12. Πυλωτες µε κακη θεµελειωση

7. Πινθο- ή λιθοδοµες
χωρις διαφραγµατα

1. Πολυκατοικιες παλιες µε
ανθεκτικες πλινθοδοµες

2. Πολυκατοικιες παλιες -
Αφαιρεση τοιχων ισογειου

14. Σχολεια - Βιοµηχανικα
κτιρια

10. Βιοµηχανικοι πυργοι

13. Κτιρια µε µεγαλα ανοιγµατα χωρις
τοιχους ή τοιχωµατα

9. Εκκλησιες απο λιθοδοµη

5. Πυλωτες µε εκκεντρο
πυρηνα κλιµαλοστασιου

4. Πυλωτες µε εκκεντρο
κλιµακοστασιο

 
Σχήµα 1: Χαρακτηριστικοί τύποι δοµηµάτων του Ελληνικού χώρου 

2. ∆εσπόζουσα ιδιοπερίοδος της κατασκευής   
Η εκτίµηση της δεσπόζουσας ιδιοπεριόδου της κατασκευής είναι πολύ σηµαντική για 
τον υπολογισµό της µέγιστης σεισµικής µετακίνησης του δοµήµατος. Από το φάσµα 
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ιδιοπεριόδων - µετακινήσεων (το ελαστικό) παρατηρούµε ότι η µετακίνηση αυξάνει 
σχεδόν γραµµικά µε την ιδιοπερίοδο. Η ιδιοπερίοδος ενός ελαστικού ταλαντωτή 
εξαρτάται ως γνωστό από τη ρίζα του λόγου της µάζας προς τη δυσκαµψία του. Αν 
λάβει κανείς υπόψη ότι η δυσκαµψία µειώνεται µε τη ρηγµάτωση και µε την πρόοδο 
των κύκλων ανελαστικής παραµόρφωσης, συµπεραίνουµε οτι υπάρχει µεγάλη 
πιθανότητα σφάλµατος κατά την εκτίµηση της ενεργού δυσκαµψίας. Μεγάλο σφάλµα 
προκύπτει επίσης, λόγω µη συνεπούς στατικού µοντέλου (παράλειψη τοίχων κ.λ.π.). 
Ευαισθησία στον παράγοντα αυτό εµφανίζεται σε όλους τους τύπους δοµηµάτων του 
σχήµατος 1. 
 
 
3. Μετάθεση ή και στροφή των ορόφων 
Η παραµόρφωση των µελών του δοµήµατος εξαρτάται κυρίως από τη διαφορική 
µετακίνηση του υποκειµένου και υπερκειµένου διαφράγµατος. Όταν υπάρχει σχετική 
στροφή των δυο διαφραγµάτων, οι µετακινήσεις αυτές αυξάνονται σηµαντικά στα 
σηµεία που απέχουν από το κέντρο στροφής. Έτσι εκδηλώνονται εκτεταµένες ζηµιές 
και πολλές φορές ξεκινά η κατάρρευση από αυτές τις περιοχές. Στη στροφική 
ταλάντωση δεν πρέπει να ξεχνάµε και τη στροφική αδράνεια, λόγω κατανοµής των 
µαζών πάνω στην κάτοψη του ορόφου. Ευαισθησία στον παράγοντα αυτό εµφανίζεται 
στους τύπους 4,5,11 του σχήµατος 1. 
 
 
4. ∆ιαφορική καθίζηση θεµελίων λόγω σεισµού 
Το έδαφος θεµελίωσης παραµορφώνεται όχι µόνο ελαστικά αλλά και ανελαστικά 
δεχόµενο τις διαφορικές πιέσεις που αναπτύσσονται στα πέλµατα των πεδίλων κατά τη 
διάρκεια του σεισµού. Το φαινόµενο είναι έντονο στις περιπτώσεις κακού εδάφους η 
µεγάλων διαφορικών πιέσεων σε κτίρια που δεν διαθέτουν δύσκαµπτη θεµελίωση 
(κτίρια χωρίς κουτί υπογείου, χωρίς δύσκαµπτες θεµελειοδοκούς). Οι παραµένουσες 
ανελαστικές καθιζήσεις οδηγούν σε ανακατανοµές φορτίων των στύλων και συχνά σε 
ψαθυρού (εκρηκτικού) τύπου θλιπτικές αστοχίες. Επίσης οδηγούν σε αυξηµένες ζηµιές 
των τοίχων και του φέροντα οργανισµού. Ευαισθησία στον παράγοντα αυτό 
εµφανίζεται στους τύπους 8,12 του σχήµατος 1. 
 
 
 
 
5. ∆ιαφράγµατα και γενικά συνδέσεις 
Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαφραγµατική λειτουργία των πλακών των ορόφων, 
δε διανέµεται οµοιόµορφα η αδρανειακή δύναµη στα επιµέρους στοιχεία µε συνέπεια 
να υπερκαταπονούνται κάποια µέλη και να αστοχούν πρώιµα. Με άλλα λόγια ο φορέας 
έχει πολύ χαµηλή υπερστατικότητα και χαµηλή συνολική αντοχή, λόγω του ότι δεν 
κινητοποιούνται ρεζέρβες αντοχής. Χαµηλές αντοχές οδηγούν σε µεγάλες µετακινήσεις 
και αντίστοιχες ζηµιές. Ένας άλλος λόγος εξίσου σηµαντικός είναι ότι η πλευρική 
ευστάθεια των τοιχοποιιών βασίζεται κυρίως στην στήριξη τους στα διαφράγµατα των 
πλακών. Εκτός των διαφραγµάτων, που συνδέουν στο ύψος του ορόφου όλα τα 
κατακόρυφα στοιχεία µεταξύ τους, σηµαντικές είναι και κάθε είδους συνδέσεις π.χ. 
προκατασκευασµένων στοιχείων κ.α. Ευαισθησία στον παράγοντα αυτό εµφανίζεται 
στους τύπους 7,8,9,10 του σχήµατος 1. 
 
 
6. Χαρακτηριστικά ελαστοπλαστικής παραµόρφωσης 
Ενώ η ελαστική συµπεριφορά των δοµικών µελών προκύπτει απλά βάσει των 
προσοµοιωµάτων της µηχανικής (ραβδοστατική, πεπερασµένα στοιχεία κ.λ.) πολύ λίγα 
στοιχεία της ανελαστικής συµπεριφοράς των δοµικών µελών έχουν µέχρι τώρα περάσει 
στην πρακτική εφαρµογή. Αυτό οφείλεται και στο ότι είναι δύσκολο να υπολογίσουµε 
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την ανελαστική συµπεριφορά µε απλές θεωρίες και κοινά υπολογιστικά µέσα. Λόγω 
ανάγκης χρησιµοποιήθηκε η πειραµατική έρευνα για απευθείας τροφοδότηση απλών 
µαθηµατικών σχέσεων (καλιµπράρισµα) που εκφράζουν ποιοτικά το φαινόµενο. Έτσι 
λοιπόν στα ραβδόµορφα µέλη χρησιµοποιείται το µοντέλο της πλαστικής άρθρωσης 
στροφής, στους τοίχους το µοντέλο της διατµητικής ολίσθησης κ.α. Βασικό µας µέληµα 
σε ένα υπάρχον δόµηµα είναι να ανακαλύψουµε τον τρόπο και τις θέσεις που θα 
εκδηλωθούν ανελαστικές παραµορφώσεις και να εκτιµήσουµε το µέγεθός τους σε 
σχέση µε τα αποδεκτά όρια. Κυρίως πρέπει να βρεθεί ο µηχανισµός ελαστοπλαστικής 
παραµόρφωσης του δοµήµατος ώστε να εντοπιστούν ενδεχόµενες συγκεντρώσεις 
ανελαστικής παραµόρφωσης (π.χ. µαλακός όροφος). Ευαισθησία στον παράγοντα 
αυτό εµφανίζεται σε όλους τους τύπους δοµηµάτων του σχήµατος 1. 
 
 
 
7. Μείωση της δυσκαµψίας 
Μετά την εκδήλωση των ανελαστικών παραµορφώσεων παρατηρείται σε επόµενους 
κύκλους ότι ο φορέας µαλακώνει (αυξάνει η ιδιοπερίοδός του), δηλαδή εκτελεί 
µεγαλύτερη ελαστική µετακίνηση για την ίδια δύναµη. Αυτό οδηγεί σε αύξηση των 
σεισµικών µετακινήσεων (ζηµιών) αλλά ταυτόχρονα σε µείωση των φασµατικών 
επιταχύνσεων δηλαδή των αδρανειακών δυνάµεων που δέχεται ο φορέας. Πολλές 
κατασκευές γλίτωσαν από την κατάρρευση επειδή “δραπέτευσαν” από την περιοχή των 
υψηλών επιταχύνσεων του φάσµατος απόκρισης. Θα πρέπει εποµένως να εκτιµάµε 
την ενεργό ιδιοπερίοδο λαµβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω φαινόµενα. Ευαισθησία 
στον παράγοντα αυτό εµφανίζεται στους τύπους από οπλισµένο σκυρόδεµα του 
σχήµατος 1. 
 
 
 8. Μείωση της αντοχής 
Μετά την εκδήλωση των ανελαστικών παραµορφώσεων παρατηρείται σε επόµενους 
κύκλους ότι ο φορέας χάνει αντοχή  (έχει φθίνοντα κλάδο), δηλαδή µειώνεται η 
αντίσταση του για την ίδια µετακίνηση. Αυτό οδηγεί σε αύξηση των σεισµικών 
µετακινήσεων (ζηµιών) και πολλές φορές σε φαινόµενα κατάρρευσης διότι δεν 
προλαβαίνει να ισορροπήσει ο φορέας υπό τις αδρανειακές δυνάµεις που δέχεται.  Το 
φαινόµενο της µείωσης της αντοχής µε αύξηση της ανελαστικής παραµόρφωσης, όταν 
είναι έντονο χαρακτηρίζει τη συµπεριφορά των δοµικών µελών ως ελεγχόµενη από την 
αντοχή (force controlled) και οφείλουµε στα µέλη αυτά να περιορίζουµε τις ανελαστικές 
παραµορφώσεις, εώς και να τις µηδενίζουµε (ελαστική συµπεριφορά). Σε µια 
υφιστάµενη κατασκευή θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να εντοπίζουµε αυτά τα µέλη και να 
εκτιµάµε τον κίνδυνο αστοχίας και τις συνέπειές της. Ευαισθησία στον παράγοντα αυτό 
εµφανίζεται στους τύπους δοµήµατος µε τοίχους του σχήµατος 1. 
 
 
9. Ανηγµένη θλίψη στους στύλους 
Η αντοχή των κατακόρυφων στοιχείων είναι κρίσιµη για την ευστάθεια του δοµήµατος 
διότι µεταφέρουν τα φορτία βαρύτητας. Εποµένως βρίσκονται υπό θλιπτική 
καταπόνηση και καλούνται να αναλάβουν και τέµνουσες δυνάµεις που προέρχονται 
από τις σεισµικές δράσεις. Η µεταφορά της τέµνουσας γίνεται βασικά µέσω των λοξών 
θλιπτήρων, οι οποίοι για να λειτουργήσουν πρέπει να έχουν χώρο. Αυτό σηµαίνει ότι ο 
στύλος πρέπει να έχει περιθώρια αντοχής δηλαδή η ανηγµένη θλιπτική καταπόνηση να 
είναι µικρότερη από 1/2. Η φυσική σηµασία είναι ότι η µισή διατοµή πρέπει να αρκεί για 
το θλιπτικό φορτίο. Η τέµνουσα εξαρτάται επίσης από τις αναλογίες του στύλου και την 
ποσότητα οπλισµού που διαθέτει. Αλλά και η ανελαστική στροφή του στύλου 
επηρεάζεται άµεσα από το ύψος της θλιβόµενης ζώνης. Αυξηµένη θλίψη οδηγεί σε 
µείωση της ανελαστικής στροφής. Τέλος πρέπει να τονισθεί ότι οι στύλοι πρέπει να 
διαθέτουν µεγάλη ρεζέρβα ανάληψης πρόσθετου αξονικού φορτίου που προέρχεται 
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είτε από τη ροπή ανατροπής λόγω σεισµού, είτε από ανακατανοµή φορτίου λόγω 
υποχώρησης των γειτονικών στύλων. Το τελευταίο φαινόµενο µπορεί να προκαλέσει 
εκρηκτική ψαθυρή αστοχία του στύλου σε θλίψη, διότι δε διαθέτει πλαστιµότητα σε 
αξονική βράχυνση. Μια πρώτη ενέργεια εποµένως πρέπει να είναι η εκτίµηση της 
ανηγµένης θλίψης σε στύλους η πεσσούς λιθοδοµών η πλινθοδοµών. Ευαισθησία στον 
παράγοντα αυτό εµφανίζεται σε όλους τους τύπους δοµηµάτων του σχήµατος 1. 
 
10. Συνδετήρες 
Μια άλλη ψαθυρή µορφή αστοχίας είναι λόγω απουσίας εγκαρσίου οπλισµού. Η 
τέµνουσα δύναµη για να µεταφερθεί προϋποθέτει αντοχή σε θλίψη και σε εφελκυσµό 
ταυτόχρονα. Το οπλισµένο σκυρόδεµα διαθέτει περιορισµένη αντοχή σε εφελκυσµό, η 
δε λιθοδοµή και πλινθοδοµή ακόµη µικρότερη. Γι’ αυτό χρησιµοποιείται ο χάλυβας σε 
µορφή ράβδων ή πλεγµάτων, τα τελευταία χρόνια δε για τις ανάγκες των ενισχύσεων 
χρησιµοποιούνται και σύνθετα υλικά, κυρίως υφάσµατα από ίνες υαλού µε συνδετικό 
την εποξειδική ρητίνη. Ο εγκάρσιος οπλισµός εξασφαλίζει στο οπλισµένο σκυρόδεµα 
τη µεταφορά της τέµνουσας µέσω λειτουργίας δικτυώµατος τύπου Moersch, το οποίο 
δε διαθέτει πλαστιµότητα και εποµένως θα πρέπει να διαθέτει την πλήρη ελαστική 
αντοχή. Σε κοντά υποστυλώµατα η τέµνουσα που µεταφέρεται είναι σχετικά µεγάλη και 
οδηγεί συχνά σε ψαθύρες αστοχίες λόγω απουσίας συνδετήρων. Γενικά η τέµνουσα 
που µεταφέρεται λόγω ροπής που οφείλεται στο διαµήκη οπλισµό οφείλει να 
καλύπτεται πλήρως µε εγκάρσιο οπλισµό, αλλιώς έχουµε ψαθυρές αστοχίες. Όσο 
περισσότερο διαµήκης οπλισµός τόσο περισσότεροι συνδετήρες απαιτούνται. Όσο πιο 
κοντό υποστύλωµα ( d/l > ) τόσο περισσότεροι συνδετήρες απαιτούνται. Ευαισθησία 
στον παράγοντα αυτό εµφανίζεται στους τύπους δοµήµατος µε πυλωτές από 
οπλισµένο σκυρόδεµα του σχήµατος 1. 
 
11.Πλαστικές στροφές - Περίσφιγξη 
Ο πιο κλασσικός τρόπος απορρόφησης σεισµικής ενέργειας σε δοµήµατα από 
οπλισµένο σκυρόδεµα είναι στις πλαστικές αρθρώσεις που δηµιουργούνται σε δοκούς, 
στύλους και τοιχώµατα. Η ικανότητα ανελαστικής στροφής, χωρίς να έχουµε µείωση 
της αντοχής του στοιχείου, εξαρτάται από την καταπόνηση (θλίψη, διάτµηση) και από 
την όπλιση και κυρίως από τον εγκάρσιο οπλισµό. Ο εγκάρσιος οπλισµός αυξάνει την 
ανελαστική βράχυνση της θλιβόµενης ζώνης του σκυροδέµατος διότι αποφεύγεται η 
πρώιµη αποδιοργάνωση αυτής λόγω µηχανισµού διάρρηξης, κατά τον οποίο 
εµφανίζεται αυξηµένη εγκάρσια διόγκωση (βλ. ∆ιατριβή Κανελλόπουλου). Ο εγκάρσιος 
οπλισµός µε την πλευρική θλίψη µετατρέπει τον µηχανισµό διάρρηξης σε ολίσθησης 
(τριβής) µε πολύ µεγαλύτερη ικανότητα ανελαστικής παραµόρφωσης. Σε ενισχύσεις 
χρησιµοποιούνται εκτός από τους µανδύες µε συνδετήρες, σύνθετα υλικά όπως και 
στην προηγούµενη περίπτωση. Η περίσφιγξη αυξάνει και την αντοχή των υπερθέσεων 
ράβδων διαµήκους οπλισµού καθώς και το φορτίο λυγισµού των θλιβόµενων ράβδων. 
Είναι µια από τις συχνές αστοχίες στις βάσεις των υποστυλωµάτων της πυλωτής, που 
εµφανίζεται κατά την εκδήλωση της πλαστικής στροφής. Ευαισθησία στον παράγοντα 
αυτό εµφανίζεται στους τύπους δοµήµατος όπως πυλωτές, βιοµηχανικοί πύργοι και 
µεγάλα ανοίγµατα του σχήµατος 1. 
 
12.Ποιότητα υλικών - Κατάσταση στο έργο 
Τα αρχικά χαρακτηριστικά των υλικών αλλά και τα τρέχοντα µετά την επιρροή της 
διάβρωσης και άλλων παραγόντων πρέπει να εκτιµηθούν επαρκώς. Αλλά και η 
κατάσταση που ευρίσκονται στο έργο, όπως οι θέσεις των ράβδων οπλισµού και 
συνδετήρων καθώς και οι τρύπες στο σκυρόδεµα για διελεύσεις πρέπει να 
καταγραφούν όπως είναι στην πραγµατικότητα. Μέθοδοι µη καταστροφικής µέτρησης 
των αντοχών, όπως κρουσίµετρα, εντοπισµού των οπλισµών, όπως µαγνητοµετρική 
φωτογράφηση εφαρµόζονται ευρύτατα σε αυτές τις περιπτώσεις. Κυρίως όµως πρέπει 
σε συνεργασία µε το µελετητή µηχανικό να εντοπισθούν και να διερευνηθούν οι 
κρίσιµες θέσεις για την αντοχή και την εν γένει συµπεριφορά του δοµήµατος. Η 
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κατάσταση και η ποιότητα του εδάφους θεµελίωσης πρέπει επίσης να διαπιστωθεί διότι 
ενδέχεται να είναι η πηγή ζηµιών λόγω αυξηµένων παραµορφώσεων. Πρέπει να 
εξετάζονται µεγάλα όρια απόκλισης των τιµών των υλικών διότι υπάρχει πάντα µεγάλη 
διασπορά στο έργο. Ευαισθησία στον παράγοντα αυτό εµφανίζεται σε όλους τους 
τύπους δοµηµάτων του σχήµατος 1. 
  

 
Παραδείγµατα : 
 
1. Για ένα σχολείο  µε µέγιστη διαµονή 0,20 έχουµε  
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Θα πρέπει ο σεισµός κατάρρευσης να έχει επιτάχυνση 2,9 φορές µεγαλύτερη από αυτή 
του φάσµατος σχεδιασµού δηλαδή aκ = 0,16 x 2,9 = 0,46g. 
2. Για ένα γηροκοµείο µε µέγιστη διαµονή 1,0 
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∆ηλαδή ο σεισµός κατάρρευσης θα είναι aκ = 0,16 x 4,64 = 0,74g. 
Αν η ενεργός µάζα είναι 0,80 τότε η τέµνουσα βάσης θα είναι V = 2,5 x 0,74g x 0,80 = 
1,48G για να µείνει ελαστικό ή 0,49 για συντελεστή συµπεριφοράς q = 3. 
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4. Τυπικές κατασκευές του Ελληνικού χώρου
και τεχνικές ενίσχυσης  

 
 
4.1 ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟ. 
 
 
Ανάλογα µε τις ανάγκες του ελληνικού χώρου (κάλυψη αναγκών µαζικής αστικής 
δόµησης), την επιστηµονική γνώση και τεχνολογία (διαθέσιµα υλικά – κανονισµοί 
υλικών και δράσεων – αντισεισµικός κανονισµός) και τις κυριαρχούσες 
κατασκευαστικές συνήθειες µπορούµε χρονολογικά να τις διακρίνουµε : 
 

 Κατασκευές πριν τον Αντισεισµικό Κανονισµό του ’59 ή και µε τον Α.Κ. 
του ’59 µέχρι και την δεκαετία του ’60.  

Χαρακτηριστικός τύπος αυτής της περιόδου (δεκαετίες ’30 έως και ’60) σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη και σε άλλα αστικά κέντρα είναι η πολυκατοικία των 5-7 ορόφων 
µε σχετικά εύκαµπτο σκελετό (δοκοί και υποστυλώµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα 
µε ισχνές διατοµές και έλλειψη τοιχωµάτων από οπλ. σκυρόδεµα). Επιπλέον 
χαρακτηριστικό αυτών των κατασκευών ήταν τα µικρά ανοίγµατα δοκών και 
πλακών (3,0 – 4,0 µέτρα) και η ύπαρξη πυκνής διάταξης σχετικά καλά δοµηµένης 
τοιχοποιίας από διάτρητους οπτοπλίνθους σε όλους τους ορόφους. 

 
• Η συµπεριφορά αυτών των κατασκευών αποδείχθηκε γενικά ικανοποιητική σε 

σεισµούς µικρής διάρκειας, γιατί το µεγαλύτερο ποσοστό της σεισµικής δράσης 
απορροφάται από τις τοιχοποιίες, οι οποίες καίτοι δεν λαµβάνονται υπόψη σαν 
στοιχεία του φέροντος οργανισµού, συµβάλλουν ουσιαστικά στην αύξηση της 
ακαµψίας του συστήµατος και περιορίζουν τις παραµορφώσεις των στοιχείων 
του φ.ο. 

 
• Επειδή η αντοχή των τοιχοποιιών αυτών είναι περιορισµένη, γρήγορα 

ρηγµατώνονται και δεν µπορούν να συµβάλουν σε σεισµούς µεγάλης διάρκειας. 
 

 Κατασκευές µε τον Αντισεισµικό Κανονισµό του ’59 της περιόδου ’70 έως 
’84. 

 
Στην περίοδο αυτή κυριαρχεί η πολυκατοικία των 5-7 ορόφων µε σχετικά εύκαµπτο 
σκελετό  (εφαρµόζονται οι ίδιοι κανονισµοί µε την προηγούµενη περίοδο), αλλά µε 
τα εξής επιβαρυντικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τα προηγούµενα: 

 
• τα ανοίγµατα δοκών και πλακών είναι µεγαλύτερα (5-7 µέτρα)  µεγαλύτερα 
• εντατικά µεγέθη 
• η ποιότητα των τοιχοποιιών δεν είναι τόσο καλή από πλευράς υλικών και 

δόµησης  δεν συµβάλουν ουσιαστικά στην αύξηση της ακαµψίας γιατί 
ρηγµατώνονται ή    καταρρέουν ταχύτατα 

• -  σε πολλές περιπτώσεις δεν κατασκευάζονται  τοιχοποιίες στο ισόγειο για   
δηµιουργία χώρων στάθµευσης, ελεύθερων χώρων (pilotis) ή καταστηµάτων   

 
• φαινόµενα «µαλακού ορόφου». 

 
• Την ίδια περίοδο κατασκευάζονται βιοµηχανικοί χώροι µε περιµετρικούς 

φεγγίτες  «κοντά υποστυλώµατα». 
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 Κατασκευές µε την αναθεώρηση του Α.Κ. του ’84 ή µε τον ΝΕΑΚ (95) ή τον 
ΕΑΚ(2000). 

 
Η εµπειρία από τους σεισµούς της Θεσσαλονίκης (’78) και της Αθήνας (’81) και η 
ανάδειξη των προβληµάτων των προηγουµένων περιόδων σε σχέση µε την ασφάλεια 
των κατασκευών οδήγησε στην αναθεώρηση του αντισεισµικού κανονισµού του ’59 το 
’84 και σε πλήρη ανασύνταξη το ’95 (αξιοποίηση της διεθνούς εµπειρίας και 
επιστηµονικής γνώσης και τεχνολογίας – EC2) και αναθεώρηση το 2000. 
Παράλληλα ανασυντάχθηκε ο κανονισµός οπλισµένου σκυροδέµατος (’95) και 
αναθεωρήθηκε το 2000. 
Οι κατασκευές µε τους νεώτερους κανονισµούς, µε την προϋπόθεση της τήρησής τους, 
είναι σαφώς ασφαλέστερες. 
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1 . Π ο λυ κ ατο ικ ιε ς  π α λ ιε ς  µ ε 
αν θεκ τ ικε ς  π λ ινθο δοµ ε ς 2 . Π ο λυ κ ατο ικ ιε ς  π α λ ιε ς  -

Αφ α ιρ ε ση  το ιχω ν  ισ ο γε ιο υ
3 . Π υλω τε ς  χω ρ ις  το ιχω µ α τα  µ ε 
ασθ ενε ις  π λ ιν θο δοµ ε ς

6 . Π λιν θο - ή  λ ιθο δ οµ ε ς 
µ ε  δ ιαφ ρα γµ α τα

4 . Π υλω τε ς  µ ε  εκ κε ντ ρο
κλ ιµ α κοσ τα σ ιο

5 . Π υλω τε ς  µ ε  εκ κε ντ ρο
π υρη να  κ λ ιµ α λοσ τα σ ιο υ

1 0 . Β ιοµ ηχ αν ικο ι π υ ργο ι

9 . Ε κ κλ ησ ιε ς  απ ο  λ ιθο δ οµ η

1 3 . Κτ ιρ ια  µ ε  µ ε γα λα  α νο ιγµ α τα  χω ρ ις
το ιχο υ ς  ή  το ιχω µ ατ α 1 1 . Π υ λω τε ς  µ ε  π α ταρ ια 1 2 . Π υ λω τε ς  µ ε  κ ακ η  θεµ ε λε ιω σ η 1 4 . Σ χο λε ια  - Β ιοµ ηχ αν ικα

κτ ιρ ια

7 . Π λ ιν θο - ή  λ ιθο δ οµ ε ς
χω ρ ις  δ ιαφ ρα γµ α τα

8 . Π λ ιν θο - ή  λ ιθο δ οµ ε ς
µ ε  κ ακ η  θεµ ε λε ιω σ η

 
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
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4.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ. 
 
Οι επεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια είναι µια διαδικασία που πρέπει να διεξάγεται µε 
τρόπο συστηµατικό και µεθοδικό. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να οδηγήσει τους 
εµπλεκόµενους (ιδιοκτήτες, µηχανικούς, κλπ.) σε υπερβολικές επεµβάσεις ή 
ανεπιτυχείς λύσεις, σε τεχνικά και οικονοµικά αδιέξοδα. 
Πρέπει λοιπόν να καθορισθεί µια στρατηγική που θα προσδιορίζει γενικά τον 
επιδιωκόµενο στόχο και τα απαραίτητα βήµατα για να τον πετύχουµε. 
Ο καθορισµός µιας επιδιωκόµενης συµπεριφοράς του δοµήµατος (άµεση λειτουργία, 
περιορισµός βλαβών, αποφυγή κατάρρευσης ) για ένα δεδοµένο σεισµό (συχνό, 
σχεδιασµού, σπάνιο) καθορίζει τον επιδιωκόµενο στόχο. 
 
Η πορεία για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει να περιλαµβάνει: 
 

- Τον εντοπισµό όλων των ασθενών σηµείων και αδυναµιών ενός δοµήµατος – 
τρωτότητα -  σε ότι αφορά τις σεισµικές δράσεις. 

- Επεµβάσεις στα συστήµατα παραλαβής των σεισµικών δράσεων που θα 
αίρουν τις αδυναµίες και θα οδηγούν µε ασφάλεια την κατασκευή στα πλαίσια 
του καθορισµένου στόχου. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ

ΕΥΚΑΜΠΤΟ   ΤΟΙΧΩΜΑ ∆ΙΑΤΜΗΤΙΚΟΣ   ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
- ΙΣΧΥΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 ΣΥΖΕΥΞΗΣ.

ΙΣΧΥΡΟΙ ΠΕΣΣΟΙ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΕΣΣΟΙ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΘΕΝΩΣ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

ΜΕΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.

 

ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ.- ΑΣΘΕΝΕΙΣ ∆ΟΚΟΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ. - ΙΣΧΥΡΕΣ ∆ΟΚΟΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΠΕΣΣΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ.

στοιχεία δοκών και στύλων.

 
Ο εντοπισµός των ασθενών σηµείων θα πρέπει να γίνεται: 
 

- Ποιοτικά µε επιτόπου ελέγχους και εξέταση των ξυλοτύπων της µελέτης 
κατασκευής αποσκοπώντας στον εντοπισµό σφαλµάτων σχεδιασµού ή 
κατασκευής – λόγω παλαιότητας ή κατασκευαστικών ατελειών ή κακής 
ποιότητας υλικών. 

- Ποσοτικά µε ανάλυση του δοµήµατος ώστε να αναδειχθούν οι αδυναµίες του 
φέροντος οργανισµού ( ελαστοπλαστική ανάλυση – push over π.χ.) και να 
τεκµηριωθούν και οι ποιοτικές µας παρατηρήσεις. 

 
Ο ποιοτικός προσδιορισµός απαιτεί γνώση: 

- των πλέον συνηθισµένων τύπων κατασκευών στον ελληνικό χώρο (βλ. Σχ. & 
περιγραφή) 

- την γνώση των µηχανισµών κατάρρευσης (βλ. σχ.) 
- των συστηµάτων παραλαβής των σεισµικών δράσεων (βλ. Σχ.) 
- των αναµενοµένων βλαβών ανάλογα µε τον τύπο κατασκευής και τα 

συστήµατα παραλαβής των σεισµικών δράσεων από τα οποία αποτελείται 
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- του βαθµού που οι εντοπισµένες αδυναµίες επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά 
της κατασκευής ως προς την παραλαβή των σεισµικών δράσεων δηλ. την 
ακαµψία, την αντοχή και την πλαστιµότητα. 

 
Αντίστοιχα οι επεµβάσεις µας για την βελτίωση της αντισεισµικής συµπεριφοράς θα 
πρέπει να επεµβαίνουν στην επιλεκτική αναβάθµιση αυτών των χαρακτηριστικών της 
κατασκευής (ακαµψία, αντοχή και πλαστιµότητα). 
 
Η ανάλυση του δοµήµατος µετά τις επεµβάσεις θα τεκµηριώνει την επιτυχία των 
επιλογών µας σε ότι αφορά τον τρόπο επέµβασης. 
 
4.3 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥΣ 
(ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ). 
 
 
4.3.1 Προσδιορισµός  της τρωτότητας ποιοτικά. 
 
Η τρωτότητα ενός δοµήµατος µπορεί να έχει ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά : 
 
4.3.1.1 Τρωτότητα σχεδιασµού : 

Αυτή µπορεί να οφείλεται : 
 

 Σε ανεπαρκή εκτίµηση των σεισµικών δράσεων κατά την µελέτη του κτιρίου – 
κανονισµοί : 

• Κτίρια χωρίς αντισεισµικό κανονισµό (προ του ’59) 
• Κτίρια µε παλιό αντισεισµικό κανονισµό (’59) 
• Κτίρια µε νεότερους αντισεισµικούς κανονισµούς (΄84 ή ΄95) αλλά µη σωστή 

εκτίµηση των σεισµικών συντελεστών ή επιταχύνσεων αντίστοιχα. 
Εντοπίζεται από την χρονολογία κατασκευής του κτιρίου και από τα σχέδια και τα τεύχη 
της στατικής µελέτης , αν υπάρχουν. 
 

 Στην σύνθεση του φέροντος οργανισµού και του κτιρίου γενικότερα (τοιχοποιίες), 
που συναρτάται µε την επιστηµονική γνώση και τις κρατούσες τάσεις και 
κατασκευαστικές συνήθειες της εποχής που έγινε το κτίριο.  

       Έτσι µπορεί να έχουµε κτίρια µε : 
• Υπερβολικά εύκαµπτο αλλά µη πλάστιµο σκελετό 
• Ανυπαρξία σαφών συστηµάτων παραλαβής οριζοντίων δράσεων κατά τις δύο 

διευθύνσεις (πλαίσια ή τοιχώµατα). 
• Μειωµένη ή ανεπαρκής διαφραγµατική λειτουργία λόγω ύπαρξης µεγάλων οπών 

στις πλάκες. 
• Φαινόµενα µαλακού ορόφου (π.χ. Pilotis) 
• Φαινόµενα ευστρεψίας 
• Φαινόµενα µε «κοντά» υποστυλώµατα (π.χ. φεγγίτες εργοστασίων ή σχολείων) 
• Μη κανονικότητα σε κάτοψη 
• Μη κανονικότητα καθ’ ύψος , απότοµες µεταβολές µάζας και ακαµψίας σε 

διαδοχικούς ορόφους. 
Εντοπίζεται από επί τόπου έλεγχο του κτιρίου και από τα σχέδια   της στατικής µελέτης, 
αν υπάρχουν. 
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΟΦΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ 

Πλαστική άρθρωση κόµβου

ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ∆ΟΚΟΥΣ

 
 

PILOTIS

 
                     Tρωτοτητα σχεδιασµου «µαλακος οροφος» 

 
 
4.3.1.2 Τρωτότητα λόγω κατασκευής 
Αυτή µπορεί να οφείλεται σε : 
 

 Κατασκευαστικές διατάξεις σε µέλη και κόµβους µε ανεπαρκή εξασφάλιση αντοχής 
και πλαστιµότητας λόγω µη πρόβλεψης από τους σχετικούς κανονισµούς της 
εποχής (παλαιοί κανονισµοί). 

 Ποιότητα υλικών (χαµηλές ποιότητες σκυροδέµατος και χάλυβα µη 
ανταποκρινόµενες στις παραδοχές της µελέτης). 

 Ανεπαρκή εφαρµογή της µελέτης και παραλείψεις κατά την τοποθέτηση των 
οπλισµών. 

 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και αποκλίσεις από την µελέτη χωρίς σχετική 
ανασύνταξη της µελέτης. 

 Κακοτεχνίες κατασκευής :  
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• Ακάθαρτοι αρµοί διακοπής εργασίας. 
• Αποµείξεις σκυροδέµατος, σκυροφωλιές. 
• Ανεπαρκείς αγκυρώσεις οπλισµών. 
• Ανεπαρκείς επικαλύψεις. 

- Για τον εντοπισµό απαιτούνται σε ότι αφορά τα υλικά έλεγχοι επί τόπου µε µη 
καταστροφικές µεθόδους και εργαστηριακοί έλεγχοι δειγµάτων. 

- Για την εφαρµογή της µελέτης σχετικά µε τους οπλισµούς έρευνα µε 
ηλεκτροµαγνητικές και άλλες µεθόδους και ερευνητικές τοµές. 

- Η σύγκριση των σχεδίων της µελέτης µε την υπάρχουσα κατασκευή θα αποκαλύψει 
αυθαίρετες τροποποιήσεις. 

- Σχολαστικός επιτόπιος έλεγχος µε αποµάκρυνση επιχρησµάτων σε κόµβους και 
άλλες χαρακτηριστικές θέσεις θα αποκαλύψει κακοτεχνίες κατασκευής. 

ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ ΑΠΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ
Η' ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΙ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΑΝΤΟΧΗ Η' ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑ.

1.Ασυνέχεια 2. Αραιή διάταξη 
 συνδετήρων

3. Κοντές αναµονές.

4. Ανυπαρξία συνδετήρων 
 στον κόµβο.

οπλισµών

 
Tρωτοτητα κατασκευης - κατασκευαστικες  ατελειες 

 
4.3.1.3 Τρωτότητα λόγω αυθαιρέτων επεµβάσεων µετά το πέρας της 

κατασκευής από τους χρήστες. 

 
 ∆ιάτρηση ή κοπή φερόντων στοιχείων αυθαίρετα. 
 Καθαιρέσεις τοίχων    µείωση ακαµψίας συστήµατος ή και δηµιουργία «µαλακών» 
ορόφων. 

 
- Η σύγκριση των σχεδίων της µελέτης µε την υπάρχουσα κατασκευή θα αποκαλύψει 

αυθαίρετες επεµβάσεις.  
- Επίσης θα πρέπει να εντοπισθούν οι θέσεις των τοιχοποιιών από την αρχιτεκτονική 

µελέτη και να επισηµανθεί η µείωση της ακαµψίας ή η δηµιουργία µαλακών 
ορόφων. 

 
4.3.1.4 Τρωτότητα λόγω κακής συντήρησης και παλαιότητας των 

κατασκευών. 

 
Με σχολαστικό επιτόπιο έλεγχο θα πρέπει να εντοπισθούν φθορές στο σκυρόδεµα και 
τον χάλυβα : 
 
- Υγρασίες , τυµπανισµός και αποκολλήσεις σκυροδέµατος (οπτικά) 
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- Ενανθρακωµένο σκυρόδεµα (επιτόπου τεστ φαινολοφθανεϊνης και εργαστηριακοί 
έλεγχοι ) 

- ∆ιαβρώσεις οπλισµών (οπτικός έλεγχος  - µέτρηση διαφοράς δυναµικού). 
 
4.3.1.5. Προβλήµατα που σχετίζονται µε το έδαφος θεµελίωσης του έργου. 

 
Αβεβαιότητα για την σύσταση, κατάσταση και συµπεριφορά του εδάφους, υπόνοιες ή 
µαρτυρίες σχετικά µε προβλήµατα θεµελίωσης θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε 
έρευνα που θα περιλαµβάνει όπου κρίνεται απαραίτητο ερευνητικές τοµές, 
αποκαλύψεις πεδίλων, γεωτρήσεις και εδαφοτεχνική µελέτη. 
 
4.4 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΟΜΗΜΑ  
 
4.4.1 Επεµβάσεις αποκατάστασης και ενίσχυσης του κτιρίου. 
 
Οι επεµβάσεις σ’ ένα υφιστάµενο κτίριο θα έχουν σαν στόχο την άρση όλων των 
στοιχείων που συνθέτουν την τρωτότητα του κτιρίου όπως την προσδιορίσαµε πιο 
πάνω. 
Όλοι γνωρίζουµε ότι ο µηχανισµός παραλαβής της σεισµικής δράσης συντίθεται από 
τρεις κυρίως παραµέτρους που είναι:  
 
♦ Η ΑΚΑΜΨΙΑ 
♦ Η ΑΝΤΟΧΗ 
♦ Η ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑ 

 
Επιπροσθέτως µπορεί να είναι και η  ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και η ΣΕΙΣΜΙΚΗ 
ΜΟΝΩΣΗ, που όµως είναι αντικείµενο ιδιαίτερης έρευνας, απαιτούν πολλές φορές 
µέσα εξειδικευµένης τεχνολογίας που δεν είναι πάντα εφαρµόσιµα ή προϋποθέτουν  
σηµαντική δαπάνη. 
 
4.4.2 Επεµβάσεις σε κτίρια µε τρωτότητα σχεδιασµού. 
 
Είναι προφανές ότι η τρωτότητα όπως την προσδιορίσαµε προηγουµένως επιδρά 
δυσµενώς σε έναν ή και περισσότερους από τους τρεις πιο πάνω παράγοντες 
σεισµικής αντίστασης του κτιρίου. 
Έτσι η τρωτότητα σχεδιασµού λόγω ενός υπερβολικά εύκαµπτου σκελετού οδηγεί σε 
µεγάλες παραµορφώσεις των επιµέρους στοιχείων (υποστυλώµατα, δοκοί), τα οποία 
αν δεν έχουν την απαιτούµενη αντοχή για να αντισταθούν ελαστικά ή την απαραίτητη 
πλαστιµότητα για την ελαστοπλαστική  συµπεριφορά τους οδηγούνται σε αστοχία. 
Ο µηχανικός καλείται σύµφωνα µε την εµπειρία και την κρίση του και έχοντας εντοπίσει 
ποιοτικά και ποσοτικά την τρωτότητα της κατασκευής να επέµβει σε µία ή και 
περισσότερες από τις τρεις πιο πάνω παραµέτρους για να άρει το πρόβληµα. 
 
4.4.2.1  Αύξηση ακαµψίας. 

 
Έτσι σ’ ένα εύκαµπτο σκελετό µπορεί ενδεχοµένως να αυξήσει την ακαµψία 
προσθέτοντας νέα στοιχεία. Έτσι µειώνονται σηµαντικά οι παραµορφώσεις των µελών 
του φέροντος οργανισµού και αντίστοιχα οι απαιτήσεις αντοχής και πλαστιµότητας. 
Γενικά η προσθήκη νέων στοιχείων (αύξηση ακαµψίας) µπορεί να καλύψει τις 
περισσότερες περιπτώσεις τρωτότητας σχεδιασµού (µαλακού ορόφου, ευστρεψίας, 
κοντά υποστυλώµατα κλπ.). 
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Νέα στοιχεία που προστίθενται στον φέροντα οργανισµό και αυξάνουν την ακαµψία 
µπορεί να είναι : 
 

♦ Νέα τοιχώµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα στην περίµετρο του κτιρίου. 
♦ Πυρήνες από οπλισµένο σκυρόδεµα κατάλληλα διατεταγµένοι. 
♦ Μεταλλικά πλαίσια µε χιαστί συνδέσµους. 
♦ Πλήρωση φατνωµάτων πλαισίων µε προκατασκευασµένα τοιχώµατα από 

οπλισµένο σκυρόδεµα και σύνδεση µε τον υπάρχοντα φ.ο. µε τένοντες 
κατακόρυφης προέντασης (A.C.I. Jirca). 

♦ Πλήρωση φατνωµάτων πλαισίων µε τοιχοποιίες ελεγχόµενης αντοχής, που θα 
συµπεριληφθούν στο µοντέλο ελαστοπλαστικής ανάλυσης του φορέα. 

♦ Μεταλλικά πλαίσια µε συστήµατα απόσβεσης ενέργειας µετά από έρευνα και 
µελέτη. 

♦ Μανδύες από έγχυτο σκυρόδεµα µεγάλου πάχους σε υπάρχοντα 
υποστυλώµατα,- δεν συνιστάται παρά σε περιορισµένες περιπτώσεις . 

   

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΠΥΡΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Επεµβασεις αυξησης ακαµψιας µε τοιχωµατα ή 
πυρηνες 

Στοιχεια ακαµψιας µε µεταλλικα 
πλαισια 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΣΜΕΝΩΝ

Προσθηκη τοιχοποιιων  σε φατνωµατα 
πλαισιων 

Προσθηκη προκατασκευασµενων 
τοιχιων σε φατνωµα και συνδεση µε 
προενταση 

 
 

4.4.2.2 Επεµβάσεις σε κτίρια µε τρωτότητα κατασκευής. 

 
Ανάλογα µε το πρόβληµα που εντοπίζεται: 
 

♦ Ακάθαρτοι αρµοί διακοπής εργασίας, αποµείξεις σκυροδέµατος, σκυροφωλιές, 
ανεπαρκείς επικαλύψεις. Θα πρέπει να γίνεται σχολαστική αποκατάσταση µε 
καθαρισµό και αποµάκρυνση των χαλαρών µερών και των ξένων σωµάτων και 
αποκατάσταση των διατοµών µε κατάλληλα κονιάµατα (πολυµερή κλπ.) και 
συγκόλληση των ενδεχοµένων ρωγµών και αρµών µε ενέσεις εποξειδικής 
ρητίνης. 

♦ Στοιχεία µε µειωµένη αντοχή θα πρέπει να αποκαθίστανται µε µανδύες 
εκτοξευόµενου σκυροδέµατος ή µεταλλικών στοιχείων. 

♦ Πολλές φορές η αύξηση της ακαµψίας µε προσθήκη νέων στοιχείων µας 
απαλλάσσει από το πρόβληµα της χαµηλής ποιότητας των υλικών γιατί µε την 
µείωση των παραµορφώσεων µειώνονται αντίστοιχα οι απαιτήσεις αντοχής και 
πλαστιµότητας (πάντα µετά από µελέτη). 

♦ Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η αποκατάσταση των κακοτεχνιών καθώς 
και η αντιµετώπιση κινδύνου ψαθυρών θραύσεων σε στοιχεία (ανεπάρκεια 
συνδετήρων – διάτµηση). 

 
4.4.2.3 Επεµβάσεις σε κτίρια µε αυθαίρετες τροποποιήσεις από τους χρήστες. 

 
Ανάλογα µε τον βαθµό και την έκταση των αυθαιρεσιών αλλά και τις απαιτήσεις 
ενίσχυσης οι επεµβάσεις αποκατάστασης µπορεί να έχουν περιορισµένο χαραΚτίρα ή 
και να φθάνουν σε πλήρη ανασχεδιασµό της κατασκευής. 
 
4.4.2.4 Επεµβάσεις σε κτίρια µε φθορές στον φέροντα οργανισµό. 
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Θα πρέπει υποχρεωτικά παράλληλα µε κάθε επέµβαση ενίσχυσης να αποκαθίστανται 
όλες οι φθορές του φέροντος οργανισµού: 

♦ Αποκατάσταση ενανθρακωµένου σκυροδέµατος µε κατάλληλα χηµικά µέσα. 
♦ Αποκατάσταση και προστασία διαβρωµένων οπλισµών µε µέσα αποκατάστασης 

διάβρωσης που διατίθενται στην αγορά. 
 

4.4.2.5 Επεµβάσεις σε κτίρια µε προβλήµατα στο έδαφος θεµελίωσης. 

 
Απαιτείται πολλές φορές ο πλήρης ανασχεδιασµός του κτιρίου. 
Ανεπάρκεια των θεµελίων αντιµετωπίζεται µε ανασχεδιασµό και αύξηση των 
διαστάσεων των θεµελίων, εγκιβωτισµό σε θεµέλια µεγαλυτέρου όγκου για κοινή 
θεµελίωση περισσοτέρων στοιχείων ή και χρήση µικροπασσάλων αν και όπου 
απαιτείται. 
 
 
4.5 Συµπεράσµατα. 
Ο συστηµατικός προσδιορισµός των ασθενών σηµείων µιας κατασκευής ποιοτικά, µε 
όλα τα χαρακτηριστικά που προαναφέραµε, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση και 
αποτελεί το βασικό στάδιο µιας µελέτης ενίσχυσης. Μας δείχνει τον δρόµο για τις 
απαιτούµενες επεµβάσεις για την άρση της τρωτότητας της κατασκευής που είναι ο 
στόχος µας . Ο υπολογιστικός έλεγχος της κατασκευής «ως έχει» µε ελαστοπλαστική 
ανάλυση επιβεβαιώνει ποσοτικά τις αδυναµίες που εντοπίσαµε. Τέλος η 
ελαστοπλαστική ανάλυση του φορέα µετά την ενίσχυση τεκµηριώνει την επιτυχία των 
επεµβάσεων που αποφασίσαµε. 
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5. Μη-γραµµική στατική ανάλυση  
 
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η συντριπτική πλειοψηφία των κατασκευών στην Ελλάδα έχει δοµικό σύστηµα από 
οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι κατασκευές αυτές µελετήθηκαν και κατασκευάσθηκαν πριν 
το 1980. Όπως έχει ήδη αποδειχτεί από τους σεισµούς που έπληξαν τη χώρα µας κατά 
τα τελευταία χρόνια, η ανθεκτικότητα αυτών των κτιρίων είναι µειωµένη σε σχέση µε τις 
σύγχρονες κατασκευές που µελετήθηκαν µετά το 1985. Υπάρχει συνεπώς η ανάγκη 
της αποτίµησης του επιπέδου σεισµικής επάρκειας αυτών των κτιρίων και της 
ενίσχυσής τους έτσι ώστε τελικά να εµφανίζουν το ίδιο επίπεδο σεισµικής ασφάλειας µε 
τα σύγχρονα κτίρια. Για το σκοπό αυτό οι µέθοδοι που βασίζονται στην ελαστική 
ανάλυση κρίνονται ως ανεπαρκείς. Από την άλλη πλευρά, οι πλέον ακριβείς µέθοδοι 
ανελαστικής ανάλυσης που βασίζονται στην χρονική ολοκλήρωση, αυτή τη στιγµή 
θεωρούνται ως εξαιρετικά πολύπλοκες, κοπιώδεις και µη πρακτικές για γενική χρήση. 
Για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα διάφορες µέθοδοι απλουστευµένης µη-γραµµικής 
ανάλυσης έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία (ATC40, 1996), (FEMA356, 2001), όπως 
Η µέθοδος του τροποποιηµένου φάσµατος βάση συµπεριφοράς κατασκευής (Capacity 
Spectrum Method – CSM) και  
Η µέθοδος του Συντελεστή Μετακινήσεων (Displacement Coefficient Method – DCM). 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µια έρευνα της αξιοπιστίας της µεθόδου του 
συντελεστή µετακινήσεων για την αποτίµηση της συµπεριφοράς κατασκευών υπό 
σεισµική δράση. Η προσέγγιση που ακολουθείται στη παρούσα εργασία βασίζεται στην 
χρονική ολοκλήρωση µονοβάθµιων ταλαντωτών µε βάση 17 επιταχυνσιογραφήµατα 
σεισµών που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1994 (IΤΣΑΚ, 1997). 
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συγκρίνονται µε εκείνα τα οποία προκύπτουν από την 
εφαρµογή της µεθόδου DCM. 
5.2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ  DCM 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της µεθόδου DCM. Τα στοιχεία 
κλειδιά είναι η απαίτηση και η ικανότητα. Η απαίτηση είναι µια ερµηνεία της σεισµικής 
κίνησης. Ικανότητα, είναι η ικανότητα της κατασκευής να ανταποκριθεί στις σεισµικές 
απαιτήσεις. Η συµπεριφορά, είναι εξαρτηµένη από τον τρόπο που η ικανότητα είναι σε 
θέση να ανταποκριθεί στην απαίτηση. Με άλλα λόγια, η κατασκευή πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να αντισταθεί στις απαιτήσεις του σεισµού, µε τέτοιο τρόπο ώστε η 
συµπεριφορά της κατασκευής να είναι συµβατή µε τους στόχους του σχεδιασµού.  
 
5.2.1 Καθορισµός των επιπέδων επιτελεστικότητας 
 
Η επιδιωκόµενη επιτελεστικότητα καθορίζει την απαιτούµενη απόδοση του κτιρίου. 
Αυτή µε τη σειρά της περιγράφεται καθορίζοντας το µέγιστο αποδεκτό επίπεδο βλάβης 
για ένα δεδοµένο επίπεδο σεισµικής δράσης. Η επιδιωκόµενη επιτελεστικότητα 
πιθανόν να περιλαµβάνει θεωρήσεις βλαβών για διάφορα επίπεδα σεισµικής δράσης. 
Στην περίπτωση αυτή θα µιλάµε για διπλά ή πολλαπλά επίπεδα επιδιωκόµενης 
επιτελεστικότητας. 
Από τη στιγµή που θα καθορισθεί η επιδιωκόµενη επιτελεστικότητα (από τον ιδιοκτήτη 
του έργου ή από την Πολιτεία), ο µηχανικός µπορεί να εξακριβώσει τη σεισµική 
απαίτηση που θα χρησιµοποιηθεί στην ανάλυση και τα κριτήρια αποδοχής που θα 
χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο και σχεδιασµό των δοµικών και µη δοµικών στοιχείων. 
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Στη συνέχεια καθορίζονται τα επίπεδα επιδιωκόµενης επιτελεστικότητας για τα δοµικά 
στοιχεία. 
 
 
Το επίπεδο επιτελεστικότητας περιγράφει τα όρια µιας κατάστασης βλάβης η οποία 
µπορεί να θεωρηθεί ως ικανοποιητική για ένα δεδοµένο κτίριο και για δεδοµένη 
σεισµική δράση. Αυτή η κατάσταση περιγράφεται από τη βλάβη των στοιχείων εντός 
του κτιρίου, την απειλή για τη ζωή των ενοίκων του κτιρίου από τη βλάβη των δοµικών 
στοιχείων, καθώς επίσης και από τις απαιτήσεις λειτουργικότητας του κτιρίου κατά τη 
περίοδο αµέσως µετά τον σεισµό.  
 
Τα επίπεδα επιτελεστικότητας για τα δοµικά στοιχεία είναι τα εξής 
Επίπεδο άµεσης κατάληψης: Περιλαµβάνει βλάβες πολύ περιορισµένες. Τα βασικά 
στοιχεία που παραλαµβάνουν τόσο τα κατακόρυφα όσο και τα οριζόντια φορτία 
διατηρούν τα χαρακτηριστικά που είχαν πριν το σεισµό. Η απειλή της ανθρώπινης 
ζωής από δοµικές αστοχίες είναι αµελητέα και το κτίριο είναι ασφαλές για άµεση χρήση 
µετά το σεισµό. 
Επίπεδο ελεγχόµενων βλαβών: Στην πραγµατικότητα δεν είναι ένα διακριτό επίπεδο 
αλλά περιλαµβάνει όλα τα επίπεδα µεταξύ του επιπέδου της άµεσης κατάληψης και του 
επιπέδου της ασφάλειας ζωής. Παρέχει ένα πλαίσιο για αρκετές καταστάσεις όπου 
είναι επιθυµητός ο περιορισµός των βλαβών, αλλά όχι η άµεση κατάληψη του κτιρίου.  
Επίπεδο ασφάλειας ζωής: είναι η κατάσταση κατά την οποία η κατασκευή έχει 
υποστεί σηµαντικές βλάβες αλλά υπάρχει ακόµη περιθώριο έναντι µερικής ή ολικής 
κατάρρευσης. Το επίπεδο της βλάβης είναι χαµηλότερο από αυτό που αντιστοιχεί στο 
επίπεδο της δοµικής ακεραιότητας. Τα κύρια δοµικά στοιχεία έχουν υποστεί σηµαντικές 
ζηµίες και είναι χαλαρά απειλώντας την ασφάλεια των ενοίκων εντός ή εκτός του 
κτιρίου. Παρόλο που πιθανόν να έχουν εµφανιστεί τραυµατισµοί κατά τη διάρκεια του 
σεισµού, η πιθανότητα απειλής της ζωής από τις βλάβες του φέροντος οργανισµού 
είναι πολύ χαµηλή. Πρέπει να αναµένονται µεγάλης έκτασης επισκευές  πριν το κτίριο 
δοθεί και πάλι προς χρήση στους ενοίκους. Παρόλα αυτά είναι επίσης πιθανό να µην 
είναι συµφέρουσα οικονοµικά η αποκατάσταση των ζηµιών από το σεισµό. 
Επίπεδο περιορισµένης ασφάλειας: Στην πραγµατικότητα δεν είναι ένα διακριτό 
επίπεδο αλλά περιλαµβάνει όλα τα επίπεδα µεταξύ του επιπέδου της ασφάλειας ζωής 
και του επιπέδου της αποφυγής κατάρρευσης. Παρέχει ένα πλαίσιο γι όλες τις 
καταστάσεις που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του επιπέδου της ασφάλειας ζωής, 
αλλά η κατάσταση είναι καλύτερη από αυτήν της δοµικής ακεραιότητας. 
Επίπεδο δοµικής ακεραιότητας: Είναι το όριο των επιπέδων δοµικών βλαβών στο 
οποίο ο φέρων οργανισµός του κτιρίου είναι στα πρόθυρα µερικής ή ολικής 
κατάρρευσης.  Τα δοµικά στοιχεία που παραλαµβάνουν τα σεισµικά φορτία έχουν 
υποστεί σηµαντικές βλάβες εµφανίζοντας σηµαντική µείωση της αντοχής και της 
δυσκαµψίας. Παρόλα αυτά τα σηµαντικά στοιχεία που µεταφέρουν τα κατακόρυφα 
φορτία διατηρούν σηµαντικό τµήµα της αντοχής τους. Το κτίριο διατηρεί την συνολική 
του ευστάθεια, αλλά υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος τραυµατισµών από πτώσεις 
συντριµµιών τόσο εντός όσο και εκτός του κτιρίου. Σηµαντικοί µετασεισµοί πιθανόν να 
επιφέρουν την κατάρρευση του κτιρίου. Αναµένεται ότι θα απαιτούνται µεγάλης 
έκτασης επισκευές  πριν το κτίριο δοθεί και πάλι προς χρήση στους ενοίκους. Επίσης, 
είναι πολύ πιθανό ότι το κτίριο δεν θα είναι επισκευάσιµο από τεχνικής αλλά και από 
οικονοµικής πλευράς. 
  
 
 
5.2.2 Καθορισµός της απαιτούµενης µετακίνησης 
Η µέθοδος του συντελεστή µετακίνησης, αποτελεί µια µέθοδο απ’ευθείας υπολογισµού 
της µέγιστης σεισµικής µετακίνησης. Η µέθοδος του συντελεστή µετακίνησης βασίζεται 
σε στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων χρονικών ολοκληρώσεων µονοβάθµιων 
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ταλαντωτών διαφορετικών τύπων. Η απαιτούµενη µετακίνηση ονοµάζεται και 
µετακίνηση στόχος και υπολογίζεται µε βάση την αρχή των ίσων µετακινήσεων (η 
παραδοχή ότι η συνολική φασµατική µετακίνηση είναι ίδια µε αυτή που θα προέκυπτε 
εάν η κατασκευή ήταν απολύτως ελαστική) µε διάφορους συντελεστές. Οι συντελεστές 
αυτοί συνδέουν τη φασµατική µετακίνηση µε την µέγιστη πιθανή µετακίνηση της 
κατασκευής. Επίσης λαµβάνει υπόψη την επιρροή της µορφής των υστερητικών 
κύκλων στην µέγιστη απόκριση της κατασκευής καθώς και τις αυξηµένες µετακινήσεις 
που προκύπτουν από τα φαινόµενα 2ης τάξης.   
 
Η εφαρµογή της µεθόδου απαιτεί τον υπολογισµό της καµπύλης συµπεριφοράς ή 
ικανότητας της κατασκευής. Η διαδικασία ακολουθεί τα ακόλουθα βήµατα. 
 
1. Επιβάλλεται στην κατασκευή κάποια κατανοµή οριζοντίων δυνάµεων και 

κατασκευάζεται η καµπύλη ικανότητας σχεδιάζοντας τη µετακίνηση της οροφής ως 
προς την τέµνουσα βάσης.  

2. Στη συνέχεια κατασκευάζεται µια διγραµµική προσέγγιση της καµπύλης αυτής µε 
τον παρακάτω τρόπο (βλέπε σχήµα 1). 

 Χαράσσεται κατ’ αρχήν η µετελαστική δυσκαµψία Κs, έτσι ώστε να αναπαριστά τη 
µέση δυσκαµψία της περιοχής αυτής. Η εργασία αυτή δεν στηρίζεται σε κάποια 
µαθηµατική διαδικασία αλλά γίνεται µε βάση το κριτήριο του µηχανικού. 

 Στη συνέχεια χαράσσεται η ενεργός ελαστική δυσκαµψία Κe, κατασκευάζοντας µια 
τέµνουσα η οποία διέρχεται από το σηµείο της καµπύλης ικανότητας που 
αντιστοιχεί σε τέµνουσα βάσης ίση µε 0.6Vy όπου ως Vy ορίζεται η τοµή των 
γραµµών της Ke και της Ks. 

 
∆ύναµη

Μετακίνησηy∆

Vy

0.6Vy
Καµπύλη ικανότητας (pushover)

∆ιγραµµική προσέγγιση

 
Σχήµα 1: Κατασκευή της διγραµµικής προσέγγισης της καµπύλης ικανότητας της 
κατασκευής (pushover) για χρήση µε την DCM 

 
Προφανώς η παραπάνω διαδικασία προϋποθέτει µια επαναληπτική διαδικασία 
δοκιµής-σφάλµατος, διότι η τιµή της  Vy  δεν είναι γνωστή πριν τον καθορισµό της 
ευθείας Ke. Κατά συνέπεια, πρέπει πρώτα να χαραχθεί µια δοκιµαστική ευθεία Ke, 
να καθορισθεί η τιµή Vy και κατόπιν να βρεθεί το σηµείο όπου η Ke τέµνει την 
καµπύλη ικανότητας και να ελεγχθεί εάν το σηµείο αυτό αντιστοιχεί στο 0.6Vy. Αν το 
σηµείο αυτό δεν αντιστοιχεί στο 0.6Vy, τότε χαράσσεται µια νέα Ke κ.ο.κ. 

 
3. Κατόπιν υπολογίζεται η ενεργός περίοδος Τe µε βάση τη σχέση 

Τe=Ti 
e

i

K
K  

 
όπου: 
˘ Τi είναι η θεµελιώδης περίοδος (σε sec) κατά την υπό εξέταση διεύθυνση της 

σεισµικής δράσης, η οποία υπολογίζεται µε ελαστική δυναµική ανάλυση. 
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˘ Κi είναι η ελαστική δυσκαµψία του κτιρίου στην υπό εξέταση διεύθυνση 
˘ Κe είναι η ενεργός δυσκαµψία του κτιρίου στην υπό εξέταση διεύθυνση. 

4. Η µετακίνηση στόχος (target displacement υπολογίζεται µε βάση τη σχέση: 
 

δt =C0 C1 C2 C3 Sa  
2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2π
Te                          

(1) 
 
όπου οι συντελεστές C0 έως C3 τροποποιούν τις φασµατικές µετακινήσεις που 
προκύπτουν ως το γινόµενο της ελαστικής φασµατικής επιτάχυνσης Sa και της 

παράστασης 
2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2π
Te .  

Στη σχέση (1) η παράµετρος C0 συσχετίζει  την φασµατική µετακίνηση και την 
αναµενόµενη µετακίνηση του τελευταίου ορόφου της κατασκευής. Τιµές για τον 
συντελεστή C0 δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

Αριθµός ορόφων Τιµές του συντελεστή C0 
1 1.0 
2 1.2 
3 1.3 
5 1.4 

10 ή και περισσότεροι 1.5 
 
Ο συντελεστής C0 τίθεται ίσος µε 1.0 για µονοβάθµια συστήµατα (SDOF)  
 
Η παράµετρος C1 λαµβάνει υπόψη τη µεγέθυνση της µέγιστης µετακίνησης λόγω 
ανελαστικής συµπεριφοράς. Για συστήµατα χαµηλής περιόδου τίθεται ίση µε 1.0 
για T>Tg ενώ υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση για  Te<Tg 
 

C1=
e

g

T
T

R
11

R
1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+   µε C1<2  για  T<0.1sec               

(2) 
 
όπου Tg είναι η χαρακτηριστική περίοδος του φάσµατος απόκρισης, η οποία 
ορίζεται ως η περίοδος όπου εµφανίζεται η µετάβαση από τον κλάδο σταθερής 
επιτάχυνσης στον κλάδο σταθερής ταχύτητας. 
 
Επίσης, R είναι ο συντελεστής µείωσης της ελαστικής αντοχής, που υπολογίζεται 
από την παρακάτω σχέση 
 

R= 
0y

a

C
1

W/V
/gS

×  

όπου Sa είναι η επιτάχυνση του φάσµατος επιταχύνσεων που αντιστοιχεί στην 
ενεργό περίοδο της κατασκευής και 
W είναι το κατακόρυφο φορτίο που αντιστοιχεί στον σεισµικό συνδυασµό (G+ψ2Q). 
 
Η παράµετρος C2 λαµβάνει υπόψη την υστερητική συµπεριφορά. Συγκεκριµένα, οι 
τιµές του συντελεστή C2 δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
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 Τ=0.1 sec Te > Tg 
Επίπεδο 
συµπεριφοράς 

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 1 Τύπος 2 

Άµεση 
κατάληψη 

1.0 1.0 1.0 1.0 

Ασφάλεια ζωής 1.3 1.0 1.1 1.0 
Αποφυγή 
κατάρρευσης 

1.5 1.0 1.2 1.0 

 
Στον τύπο 1 εντάσσονται κατασκευές στις οποίες  περισσότερο από 30% της 
τέµνουσας βάσης παραλαµβάνονται από στοιχεία των οποίων η αντοχή και η 
δυσκαµψία πιθανόν να µειωθεί σε περίπτωση σεισµού σχεδιασµού (π.χ. 
πλαισιωτές κατασκευές, κατασκευές από µη οπλισµένη τοιχοποιία, τοιχώµατα ή 
πυλώνες µε κρίσιµη την αστοχία από διάτµηση. 
Στον τύπο 2 εντάσσονται όλες οι λοιπές κατασκευές. 
 
Η παράµετρος C3 λαµβάνει υπόψη τις αυξηµένες µετακινήσεις που εµφανίζονται 
όταν τα φαινόµενα P-∆ γίνουν σηµαντικά. Για κτίρια µε θετική τιµή της δυσκαµψίας 
µετά τη διαρροή, C3=1. Για κτίρια µε αρνητική τιµή της δυσκαµψίας µετά τη διαρροή 
ο συντελεστής C3  υπολογίζεται από τη σχέση  
 

C3=
e

3/2

T
1)(R|a|1 −

+         (3) 

 
όπου α είναι ο λόγος της δυσκαµψίας µετά τη διαρροή προς την ελαστική 
δυσκαµψία, όταν η µη-γραµµική συµπεριφορά της κατασκευής προσεγγίζεται από 
µια διγραµµική καµπύλη.  
 
Στην παρούσα εργασία η προσοχή µας συγκεντρώνεται στους συντελεστές C1 και 
C2. Για να αποµονώσουµε όλες τις υπόλοιπες επιρροές, θεωρούνται µονοβάθµια 
συστήµατα που υποβάλλονται σε διάφορες σεισµικές ιστορίες που καταγράφηκαν 
στον Ελληνικό χώρο. 

5.3 ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
 
Για τις ανάγκες της παρούσης εργασίας, χρησιµοποιήθηκαν διαφορες καταγραφές  
ισχυρών εδαφικών κινήσεων στην Ελλάδα. Οι χρησιµοποιηθείσες καταγραφές 
επιλέχθηκαν από βάση δεδοµένων περίπου 220 σεισµών που συνέβησαν στο χρονικό 
διάστηµα µεταξύ 1980 και 1994 µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
Μέγεθος ML >4.4 στην κλίµακα Richter 
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (PGA) >0.1g 
 Οι καταγραφές που χρησιµοποιήθηκαν συνοψίζονται στον Πίνακα 1. 
 
Από τα επιταχυνσιογραφήµατα των παραπάνω εδαφικών κινήσεων, κατασκευάσθηκαν 
τα ελαστικά φάσµατα επιταχύνσεων, ταχυτήτων και µετακινήσεων, αλλά δεν 
παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία για λόγους οικονοµίας χώρου. Οι 
χαρακτηριστικές περίοδοι των εδαφικών κινήσεων Τg εκτιµήθηκαν µε εµπειρικό τρόπο, 
έτσι ώστε να αντιστοιχούν περίπου στην περίοδο του φάσµατος των επιταχύνσεων 
όπου εµφανίζεται η µετάβαση από τον κλάδο σταθερής επιτάχυνσης στον κλάδο 
σταθερής ταχύτητας και ταυτόχρονα ως η χαµηλότερη περίοδος για την οποία ισχύει η 
αρχή των ίσων µετακινήσεων.  
Πρέπει να τονιστεί ότι οι ακριβείς τιµές των µέγιστων µετακινήσεων δεν επηρεάζουν 
άµεσα τα αποτελέσµατα της µελέτης που ακολουθεί, διότι οι ποσότητες που 
χρησιµοποιούνται αναφέρονται σε λόγους των αντιστοίχων µεγεθών (λόγοι 
µετακινήσεων, λόγοι αντοχών κλπ.). 
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Αρ. Κωδικός Ηµεροµηνία Μέγεθος Σταθµός Συνιστ PGA 
(g) 

Χαρακτ. 
περίοδος 
(sec) 

1 ARGO183-1 17/01/1983 ΜL=6.5 Αργοστόλι L 0.171 0.35 
2 ATHENS-2 07/09/1999 ΜL=5.9 Χαλάνδρι Τ 0.159 0.33 
3 ΑΤΗΕΝS-3 07/09/1999 ΜL=5.9 KE∆Ε T 0.302 0.5 
4 ATHENS-4 07/09/1999 ΜL=5.9 ΓΥΣ L 0.121 0.45 
5 ARGO183-7 23/03/1983 ΜL=5.7 Αργοστόλι Τ 0.192 0.55 
6 ΖΑΚ188-4 16/10/1988 ΜL=5.5 Ζάκυνθος Τ 0.170 0.375 
7 ΚΑL186-1 13/09/1986 ΜL=5.5 Καλαµάτα Τ 0.273 0.3 
8 EDE190-1 21/12/1990 ΜL=5.4 Έδεσσα L 0.101 0.4 
9 ΑRGO183-8 24/03/1983 ΜL=5.1 Αργοστόλι Τ 0.305 0.4 
10 PAT393-2 14/07/1993 ΜL=5.1 Πάτρα T 0.401 0.35 
11 LEF194-1 25/02/1993 ΜL=5.1 Λευκάδα T 0.136 0.4 
12 KYP187-1 10/06/1987 ΜL=5.0 Κυπαρiσσiά Τ 0.127 0.25 
13 ΑRGO192-1 23/01/1992 ΜL=5.0 Αργοστόλι L 0.204 0.35 
14 PYR193-8 26/03/1993 ΜL=5.0 Πύργος L 0.165 0.5 
15 ΚΑL286-2 15/09/1986 ΜL=4.8 Καλαµάτα Τ 0.263 0.5 
16 LEF188-2 24/04/1988 ΜL=4.5 Λευκάδα T 0.245 0.3 
17 ΙΕR183-3 26/08/1983 ΜL=4.4 Ιερισσός Τ 0.178 0.5 
Πίνακας 1: Σύνοψη των καταγραφών που χρησιµοποιήθηκαν 
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5.4 ΜΟΝΤΕΛΑ ∆ΥΝΑΜΗΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
 
Η επιλογή των µοντέλων δύναµης – µετακίνησης πρέπει να γίνει έτσι ώστε αυτά να 
µπορούν να περιγράψουν την απόκριση των κατασκευών και τις συνακόλουθες 
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µέγιστες τιµές των διαφόρων µεγεθών. Τα µοντέλα δύναµης – µετακίνησης, πρέπει να 
αναπαριστούν τη συµπεριφορά των τυπικών κτιρίων που εµφανίζονται στην Ελλάδα. Η 
πραγµατική απόκριση των κατασκευών εξαρτάται από τις λεπτοµέρειες της 
κατασκευαστικής διαµόρφωσης καθώς και την απόκριση των διαφόρων στοιχείων που 
απαρτίζουν τον φέροντα οργανισµό. Με την σειρά τους, αυτή εξαρτάται από τις 
πραγµατικές ιδιότητες των υλικών καθώς επίσης και από την ιστορία των στατικών και 
δυναµικών φορτίων. 
Ο στόχος των αναλύσεων που διενεργήθηκαν στα πλαίσια της παρούσης εργασίας, 
είναι να αποµονώσει τις βασικές τάσεις της συµπεριφοράς των τυπικών κτιρίων κάτω 
από τις σεισµικές επιπονήσεις του Ελληνικού χώρου. Η εκπλήρωση του παραπάνω 
στόχου δεν απαιτεί την ακρίβεια στην µοντελοποίηση που θα απαιτείτο για την 
κατανόηση της λεπτοµερούς συµπεριφοράς µιας συγκεκριµένης κατασκευής. 
Τα µοντέλα που χρησιµοποιούνται στην παρούσα εργασία είναι τα εξής (Σχήµα 2): 
 

F

∆

F

∆ ∆

F

a) b) c)

Σχήµα 2: Τα τρία µοντέλα συµπεριφοράς που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση 
 
 Τύπος Α: Ελαστοπλαστικό µοντέλο µε κράτυνση. Ο κλάδος της κράτυνσης 
εµφανίζει δυσκαµψία ίση µε το 5% της αντίστοιχης ελαστικής. Το µοντέλο αυτό 
αντιστοιχεί σε τέλεια ελαστοπλαστική συµπεριφορά και χρησιµοποιείται στην 
παρούσα ανάλυση ως µοντέλο αναφοράς. 

 Τύπος Β: Ελαστοπλαστικό µοντέλο αποµειούµενης δυσκαµψίας µε κράτυνση. Η 
συµπεριφορά αυτή είναι χαρακτηριστική για συστήµατα µε τοιχώµατα µε κυρίαρχη 
την καµπτική συµπεριφορά και είναι τυπική για νέα κτίρια, διαστασιολογηµένα µε 
βάση τις αρχές του ικανοτικού σχεδιασµού. Ο κλάδος της κράτυνσης εµφανίζει και 
σε αυτό το µοντέλο δυσκαµψία ίση µε το 5% της αντίστοιχης ελαστικής. 

 Τύπος Γ: Ελαστοπλαστικό µοντέλο αποµειούµενης δυσκαµψίας µε φθίνοντα κλάδο 
για την περιγραφή της συµπεριφοράς µετά τη διαρροή. Η κλίση του φθίνοντα 
κλάδου αντιστοιχεί σε δυσκαµψία ίση µε -10% της αντίστοιχης ελαστικής. Το 
µοντέλο αυτό είναι τυπικό για συστήµατα µε πλινθοδοµές, όπου η αντοχή 
ελαττώνεται µε την αύξηση των µετακινήσεων. Η αποµείωση της αντοχής οφείλεται 
σε ψαθυρές µορφές αστοχίας. Η συµπεριφορά αυτή είναι χαρακτηριστική για 
παλαιότερες κατασκευές. 

 
 
 
 
5.5 ∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
 
Με βάση τις χρονικές ιστορίες της παραγράφου 3, εκτελέσθηκαν δυναµικές αναλύσεις 
µε χρονική ολοκλήρωση µονοβάθµιων ταλαντωτών µε τα χαρακτηριστικά της 
παραγράφου 4.  
Εκτελέσθηκαν δυναµικές αναλύσεις δύο βασικών κατηγοριών. Στην πρώτη κατηγορία η 
πλαστιµότητα µετακινήσεων µ διατηρείται σταθερή και µελετάται η απόκριση των 
ταλαντωτών. Λήφθηκαν υπόψη πέντε επίπεδα σταθερής πλαστιµότητας µετακινήσεων 
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µε τιµές του µ ίσες µε 1,2,4,6 και 8. Για το σκοπό αυτό θεωρήθηκαν ταλαντωτές τέτοιοι 
ώστε να επιτευχθούν 20 αρχικές περίοδοι ταλάντωσης από T=0.1 έως T=2.0 sec.  
Σε αυτές τις περιόδους, υπολογίστηκε η απαιτούµενη αντοχή Fy έτσι ώστε να 
επιτευχθεί πλαστιµότητα µετακινήσεων σχεδιασµού 1,2,4,6 and 8 χρησιµοποιώντας τα 
διγραµµικά µοντέλα της προηγούµενης παραγράφου, για κάθε µια από τις εδαφικές 
κινήσεις της παραγράφου 3. Ο λόγος της ελαστικής αντοχής F προς την ανελαστική 
αντοχή Fy συµβολίζεται µε R και ονοµάζεται συντελεστής µείωσης της ελαστικής 
αντοχής. 
Στη δεύτερη κατηγορία θεωρείται σταθερός ο συντελεστής µείωσης της ελαστικής 
αντοχής και µελετάται η απόκριση των ταλαντωτών για τα διάφορα 
επιταχυνσιογραφήµατα. 
Θεωρούνται τέσσερα επίπεδα σταθερού R µε τιµές ίσες µε 2,3,4 και 5. Για το λόγο αυτό 
θεωρήθηκαν ταλαντωτές τέτοιοι ώστε να επιτευχθούν 20 αρχικές τιµές της συχνότητας 
από ν=0.01 έως ν=10. Στις τιµές αυτές της συχνότητας, προσδιορίστηκε η απαιτούµενη 
πλαστιµότητας µετακινήσεων έτσι ώστε να επιτευχθούν τιµές του R 2,3,4 και 5, 
χρησιµοποιώντας τα διγραµµικά µοντέλα της προηγούµενης παραγράφου για κάθε µια 
από τις εδαφικές κινήσεις της παραγράφου 3.  
 
5.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 
Στην αποτίµηση που ακολούθησε, η προσοχή επικεντρώθηκε τον υπολογισµό της 
µέγιστης µετακίνησης του ταλαντωτή. Αναµένεται ότι µια αποδεκτή διαδικασία θα 
µπορεί να προσεγγίσει τη µέγιστη µετακίνηση του µη-γραµµικού συστήµατος µε 
ικανοποιητικά επίπεδα ακρίβειας. Για το λόγο αυτό, στα σχήµατα που ακολουθούν 
µελετάται ο λόγος dn/de όπου dn είναι η µέγιστη µετακίνηση του µη-γραµµικού 
ταλαντωτή και  de είναι η µέγιστη µετακίνηση του ελαστικού ταλαντωτή που έχει 
δυσκαµψία ίση µε την αρχική δυσκαµψία του µη-γραµµικού ταλαντωτή. 
 
Τα σχήµατα 3 έως 6 αντιστοιχούν στην πρώτη οµάδα των αναλύσεων που 
εκτελέσθηκαν, όπου η πλαστιµότητα των µετακινήσεων θεωρείται σταθερή. 
Στο Σχήµα 3 εµφανίζεται ο λόγος dn/de για το µοντέλο τύπου Α, για διάφορα επίπεδα 
πλαστιµότητας. Για οικονοµία χώρου παρουσιάζονται µόνον τα αποτελέσµατα για µ=2, 
µ=4. Η τάση που δείχνουν τα σχήµατα εµφανίζει µια µέγιστη µετακίνηση του µη-
γραµµικού συστήµατος από 0.4 έως 5 φορές την µετακίνηση του αντίστοιχου 
ελαστικού. Σηµειώνεται ότι η διασπορά αυξάνει µε την αύξηση της πλαστιµότητας των 
µετακινήσεων. Η συνεχής γραµµή αναπαριστά τον µέσο όρο των τιµών που 
υπολογίστηκαν για τις 17 εδαφικές κινήσεις. Παρά την ευρεία διασπορά, οι µέσοι όροι 
δείχνουν να ακολουθούν κάποιους κανόνες, για παράδειγµα, για περιόδους 
µεγαλύτερες από µια χαρακτηριστική περίοδο της τάξης των 0.4-0.6 sec, οι µέσοι όροι 
είναι κοντά στη µονάδα. Επίσης, οι αποκλίσεις από την τιµή αυτή αυξάνουν όσο 
µειώνεται η περίοδος. Τέλος η αύξηση της πλαστιµότητας, οδηγεί σε σηµαντικά 
µεγαλύτερες µέσες τιµές µέσα στο εύρος αυτό των περιόδων. 
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Πλαστιµότητα µετακινήσεων - Displacement ductility µ=2
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Πλαστιµότητα µετακινήσεων - Displacement ductility µ=4
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Σχήµα 3: Λόγοι dn/de για το µοντέλο τύπου Α 
 
Παρόµοια είναι τα αποτελέσµατα για το µοντέλο τύπου Β που παρουσιάζονται στο 
Σχήµα 4. Σηµειώνεται ότι οι µέσες τιµές που υπολογίστηκαν για το εύρος περιόδων 
µεταξύ 0.1-0.4 sec τείνουν να είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιµές που 
υπολογίστηκαν για το µοντέλο τύπου Α 
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Πλαστιµότητα µετακινήσεων - Displacement ductility µ=2
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Πλαστιµότητα µετακινήσεων - Displacemenτ ductility µ=4
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Σχήµα 4: Λόγοι dn/de για το µοντέλο τύπου B 
 
Παρόµοιες παρατηρήσεις ισχύουν για τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν µε το 
µοντέλο τύπου Γ και παρουσιάζονται στο Σχήµα 5. Σηµειώνεται ότι η διασπορά των 
αποτελεσµάτων αυξάνει και σηµειώνονται τιµές µεταξύ 0.4 και 6.5. 
Επίσης οι µέσες τιµές στο εύρος περιόδων µεταξύ 0.1-0.4 sec είναι σηµαντικά 
µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες που υπολογίστηκαν για το µοντέλο τύπου Α. Οι 
µεγαλύτερες διαφορές εµφανίζονται για µ=8 όπου η µέση τιµή για περίοδο T=0.1 sec 
είναι 42% µεγαλύτερη από την αντίστοιχη για το µοντέλο τύπου Α. 
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Πλαστιµότητα µετακινήσεων - Displacement ductility µ=2
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Πλαστιµότητα µετακινήσεων - Displacement ductility µ=4
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Σχήµα 5: Λόγοι dn/de για το µοντέλο τύπου Γ 
 
Τα παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαιώνονται επίσης από τα διαγράµµατα του 
σχήµατος 6 που απεικονίζουν τις µέσες τιµές και την τυπική απόκλιση των 
αποτελεσµάτων για τα τρία µοντέλα και για διάφορα επίπεδα πλαστιµότητας 
µετακινήσεων. Σηµειώνεται ότι παρόλο που οι µέσες τιµές είναι κοντά στη µονάδα, µετά 
από µια χαρακτηριστική τιµή της περιόδου στο εύρος 0.4-0.6 sec, οι τιµές της τυπικής 
απόκλισης διαφέρουν πολύ, ανάλογα µε το επίπεδο της πλαστιµότητας. 
 
Για µ=2 η τυπική απόκλιση λαµβάνει µια µάλλον σταθερή τιµή ίση µε 0.2 για όλα τα 
µοντέλα που θεωρήθηκαν στην παρούσα εργασία. Για µεγαλύτερες τιµές της 
πλαστιµότητας, οι τιµές της τυπικής απόκλισης αυξάνουν, ιδιαίτερα στην περιοχή των 
χαµηλών περιόδων. Επίσης, οι τιµές της τυπικής απόκλισης δείχνουν να είναι 
µεγαλύτερες στην περίπτωση του µοντέλου τύπου Γ. Σηµειώνεται επίσης, ότι οι τιµές 
των µέσων όρων τείνουν να είναι µικρότερες της µονάδας για ταλαντωτές στην περιοχή 
των µεγάλων περιόδων για τα µοντέλα τύπων Α και Β. Αυτό σηµαίνει ότι ο µέσος όρος 
των µέγιστων µετακινήσεων που υπολογίζεται για τα µη-γραµµικά µοντέλα είναι 
µικρότερος των µετακινήσεων που υπολογίζονται για τα αντίστοιχα ελαστικά ή 
ισοδύναµα, ότι τα γραµµικά συστήµατα υπερεκτιµούν τις µετακινήσεις των µη-
γραµµικών. Αντίθετα, τα αποτελέσµατα τείνουν να είναι µεγαλύτερα της µονάδας 
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(ειδικά για µεγάλες τιµές της πλαστιµότητας µετακινήσεων) για τους ταλαντωτές που 
αντιστοιχούν στο µοντέλο τύπου Γ.  
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Σχήµα 6: Μέσοι όροι και τυπική απόκλιση του λόγου dn/de  
 
Τα σχήµατα 7 έως 11 αντιστοιχούν στη δεύτερη οµάδα των αναλύσεων που 
διενεργήθηκαν, όπου διατηρείται σταθερός ο συντελεστής µείωσης της ελαστικής 
αντοχής R  
Στο Σχήµα 7 εµφανίζεται ο λόγος dn/de για το µοντέλο τύπου Α, για διάφορα επίπεδα 
του R. 
Τα αποτελέσµατα είναι κοντά στη µονάδα µέχρι µια χαρακτηριστική περίοδο περίπου 
ίση µε 2.5. Μετά την περίοδη αυτή, οι τιµές διαφοροποιούνται από τη µονάδα και 
εµφανίζεται µεγάλη διασπορά των αποτελεσµάτων. Η συνεχής γραµµή και εδώ 
αντιστοιχεί στο µέσο όρο των τιµών που υπολογίστηκαν. Επίσης, µετά την 
χαρακτηριστική αυτή τιµή της συχνότητας, οι µέσες τιµές αυξάνουν όσο ο λόγος R 
µεγαλώνει.  
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Σχήµα 7: Λόγοι dn/de για το µοντέλο τύπου Α 
 
Ανάλογα είναι τα αποτελέσµατα για το µοντέλο τύπου B που δίνονται στο Σχήµα 8. Η 
κύρια διαφορά εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι µέσες τιµές είναι αυξηµένες σε σχέση µε 
τις αντίστοιχες που υπολογίσθηκαν για το µοντέλο τύπου Α. Οι µεγαλύτερες διαφορές 
εµφανίζονται για χαµηλές τιµές του R, όπου τα αποτελέσµατα για το µοντέλο τύπου Β 
είναι έως 29% µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του µοντέλου τύπου Α. Τα αποτελέσµατα 
για το µοντέλο τύπου Γ είναι εντελώς διαφορετικά. Το µοντέλο αυτό εµφανίζει αρνητική 
κράτυνση. Τα µοντέλα του τύπου αυτού είναι επιρρεπή σε αστοχία, όπου η αστοχία 
ορίζεται ως το σηµείο στο οποίο οι µετακινήσεις είναι τόσο µεγάλες ώστε η δύναµη που 
αντιστοιχεί στον ταλαντωτή τείνει στο µηδέν. Συνολικά, από τους 1700 ταλαντωτές που 
εξετάστηκαν (17 εδαφικές κινήσεις × 20 τιµές της συχνότητας × 5 επίπεδα του R), οι 
692 αστόχησαν. 
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Σχήµα 8: Λόγοι dn/de για το µοντέλο τύπου Β 
 
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται το ποσοστό των ταλαντωτών που αστόχησαν για τις 
διάφορες τιµές του R. Είναι προφανές ότι µεγαλύτερες τιµές του R συνηγορούν στην 
αστοχία. Αυτό σηµαίνει ότι κατασκευές που χαρακτηρίζονται από αρνητική κράτυνση, 
πρέπει να παραµένουν σχεδόν ελαστικές έτσι ώστε να αποφεύγεται η αστοχία. 
Στο Σχήµα 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µόνον για τους ταλαντωτές που δεν 
αστόχησαν. Τα αποτελέσµατα, παρότι δεν είναι αντιπροσωπευτικά, δείχνουν να 
ακολουθούν σε γενικές γραµµές τα συµπεράσµατα που παρουσιάσθηκαν παραπάνω. 
 

R 2 3 4 5 6 
Ταλαντωτέ
ς που 
αστόχησαν 

53 113 145 176 205 

Ποσοστό % 15.5 33.2 42.7 51.8 60.0 
Πίνακας 2: Ταλαντωτές που αστόχησαν 
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Σχήµα 9: Λόγοι dn/de για το µοντέλο τύπου Γ 
 
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται επίσης από τα διαγράµµατα του σχήµατος 10 που 
δίνουν τον µέσο όρο και την τυπική απόκλιση για τα τρία µοντέλα που εξετάστηκαν, για 
διάφορα επίπεδα του R. Οι µέσοι όροι είναι κοντά στη µονάδα µέχρι µια τιµή της 
συχνότητας ίση µε 2.5, για όλα τα επίπεδα του R. Μετά την τιµή αυτή οι τιµές των 
µέσων όρων αυξάνουν, εξαρτώµενες κυρίως από το R. Ανάλογα, αυξάνουν και οι τιµές 
της τυπικής απόκλισης. Μεγάλες τιµές της τυπικής απόκλισης εµφανίζονται ιδιαίτερα σε 
υψηλές τιµές της συχνότητας. Τονίζεται και πάλι ότι τα αποτελέσµατα για το µοντέλο 
τύπου Γ δεν είναι αντιπροσωπευτικά και ότι παρουσιάζονται µόνον για λόγους 
πληρότητας. 
Στο Σχήµα 11 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι των λόγων dn/de σε σχέση µε τη 
συχνότητα. Κάθε διάγραµµα αντιστοιχεί σε διαφορετική τιµή του R και περιέχει τις 
µέσες τιµές που έδωσαν τα µοντέλα τύπων Α και Β. Επίσης παρουσιάζεται το 
διάγραµµα που δίνει η εφαρµογή της µεθόδου DCM (διακεκοµµένη γραµµή) από τη 
σχέση (1) µε τις τιµές C0=1,C2=1,C3=1,T2=0.4 (µελετάται δηλαδή µόνον η επίδραση του 
συντελεστή C1). Τα διαγράµµατα δείχνουν το πόσο καλά ο συντελεστής C1 µπορεί να 
περιγράψει τη «µέση» συµπεριφορά των ανελαστικών συστηµάτων. Για χαµηλές τιµές 
της συχνότητας (v<2.5) οι τιµές του C1 είναι αξιόπιστες. Η παρατήρηση αυτή 
επιβεβαιώνεται από τις µάλλον χαµηλές τιµές της τυπικής απόκλισης που εµφανίζονται 
στο διάστηµα αυτό, ιδιαίτερα για χαµηλές τιµές του R.  
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Mέσοι όροι, Μοντέλο Α
Mean values, Model A

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 2 4 6 8 10

Frequency ν

d n
/d

e

R=2
R=3
R=4
R=5
R=6

 

Τυπική απόκλιση, Μοντέλο Α
Standard deviation, Model A
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Mέσοι όροι, Μοντέλο B
Mean values, Model B
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Τυπική απόκλιση, Μοντέλο B
Standard deviation, Model B
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Mέσοι όροι, Μοντέλο Γ
Mean values, Model C

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 2 4 6 8 10

Frequency ν

d n
/d

e

R=2
R=3
R=4
R=5
R=6

 

Τυπική απόκλιση, Μοντέλο Γ
Standard deviation, Model C
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Σχήµα 10: Μέσοι όροι και τυπική απόκλιση του λόγου dn/de  
 
Για µεγαλύτερες τιµές της συχνότητας, υπάρχει ισχυρή εξάρτηση της απόκρισης των 
µη-γραµµικών συστηµάτων από τον συντελεστή R. Παρόλο που οι τιµές του C1 
αυξάνουν µε το R, φαίνεται ότι οι µέσες τιµές αυξάνουν µε µεγαλύτερο ρυθµό. 
Συνεπώς, ένα γενικό συµπέρασµα που προκύπτει από την παραπάνω µελέτη είναι ότι 
ο συντελεστής C1 δεν µπορεί να περιγράψει ικανοποιητικά την απόκριση ανελαστικών 
συστηµάτων µε υψηλές τιµές του R, ιδιαίτερα στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων. 
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται επίσης από το Σχήµα 12 που παρουσιάζει το λόγο 
µεταξύ των µέσων τιµών των µέγιστων ανελαστικών µετακινήσεων του µοντέλου τύπου 
Α προς τις µετακινήσεις που δίνει η εφαρµογή της DCM. Για R=2 τα αποτελέσµατα 
µπορούν να χαρακτηρισθούν ως «αποδεκτά» για τις µέσες τιµές. Για τιµές R>2 
παρατηρούνται αποκλίσεις.  
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Σχήµα 11: Σύγκριση των αποτελεσµάτων για τα µοντέλα Α και Β ως προς αυτά της 
DCM. 
 
Ως συνέπεια των προηγούµενων παρατηρήσεων προκύπτει η ανάγκη να προταθεί µια 
βελτιωµένη σχέση για τον υπολογισµό του συντελεστή C1. Προτείνεται η εξής σχέση 
 
C1= 1 + (R-1)(Tg /T - 1)/2 για Τg < T <0.1sec (4) 
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που οδηγεί στην συνεχή γραµµή των διαγραµµάτων του σχήµατος 11. Για R=2, η 
σχέση (4) δίνει τα ίδια αποτελέσµατα µε τη σχέση (2). ∆ιαφορές υφίστανται για R>2,  
όπου η σχέση (4) προσεγγίζει µε καλύτερο τρόπο τις µέσες τιµές των dn/de . Όπως 
µπορεί πολύ εύκολα να διαπιστώσει κανείς, οι τιµές που προκύπτουν από τη σχέση (4) 
ακολουθούν τα γενικά συµπεράσµατα της παραπάνω ανάλυσης, δηλαδή αυξάνονται 
αναλογικά µε την αύξηση του R, καθώς επίσης και µε την αύξηση του λόγου Tg / T. 
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Σχήµα 12: Μέσοι όροι για το λόγο dn/dDCM για το µοντέλο τύπου Α 
 
Για να ληφθούν υπόψη υστερητικοί κύκλοι που εµφανίζουν φαινόµενα µείωσης της 
δυσκαµψίας στους επόµενους κύκλους µετά τον πρώτο, εισάγεται ο συντελεστής C2 , 
όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 2. Για να διερευνηθεί κατά πόσο η µέθοδος 
DCM δίνει αποτελέσµατα προς την ασφαλή πλευρά, κατασκευάσθηκαν τα διαγράµµατα 
των Σχηµάτων 13 και 14. Το Σχήµα 13 δίνει τους λόγους των µέσων όρων των 
µετακινήσεων για τα µοντέλα τύπων Β και Γ προς τους µέσους όρους των 
µετακινήσεων του µοντέλου τύπου Α, ως προς την περίοδο και για διάφορα επίπεδα 
της πλαστιµότητας µετακινήσεων. 
 
Παρατηρείται ότι τα αποτελέσµατα εξαρτώνται από την περίοδο, µε µεγαλύτερες τιµές 
στην περιοχή των χαµηλών περιόδων. Επίσης, παρατηρούνται χαµηλότερες τιµές για 
µικρότερα επίπεδα πλαστιµότητας. Τα παραπάνω είναι πιο εµφανή για το µοντέλο 
τύπου Γ. Επίσης, από το διάγραµµα του σχήµατος 14 που δίνει το λόγο των µέσων 
όρων των µετακινήσεων για το µοντέλο τύπου Β προς τους µέσους όρους των 
µετακινήσεων του µοντέλου τύπου Α, ως προς την περίοδο και για διάφορα επίπεδα 
του λόγου R, παρατηρείται ότι οι τιµές αυξάνονται για χαµηλότερες τιµές του R.  
Οι µέγιστη τιµή στα διαγράµµατα των Σχηµάτων 13 και 14 του σχήµατος για συστήµατα 
χαµηλής περιόδου είναι 1.29 ενώ για συστήµατα µεγαλύτερης περιόδου η µέγιστη τιµή 
είναι κοντά στη µονάδα. Η µέγιστη τιµή που καθορίζεται από στη βιβλιογραφία 
(FEMA356, 2001) για τον C2 είναι 1.5 και αντιστοιχεί σε κατασκευές χαµηλής περιόδου 
και για το επίπεδο prevention performance level (δηλαδή για απαιτήσεις µεγάλης 
πλαστιµότητας). Για κατασκευές µεγαλύτερης περιόδου και για το αυτό επίπεδο 
συµπεριφοράς, η τιµή του C2 είναι 1.2. Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι οι τιµές για τον 
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συντελεστή C2 που προδιαγράφονται στη βιβλιογραφία  (FEMA356, 2001) καλύπτουν 
ικανοποιητικά την συµπεριφορά των κατασκευών στην Ελλάδα. 
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Σχήµα 13: Σύγκριση των αποτελεσµάτων για τα µοντέλα 
Α και Β, για διάφορα επίπεδα πλαστιµότητας 
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Σχήµα 14: Σύγκριση των αποτελεσµάτων για µοντέλα Α και Β, για διάφορα επίπεδα του 
λόγου R 
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5.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι η εφαρµογή της µεθόδου DCM στον 
Ελληνικό χώρο προϋποθέτει κάποιες τροποποιήσεις των µαθηµατικών τύπων στους 
οποίους βασίζεται. Συγκεκριµένα, προκύπτει ότι για δοµήµατα µε όρια ιδιοπεριόδων 
που εµφανίζονται σε µεγάλη έκταση στον Ελληνικό χώρο, υπάρχει σοβαρή απόκλιση 
και επιβάλλεται  προσαρµογή των διαφόρων συντελεστών της µεθόδου και προσεκτική 
διευκρίνιση των ορίων ισχύος τους, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος σοβαρής 
υποεκτίµησης των ενδεχοµένων µερικής ή ολικής αστοχίας ψαθυρού τύπου που είναι 
και από τις βασικότερες αιτίες ζηµιών που εµφανίστηκαν στους πρόσφατους σεισµούς. 
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6. Αρχές µοντελοποίησης για εφαρµογή της µη 
γραµµικής ανάλυσης 

 
6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται κανόνες για την δηµιουργία αναλυτικών 
µοντέλων υφισταµένων κατασκευών από σκυρόδεµα. Οι κανόνες αυτοί είναι 
προσανατολισµένοι στην χρήση µη γραµµικής στατικής ανάλυσης. Προσπαθούν να 
περιγράψουν όλο το εύρος των µελών από σκυρόδεµα και της συµπεριφοράς τους 
λαµβάνοντας υπόψη ρηγµάτωση, δηµιουργία πλαστικών αρθρώσεων, πιθανή µείωση 
αντοχής και απώλεια φέρουσας ικανότητας έναντι κατακορύφων φορτίων. Οι κανόνες 
βασίζονται στις αρχές της Μηχανικής, στην παρατηρηθείσα συµπεριφορά σε 
παλαιότερους σεισµούς, σε ένα µεγάλο εύρος πειραµατικών αποτελεσµάτων και 
φυσικά στο κριτήριο του µηχανικού. 

Οι κανόνες µοντελοποίησης που παρουσιάζονται εδώ σκοπό έχουν την 
ανάπτυξη ενός αναλυτικού µοντέλου που θα χρησιµοποιείται για την αποτίµηση της 
αντοχής ενός υφισταµένου κτιρίου ή τον σχεδιασµό της ενίσχυσής του. Και οι δύο 
περιπτώσεις αντιµετωπίζονται τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Τα αναλυτικά κτιριακά 
µοντέλα που βασίζονται σε αυτούς τους κανόνες είναι πλήρη και ακριβή έτσι ώστε να 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε τη µη γραµµική στατική (Pushover)  ανάλυση που 
αναπτύχθηκε στο προηγούµενο Κεφάλαιο, και τα επιτρεπτά όρια τα οποία δίνονται στο 
επόµενο Κεφάλαιο. Στους κανόνες αυτούς µπορεί επίσης να βασιστεί και η κλασική  
γραµµική ελαστική ανάλυση. Επιπρόσθετες θεωρήσεις οι οποίες αφορούν την µάζα, 
την απόσβεση κ.λ.π., απαιτούνται για την δυναµική ανάλυση µε εν τω χρόνω 
ολοκλήρωση. 

Εκτός από την περίπτωση των πολύ απλών κτιρίων, η ανάλυση συχνά 
σχετίζεται µε ένα ή περισσότερα  εξειδικευµένα προγράµµατα υπολογιστών. Μερικά  
από τα ήδη διαθέσιµα προγράµµατα µπορούν να χειριστούν τη µη γραµµική 
συµπεριφορά δύναµης- παραµόρφωσης για κάθε στοιχείο ξεχωριστά, ενώ άλλα 
επιτρέπουν µόνο γραµµική συµπεριφορά. Στη δεύτερη περίπτωση, απαιτείται µια σειρά 
από γραµµικές αναλύσεις, µε τις ιδιότητες του στοιχείου να µεταβάλλονται σε κάθε 
ανάλυση, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύεται η µη γραµµική συµπεριφορά. Στη συνέχεια 
τα αποτελέσµατα επαλληλίζονται και εξάγεται η µη γραµµική καµπύλη συµπεριφοράς. 
6.2 ΦΟΡΤΙΑ 
 
6.2.1 Φορτία  Βαρύτητας 
 
Η µη γραµµική ανάλυση µιας κατασκευής πρέπει να συµπεριλαµβάνει  ταυτόχρονα 
επίδραση των φορτίων βαρύτητας και των σεισµικών φορτίων. Τα φορτία βαρύτητας 
πρέπει να συµπεριλαµβάνουν τα νεκρά φορτία και τα πιθανά κινητά φορτία. 
 
Παρατήρηση: Η µη  γραµµική απόκριση µιας κατασκευής στα σεισµικά φορτία 
εξαρτάται από τα φορτία βαρύτητας που υπάρχουν στην κατασκευή την στιγµή της 
σεισµικής φόρτισης. Η εξάρτηση αυτή παρουσιάζεται στο Σχήµα  6.1: 

 Θεωρώντας την δοκό του σχήµατος 6.1, παρατηρούµε ότι τα µικρά φορτία 
βαρύτητας έχουν σαν αποτέλεσµα την µείωση των αποθεµάτων αντοχής ροπής 
και διάτµησης στο δεξί άκρο της και αύξηση των αποθεµάτων αντοχής στο 
αριστερό άκρο της δοκού  (σαν απόθεµα αντοχής ορίζεται η διαφορά µεταξύ της 
ολικής αντοχής και της αντίστασης που προκύπτει από τα φορτία βαρύτητας). 
Έτσι,  για µια δεδοµένη γωνιακή παραµόρφωση, τα κατακόρυφα φορτία θα 
αυξάνουν τις απαιτήσεις ανελαστικής στροφής στο δεξί άκρο της δοκού και θα 
τις µειώνουν στο αριστερό της άκρο. Για µεγαλύτερα κατακόρυφα φορτία, οι 
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επιδράσεις αυτές µεγεθύνονται και ο ανελαστικός µηχανισµός µπορεί να 
µεταβάλλεται από πλαστικές αρθρώσεις στα άκρα της δοκού σε πλαστική 
άρθρωση στο άνοιγµα της δοκού. 

 Για έναν στύλο, οι µεταβολές στα φορτία βαρύτητας οδηγούν σε µεταβολές της 
αξονικής φόρτισης του στύλου, µε ταυτόχρονες αλλαγές τόσο στην αντοχή του 
στύλου όσο και στην παραµορφωσιµότητά του. Αυξήσεις  στην ροπή αντοχής 
οδηγούν σε αυξηµένες απαιτήσεις διάτµησης που µπορεί να οδηγήσουν σε 
διατµητική αστοχία η οποία δεν θα αναµενόταν για µικρά αξονικά φορτία. 

 
Σχήµα 6.1 
 
Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι λόγω της µη γραµµικότητας των 
αλληλεπιδράσεων δεν είναι ενδείκνυται η αντιµετώπιση του προβλήµατος µε 
ξεχωριστές αναλύσεις για τα κατακόρυφα και σεισµικά φορτία αντίστοιχα στη συνέχεια 
η επαλληλία των αποτελεσµάτων. Αντ’ αυτού, τα φορτία βαρύτητας πρέπει να 
εφαρµόζονται στο αριθµητικό µοντέλο και να παραµένουν όσο εφαρµόζονται οι 
οριζόντιες παραµορφώσεις. 
Η ανάλυση για την επιρροή των κατακορύφων φορτίων είναι πολύπλοκη λόγω του 
γεγονότος ότι τα κινητά φορτία (και κατά δεύτερο λόγο τα µόνιµα φορτία) 
µεταβάλλονται κατά την διάρκεια ζωής του έργου και το µέγεθός τους τη στιγµή του 
σεισµού είναι γενικά άγνωστο. Συνήθως ακολουθούνται δύο προσεγγίσεις στις µη 
γραµµικές αναλύσεις.  

 Η πρώτη προσέγγιση είναι να υποθέσουµε ένα εύρος των φορτίων βαρύτητας  
µε τις πιο πιθανές τιµές τους, στην συνέχεια να εκτελέσουµε µια µη γραµµική 
ανάλυση για όλες αυτές τις πιθανές τιµές και τέλος να χρησιµοποιήσουµε την 
κρίσιµη τιµή από όλες τις αναλύσεις. 

 Η δεύτερη προσέγγιση είναι να εκτελέσουµε µια µη γραµµική ανάλυση 
παίρνοντας φορτία βαρύτητας µε την πιο πιθανή τιµή τους. Η προσέγγιση αυτή 
θεωρείται ικανοποιητική στις περισσότερες των περιπτώσεων και συνίσταται για 
όλες τις περιπτώσεις εκτός από α)  την περίπτωση στην οποία τα κινητά φορτία 
είναι ένα σηµαντικό ποσοστό των συνολικών φορτίων και  β)  την περίπτωση 
όπου οι µεταβολές  στα κινητά φορτία πιθανόν να έχουν σηµαντική επίδραση 
στην τελική µας εκτίµηση. Και στις δυο αυτές περιπτώσεις συνίσταται η πρώτη 
προσέγγιση. 
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Σαν µόνιµα φορτία λαµβάνονται το υπολογισµένο ίδιο βάρος της κατασκευής χωρίς 
τους συντελεστές ασφαλείας των φορτίων, µαζί µε ρεαλιστικές εκτιµήσεις των 
επικαλύψεων καθώς και τα βάρη των άλλων µη δοµικών στοιχείων (τοιχοπληρώσεις 
κ.λ.π.) 
 
Πιθανά κινητά φορτία πρέπει να εκτιµώνται για κάθε κατασκευή και πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη τόσο η τρέχουσα όσο και η αναµενόµενη µελλοντική χρήση της 
κατασκευής. 
 
6.2.2 Σεισµικά Φορτία 
 
Τα  σεισµικά φορτία πρέπει να εφαρµόζονται µε µορφολογία η οποία να 
αντιπροσωπεύει τις επικρατούσες κατανοµές των σεισµικών αδρανειακών φορτίων 
κατά την διάρκεια της κρίσιµης σεισµικής απόκρισης. Τα σεισµικά φορτία εφαρµόζονται 
συνήθως στα επίπεδα των ορόφων. Επιπροσθέτως τα σεισµικά φορτία πρέπει να 
επιβάλλονται σε βήµατα τα οποία να επιτρέπουν στο µηχανικό να παρακολουθεί την 
ανάπτυξη του ανελαστικού µηχανισµού. Τα φορτία βαρύτητας πρέπει να εφαρµόζονται 
στις πραγµατικές θέσεις τους κατά την διάρκεια της σεισµικής φόρτισης. Γενικώς, η 
επιρροή των φαινοµένων δεύτερης τάξης, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη. 
 
 
Θεώρηση των φαινοµένων β’ τάξης  
Όταν µια κατασκευή µετατοπίζεται οριζόντια, η δυσκαµψία της έναντι οριζοντίων 
φορτίων συνήθως µειώνεται µε ταυτόχρονη αύξηση των οριζοντίων µετακινήσεων. Σε 
µεγάλες οριζόντιες µετακινήσεις, η αντίσταση σε οριζόντια φόρτιση  µειώνεται µε την 
αύξηση της µετακίνησης. Κάποια προγράµµατα για στατική ανελαστική ανάλυση, 
απαιτούν την αύξηση των οριζόντιων φορτίων σε κάθε βήµα φόρτισης, µια συνθήκη η 
οποία δεν µπορεί να ικανοποιηθεί σε µια κατασκευή της οποίας η πραγµατική αντοχή 
µειώνεται. Για τον λόγο αυτό το πρόγραµµα πρέπει να σταµατά στην µετακίνηση που 
αντιστοιχεί στο µέγιστο σεισµικό φορτίο, ακόµα και στην περίπτωση που η κατασκευή 
µπορεί να παραλάβει µεγαλύτερες  µετακινήσεις χωρίς να καταρρεύσει. Στην 
περίπτωση αυτή  είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν ειδικές τεχνικές προκειµένου 
να συνεχιστεί η ανάλυση για µεγαλύτερες µετακινήσεις.  
 
6.3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
Τα αναλυτικά µοντέλα για την εκτίµηση ή την ενίσχυση πρέπει να αντιπροσωπεύουν 
συνολικά τη  τρισδιάστατη συµπεριφορά της κατασκευής, συµπεριλαµβανοµένης της 
κατανοµής της µάζας, της αντοχής, την ακαµψίας και της παραµορφωσιµότητας. Η 
πλήρης τρισδιάστατη στατική ανελαστική ανάλυση απαιτεί συνήθως σηµαντική 
προσπάθεια. Μόνο λίγα από τα διαθέσιµα προγράµµατα µπορούν απευθείας να 
µοντελοποιήσουν την τρισδιάστατη ανελαστική απόκριση µιας κατασκευής. 
∆ισδιάστατα µοντέλα µπορούν να χρησιµοποιηθούν εάν αντιπροσωπεύουν 
ικανοποιητικά την συνολική σεισµική απόκριση της κατασκευής. Στην περίπτωση αυτή, 
συγκεκριµένες συνιστώσες από την τρισδιάστατη συµπεριφορά της κατασκευής πρέπει 
να λαµβάνονται υπόψη.  
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Σχήµα 6.2 

Για παράδειγµα, η αξονική φόρτιση σε 
ένα γωνιακό υποστύλωµα επηρεάζεται 
σηµαντικά από την τρισδιάστατη 
απόκριση της κατασκευής επειδή οι 
αξονικές δυνάµεις αθροίζονται από την 
πλαισιακή λειτουργία των 
διασταυρούµενων πλαισίων  (Σχήµα  
6.2). Εάν υποθέσουµε ότι το κτίριο 
µετακινείται απότοµα κατά µήκος ενός 
διαγώνιου άξονα σε κάποιο σηµείο κατά 
την διάρκεια ενός σεισµού, οι δοκοί από 
τα πλαίσια και κατά τις δυο διευθύνσεις 
πιθανόν να αναπτύξουν καµπτική 
πλαστική άρθρωση. Στην περίπτωση 
αυτή το αξονικό φορτίο του 
υποστυλώµατος ισούται µε το άθροισµα 
των  ικανοτικών τεµνουσών των δοκών 
και από τις δυο διευθύνσεις σε όλο το 
ύψος της υπερκείµενης κατασκευής. Ο 
µηχανικός πρέπει να είναι σε θέση να 
λάβει υπόψη του αυτές τις επιρροές 
άµεσα χρησιµοποιώντας ένα 
τρισδιάστατο µοντέλο ανάλυσης. 

Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα δισδιάστατο µοντέλο ανάλυσης για τη 
σεισµική φόρτιση και στη συνέχεια να τροποποιήσει κατάλληλα τα αποτελέσµατα έτσι 
ώστε αυτά να αντανακλούν την αναµενόµενη τρισδιάστατη απόκριση της κατασκευής. 
Για µη συµµετρικές κατασκευές (µη συµµετρία στην ακαµψία ή στην αντοχή)  µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί τόσο ένα τρισδιάστατο όσο και ένα δισδιάστατο µοντέλο. Πρέπει όµως 
να τονισθεί ότι στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι 
στρεπτικές επιδράσεις στην συµπεριφορά της κατασκευής. Μελέτες (Goel and Chopra 
1991,  Sedarat and Bertero 1990)  δείχνουν ότι η ακριβής ανελαστική στρεπτική 
απόκριση  οδηγεί σε υπερβολές στα αποτελέσµατα σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα 
που παίρνουµε χρησιµοποιώντας την γραµµική ελαστική δυναµική ανάλυση. 

 
 

Οι στατικές ανελαστικές µέθοδοι και οι δυναµικές ελαστικές µέθοδοι δεν είναι ικανές να 
αποδώσουν ικανοποιητικά όλα τα αποτελέσµατα της στρεπτικής απόκρισης. Τα µεγέθη 
της απόκρισης που σχετίζονται µε την ανελαστική στρέψη µπορεί να είναι πολύ 
µεγαλύτερα συγκρινόµενα µε αυτά που προκύπτουν από την εφαρµογή αυτών των 
προσεγγίσεων. Για κατασκευές που επηρεάζονται από την ανελαστική στρέψη είναι 
συνήθως περισσότερο κατάλληλη η χρήση απλών µοντέλων ή µεθόδων που θα 
προσδιορίζουν περίπου την επίδραση της µη κανονικότητας στην στρεπτική απόκριση, 
και να εφαρµόζουν αυτήν την επίδραση ανεξάρτητα είτε στη δισδιάστατη είτε στη 
τρισδιάστατη στατική ανελαστική ανάλυση του κτιρίου. 
Στην περίπτωση όπου η ανελαστική στρεπτική απόκριση αναµένεται να είναι 
δεσπόζουσα στην ολική απόκριση της κατασκευής, είναι συνήθως προτιµότερο να 
ακολουθήσουµε µια στρατηγική ενίσχυσης του κτιρίου η οποία θα ελαττώνει την 
στρεπτική απόκριση από το να χρησιµοποιήσουµε µια αναλυτική µέθοδο η οποία θα 
λαµβάνει υπόψη την ανελαστική στρέψη. 
 
6.3.1 Moντελοποίηση της ανωδοµής 
 
Το αναλυτικό µοντέλο της κατασκευής πρέπει να αντιπροσωπεύει όλα τα νέα αλλά και 
τα υπάρχοντα στοιχεία που επηρεάζουν την µάζα, την αντοχή, την ακαµψία και την 
παραµορφωσιµότητα της κατασκευής στο αναµενόµενο σηµείο συµπεριφοράς 
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(Performance  Point)  ή κοντά σε αυτό. Τα µέλη και τα στοιχεία που δεν επηρεάζουν 
σηµαντικά την συµπεριφορά του κτιρίου δεν χρειάζεται να µοντελοποιηθούν. 
 
Παρατήρηση:  Τα µέλη και τα στοιχεία που αναµένεται να προσφέρουν πλευρική 
αντοχή  καθώς και η ακαµψία µετά από αρκετούς κύκλους της σεισµικής φόρτισης 
πρέπει να µοντελοποιηθούν. Η απαίτηση να µοντελοποιηθεί η κατασκευή “στο 
αναµενόµενο σηµείο συµπεριφοράς (Performance point) ή κοντά σε αυτό” σκοπεύει 
στην διευκόλυνση της ανάλυσης επιτρέποντας την εξαίρεση συγκεκριµένων µελών. Για 
παράδειγµα δύσκαµπτα, ασθενή µέλη τα οποία αναµένεται να ενδώσουν πολύ πριν η 
κατασκευή εξαντλήσει τα όρια της (σ’ ένα σηµείο πάνω στην καµπύλη ικανότητας 
αρκετά πριν από το αναµενόµενο σηµείο συµπεριφοράς), όπως συζευγµένες δοκοί ή 
κάποια τµήµατα τοιχίων, δεν απαιτείται να µοντελοποιούνται. 
Όµως όλα τα στοιχεία που µεταφέρουν φορτία βαρύτητας, ακόµη και οι εύκαµπτοι 
µηχανισµοί που δεν µοντελοποιούνται, πρέπει να ελέγχονται έναντι παραµορφώσεων 
είτε σαν κύρια είτε σαν δευτερεύοντα στοιχεία. Τα µέλη ορίζονται σαν κύρια ή 
δευτερεύοντα αναλόγως της σπουδαιότητάς τους στα διάφορα επίπεδα συµπεριφοράς 
της κατασκευής και όχι αναλόγως της σχετικής δυσκαµψίας ή αντοχής ούτε αναλόγως 
της ανάγκης να µοντελοποιηθούν σαφώς. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα περισσότερα 
κύρια και µερικά δευτερεύοντα στοιχεία είναι αναγκαίο να µοντελοποιηθούν 
τουλάχιστον αρχικά. Όσο εξελίσσεται η ανάλυση, πιθανόν να γίνει σαφές ότι κάποια 
από τα αρχικά κύρια µέλη µπορούν να αντιµετωπισθούν σαν δευτερεύοντα ή σαν 
στοιχεία που δεν µεταφέρουν φορτία βαρύτητας, χωρίς συγκεκριµένα όρια 
παραµορφώσεων. 
Μερικά µη κατασκευαστικά µέλη (π.χ. σκάλες) µπορεί να µετατρέψουν σηµαντικά την 
ακαµψία και την αντοχή ενός πλαισίου από οπλισµένο σκυρόδεµα και κατά συνέπεια 
τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να αγνοηθούν. Επιπλέον, οι ζηµιές ή η αστοχία αυτών 
µπορεί να επηρεάσουν τον υπολογισµό της κατασκευής. Πρέπει να τονισθεί ότι τα  
τοιχοπληρωµένα πλαίσια δεν αφορούν αυτή την εργασία. 
 
6.3.2 Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής 
 
Η  αλληλεπίδραση  εδάφους – κατασκευής σχετίζεται µε τις τροποποιήσεις στην 
απόκριση λόγω των φαινοµένων αλληλεπίδρασης, τα οποία µπορεί να οδηγήσουν σε 
µείωση ή αύξηση της στοχευόµενης µετακίνησης (target displacement) και 
µοντελοποίηση του συστήµατος έδαφος-θεµέλιο-ανωδοµή. 
Η ευκαµψία που πιθανόν να προσδώσει στο σύστηµα η µοντελοποίηση του εδάφους 
οδηγεί σε αύξηση της περιόδου καθώς και σε αύξηση της απόσβεσης. Στην ανελαστική 
στατική ανάλυση όπως περιγράφεται σε αυτή την µεθοδολογία, οι βασικές επιπτώσεις 
της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής είναι η τροποποίηση της οριζόντιας 
στοχευόµενης µετακίνησης (target displacement) και η εξασφάλιση επιπλέον 
ευκαµψίας στη βάση η οποία ίσως ανακουφίσει απαιτήσεις ανελαστικές 
παραµορφώσεων στην ανωδοµή. Επειδή οι καθαρές επιδράσεις δεν µπορούν να 
εκτιµηθούν εύκολα πριν ολοκληρωθεί λεπτοµερώς η ανάλυση, συνίσταται  η ευκαµψία 
των στοιχείων θεµελίωσης να λαµβάνεται υπόψη στην ανάλυση του µοντέλου. 
Σε κάθε περίπτωση, η συµπεριφορά των στοιχείων της θεµελίωσης και η επιρροή της 
αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής πρέπει να µοντελοποιούνται ή στην αντίθετη 
περίπτωση να αποδεικνύεται ότι δεν επηρεάζουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα των 
υπολογισµών. 
Στο κεφάλαιο 7 δίνονται οδηγίες για την µοντελοποίηση της αλληλεπίδρασης εδάφους-
κατασκευής. 
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6.4 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 
6.4.1 Γενικά 
 
Ένα στοιχείο ορίζεται είτε σαν οριζόντιο είτε σαν κατακόρυφο τµήµα µιας κατασκευής 
το οποίο συµµετέχει στη µεταφορά οριζόντιων ή / και κατακορύφων φορτίων. Συνήθη 
κατακόρυφα στοιχεία στις κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα είναι τα πλαίσια τα 
διατµητικά τοιχώµατα καθώς και τα µικτά συστήµατα πλαισίων-τοιχωµάτων. Οριζόντια 
στοιχεία στις κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα συνήθως είναι τα διαφράγµατα.  
 
6.4.2 Πλαίσια  από  Σκυρόδεµα 
 
Τα πλαίσια από σκυρόδεµα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε πλαίσια αποτελούµενα 
από δοκούς και υποστυλώµατα και σε πλαίσια αποτελούµενα από πλάκες και 
υποστυλώµατα. Στη συνέχεια τα πλαίσια αντιµετωπίζονται σαν επίπεδα στοιχεία, αν 
και πρέπει  να αναγνωρισθεί ότι η διασταύρωση των πλαισίων τα επηρεάζει. Σε ένα 
τυπικό επίπεδο µοντέλο µιας κατασκευής, πρέπει να λαµβάνονται έµµεσα υπόψη οι 
επιρροές που προκύπτουν από τη διασταύρωση των πλαισίων. 
 
6.4.2.1  Πλαίσια  δοκών - υποστυλωµάτων 

Το µοντέλο ανάλυσης για αυτήν την κατηγορία των πλαισίων πρέπει να 
αντιπροσωπεύει την αντοχή, την ακαµψία, και την ικανότητα παραµόρφωσης των 
δοκών, των υποστυλωµάτων, των κόµβων δοκών-υποστυλωµάτων και των 
υπολοίπων στοιχείων που συµµετέχουν στο πλαίσιο. Τα στοιχεία δοκών και 
υποστυλωµάτων πρέπει να µοντελοποιούνται λαµβάνοντας υπόψη καµπτικές και 
διατµητικές ακαµψίες, αν και οι διατµητικές ακαµψίες δύναται να αµεληθούν σε πολλές 
περιπτώσεις. Πιθανή αστοχία τόσο σε θέσεις αγκυρώσεων ή µατίσµατος οπλισµών 
ίσως απαιτήσει κατάλληλη µοντελοποίηση. Γενικώς γίνεται η υπόθεση στερεών 
κόµβων δοκών-υποστυλωµάτων, εκτός από την περίπτωση όπου η αντοχή του 
κόµβου επηρεάζει σηµαντικά την ένταση των γειτονικών µελών. Η αλληλεπίδραση µε 
τα άλλα µέλη συµπεριλαµβανοµένων και των µη φερόντων στοιχείων πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη στο µοντέλο. 
 
 
6.4.2.1.1  Συνολική  γεωµετρία 

Το αναλυτικό µοντέλο που αντιπροσωπεύει γενικά ένα πλαίσιο δοκών-
υποστυλωµάτων χρησιµοποιεί γραµµικά στοιχεία µε ιδιότητες συγκεντρωµένες στους 
άξονες τους. Σε µερικές περιπτώσεις όπου οι άξονες των δοκών και των 
υποστυλωµάτων δεν συντρέχουν στο ίδιο σηµείο κάποια µέλη του πλαισίου δεν 
µπορούν να αντισταθούν πλήρως σε οριζόντια φορτία. Στις περιπτώσεις αυτές ίσως 
αναπτυχθεί και στρέψη.  Όταν το µοντέλο εµφανίζει µικρές εκκεντρότητες τα η 
επίδρασή τους µπορεί γενικών να αγνοηθεί. Όταν όµως εµφανίζονται µεγαλύτερες 
εκκεντρότητες η επιρροή τους πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είτε συνολικά στο µοντέλο 
του πλαισίου µε µείωση της διαθέσιµης ακαµψίας αντοχής και ικανότητας 
παραµόρφωσης είτε µοντελοποιώντας απευθείας τις εκκεντρότητες. Όταν οι διατοµές 
δοκών-υποστυλωµάτων δεν τέµνονται, αλλά δοκοί και υποστυλώµατα ενώνονται µε 
εγκάρσιες πλάκες ή δοκούς, τότε οι εγκάρσιες πλάκες και δοκοί πρέπει να 
µοντελοποιούνται απευθείας. 
Ο κόµβος δοκού υποστυλώµατος που κατασκευάζεται µονολιθικά πρέπει να 
αντιµετωπίζεται σαν µια στερεά ζώνη της οποίας οι οριζόντιες διαστάσεις ορίζονται από 
τις διαστάσεις της διατοµής του στύλου και η κατακόρυφη διάσταση ισούται µε το ύψος 
της δοκού. Όταν  τα επίπεδα των δυνάµεων στον κόµβο αγγίζουν τα όρια αστοχίας, 
τότε ο κόµβος πρέπει να µοντελοποιείται χρησιµοποιώντας µη γραµµικά ελατήρια. 
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Το µοντέλο σύνδεσης υποστυλωµάτων-θεµελίων εξαρτάται από τις λεπτοµέρειες αυτής 
της σύνδεσης και την ακαµψία του συστήµατος εδάφους-θεµελίωσης. 
Η πλάκα συµπεριφέρεται σαν ένα διάφραγµα το οποίο καθορίζει τις αλληλεπιδράσεις 
µεταξύ των διαφόρων πλαισίων. Η πλάκα  επίσης συµπεριφέρεται σύνθετα 
συµµετέχοντας µαζί µε τη δοκό (διατοµή πλακοδοκού) σε εφελκυσµό και θλίψη. Η 
συµπεριφορά αυτή πρέπει να αντιπροσωπεύεται στο σύνθετο µοντέλο της δοκού. Μη 
φέροντα στοιχεία (nonstructural  components)   τα οποία επηρεάζουν σηµαντικά την 
συµπεριφορά του πλαισίου πρέπει επίσης να µοντελοποιούνται. Σηµαντικά µη φέροντα 
στοιχεία τα οποία πρέπει να µοντελοποιούνται είναι οι τµηµατικές τοιχοπληρώσεις (oι 
οποίες επηρεάζουν την πλαισιακή λειτουργία των στύλων) και τα curtain walls  (τα 
οποία επηρεάζουν καθολικά την πλαισιακή λειτουργία ενός πλαισίου δοκών-
υποστυλωµάτων). Γενικά οι σκάλες (οι οποίες µπορεί να συµπεριφέρονται σαν 
διαγώνιες αντηρίδες) (diagonal braces)  δεν χρειάζεται να  µοντελοποιούνται αλλά το 
κριτήριο του µηχανικού πρέπει να υπεισέρχεται σε ειδικές περιπτώσεις όπως π.χ. οι 
ράµπες των garage οι οποίες µπορεί να προσθέσουν σηµαντική ακαµψία. 
 
Παρατηρήσεις 
Συνιστώνται γενικώς συµβατικές παραδοχές µοντελοποίησης. Οι δοκοί και τα 
υποστυλώµατα σε παλαιές υφιστάµενες κατασκευές πιθανόν να σχηµατίζουν 
εκκεντρότητες που οδηγούν σε στρεπτική καταπόνηση των πλαισίων. Πειραµατικά 
δεδοµένα σε έκκεντρες συνδέσεις και σε συνδέσεις δοκών µεγάλου πλάτους οδηγούν 
στο συµπέρασµα ότι οι εκκεντρότητες µπορεί να είναι καθοριστικές στην ανάλυση του 
µοντέλου. 
 
Μια πλάκα η οποία συνδέεται µονολιθικά µε µια δοκό µπορεί να επηρεάζει σηµαντικά 
την αντοχή και την ακαµψία της δοκού. Ειδικά όταν κάµπτεται η δοκός και κατά 
συνέπεια η πλάκα είναι σε εφελκυσµό η συνεργασία αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη. 
 
6.4.2.1.2 Μοντελοποίηση της τοπικής απόκρισης 

Τα αναλυτικά µοντέλα για τις δοκούς, τα υποστυλώµατα και τους κόµβους πρέπει να 
µπορούν να αντιπροσωπεύουν τις κυρίαρχες παραµορφώσεις καθώς επίσης και τις 
µορφές αστοχίας.  
Οι δοκοί µπορεί να αναπτύξουν ανελαστική απόκριση σχετιζόµενη µε κάµψη, 
διάτµηση, αστοχία αγκύρωσης ή ολίσθηση των ράβδων του χάλυβα που είναι 
στερεωµένες στους κόµβους. Στρέψη θα µπορούσε να αναπτυχθεί σε µια δοκό η οποία 
συνδέει έκκεντρες δοκούς και υποστυλώµατα. Το αναλυτικό µοντέλο πρέπει να 
µορφωθεί έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει όλα τα πιθανά µοντέλα ανελαστικής 
απόκρισης. 
Τα  υποστυλώµατα µπορεί να αναπτύξουν ανελαστική απόκριση σχετιζόµενη µε κάµψη 
αξονική φόρτιση, διάτµηση και αστοχία της αγκύρωσης. Το αναλυτικό µοντέλο πρέπει 
να αντιπροσωπεύει όλα αυτά τα πιθανά µοντέλα. 
Η αντοχή του κόµβου δοκού-υποστυλώµατος µπορεί να περιορίζει τις δυνάµεις που 
µπορούν να αναπτυχθούν στα µέλη του πλαισίου που συντρέχουν στον κόµβο. Η 
πρώιµη αστοχία η οποία µας ενδιαφέρει είναι η διατµητική αστοχία του κόµβου. Το 
αναλυτικό µοντέλο πρέπει και εδώ να αντιπροσωπεύει όλες τις πιθανές µορφές 
αστοχίας που θα εµφανιστούν. 
Παρατήρηση:  Πιθανές µορφές ανελαστικής απόκρισης µπορούν να εντοπισθούν 
εξετάζοντας ένα απλό διάγραµµα ελευθέρου σώµατος µιας αποµονωµένης δοκού η 
οποία υπόκειται σε κατακόρυφα φορτία (φορτία βαρύτητας) και στροφές στα άκρα της 
λόγω σεισµικών φορτίων. Η διαδικασία φαίνεται στο Σχήµα 6.1α. Σε πολλές 
περιπτώσεις, η  διατµητική αντοχή της δοκού µεταβάλλεται κατά µήκος του ανοίγµατος 
και αυτό µπορεί να επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο αναπτύσσεται η ανελαστική 
απόκριση. Το µοντέλο των πλαστικών αρθρώσεων µπορεί να αναγνωρισθεί σε 
µεµονωµένα µέλη όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 6.3.  
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Σχήµα 6.3 
 
Η καµπτική αντοχή (διακεκοµµένη γραµµή του σχήµατος 6.3b)  υπολογίζεται µε τις 
συνήθεις µεθόδους, λαµβάνοντας όµως υπόψη ότι η αναπτυσσόµενη τάση στον 
χάλυβα πρέπει να περιορισθεί σε περιπτώσεις ανεπαρκών µηκών αγκύρωσης. Κατ’ 
αρχήν γίνεται η υπόθεση ότι οι πλαστικές αρθρώσεις εµφανίζονται στα άκρα των µελών 
και κατά συνέπεια οι πλαστικές ροπές αντοχής εµφανίζονται σε αυτές τις θέσεις. Στη 
συνέχεια κατασκευάζεται το διάγραµµα των ροπών θεωρώντας µόνο τα φορτία 
βαρύτητας. Εάν το διάγραµµα των ροπών υπερβαίνει την αντοχή κατά µήκος του 
ανοίγµατος, όπως φαίνεται στο Σχήµα 6.3b, τότε είναι πιθανό οι πλαστικές αρθρώσεις  
να εµφανισθούν στο άνοιγµα και όχι στα άκρα του στοιχείου. Έτσι το διάγραµµα των 
ροπών και οι θέσεις των πλαστικών αρθρώσεων πρέπει να τροποποιηθούν όπως 
φαίνεται στο Σχήµα 6.3c. Για να µοντελοποιηθεί  αυτή η συµπεριφορά είναι απαραίτητη 
η εισαγωγή ενδιάµεσων βαθµών ελευθερίας (ενδιάµεσοι κόµβοι)  κατά µήκος του 
ανοίγµατος έτσι ώστε να µπορούν να εµφανισθούν πλαστικές αρθρώσεις στις θέσεις 
αυτές. 
Στην περίπτωση όπου η ανελαστική κάµψη είναι η κυρίαρχη καταπόνηση, αυτή η 
συµπεριφορά αντιπροσωπεύεται άµεσα χρησιµοποιώντας µοντέλα συγκεντρωµένων ή 
κατανεµηµένων πλαστικών αρθρώσεων. Τα περισσότερα προγράµµατα Η/Υ δεν 
παρέχουν ένα άµεσο τρόπο για να αναπαραστήσουν διατµητικές αστοχίες καθώς και 
αστοχίες συνάφειας. Αυτές µπορούν να ληφθούν υπόψη τροποποιώντας κατάλληλα 
την καµπτική αντοχή έτσι ώστε να αντιστοιχεί στην τιµή εκείνη στην οποία διατµητική 
αστοχία ή αστοχία συνάφειας είναι πιθανό να συµβεί. Για παράδειγµα, σε πολλά 
παλαιότερα πλαίσια ο κάτω οπλισµός της δοκού µπαίνει µέσα στο κόµβο µόνο σ’ένα 
µικρό µήκος. Αν και η ολίσθηση αυτού του οπλισµού είναι αυστηρά αστοχία συνάφειας 
τα αποτελέσµατα της δύνανται να αναπαρασταθούν στο µοντέλο ανάλυσης 
υπολογίζοντας τις τάσεις που µπορούν να αναπτυχθούν στις ράβδους αυτές και 
θέτοντας ροπή αντοχής την ροπή που αντιστοιχεί σε αυτές τις τάσεις. 
Οι πλαστικές αρθρώσεις των δοκών πρέπει να παρουσιάζονται απευθείας στα 
προγράµµατα Η/Υ που µοντελοποιούν ανελαστική απόκριση. Εναλλακτικά, τα ίδια 
αποτελέσµατα πρέπει να επιτυγχάνονται και από προγράµµατα Η/Υ τα οποία 
µοντελοποιούν µόνον γραµµική ελαστική απόκριση. Σε αυτήν τη δεύτερη περίπτωση, η 
ανάλυση εξελίσσεται έως ότου εµφανισθεί διαρροή σε µια ή περισσότερες θέσεις. Για 
να µοντελοποιήσουµε την απόκριση της κατασκευής µετά την διαρροή, εισάγουµε µια 
άρθρωση ή ένα πολύ εύκαµπτο ελατήριο στην περιοχή της διαρροής και η ανάλυση 
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συνεχίζεται µέχρις ότου έχουµε διαρροή σε επόµενες θέσεις. Η διαδικασία 
επαναλαµβάνεται λαµβάνοντας υπόψη κάθε φορά τα αποτελέσµατα του 
προηγούµενου βήµατος και στο τέλος παίρνουµε την ολοκληρωµένη λύση του 
προβλήµατος. Στην περίπτωση όπου χρησιµοποιούνται γραµµικά µοντέλα, η χρήση 
πολύ εύκαµπτων ελατηρίων (αντί  για αρθρώσεις), έχει το πλεονέκτηµα ότι η στροφή 
της άρθρωσης  θ,  µπορεί να καταγραφεί   σαν   θ= Μ/Κ   , όπου  Μ  είναι  η ροπή  και  
Κ η  στρεπτική  ακαµψία  του ελατηρίου.   
Όσον αφορά στη µοντελοποίηση της απόκρισης ενός υποστυλώµατος οι θεωρήσεις 
είναι ανάλογες µε αυτές των δοκών, όπως παρουσιάσθηκαν παραπάνω. Μια ευρέως 
επικρατούσα εσφαλµένη αντίληψη είναι το ότι η καµπτική διαρροή των 
υποστυλωµάτων δεν είναι πιθανή εάν το άθροισµα των αντοχών των υποστυλωµάτων 
υπερβαίνει το άθροισµα των αντοχών των δοκών σε όλους τους κόµβους. Εφόσον 
αυτό   ισχύει, τα ισχυρά υποστυλώµατα συµβάλουν στην δηµιουργία µηχανισµών 
πλαστικών αρθρώσεων δοκών (όπως φαίνεται στο Σχήµα 6.4), αλλά και η καµπτική 
διαρροή των υποστυλωµάτων στην θεµελίωση και σε ενδιάµεσους ορόφους είναι 
επίσης πιθανή. Για τον λόγο αυτό, το αναλυτικό µοντέλο πρέπει να επιτρέπει στα 
υποστυλώµατα τον σχηµατισµό πλαστικών αρθρώσεων σε όλα τα επίπεδα του κτιρίου. 
Η πιθανότητα να έχουµε  διατµητική αστοχία ή αστοχία λόγω µατίσµατος στο άνοιγµα 
του υποστυλώµατος (καθ’ ύψος του υποστυλώµατος) και όχι µόνον στους κόµβους δεν 
πρέπει να παραβλέπεται.  

 
Σχήµα 6.4                    
 
Όταν ένα κτίριο φορτίζεται πλευρικά, τα αξονικά φορτία των υποστυλωµάτων 
αλλάζουν, ιδιαίτερα στα περιµετρικά υποστυλώµατα. Έτσι, είναι προτιµότερο το 
αναλυτικό µοντέλο των υποστυλωµάτων να λαµβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση 
αξονικής φόρτισης και καµπτικής αντοχής. Στην περίπτωση όπου το µοντέλο δεν 
λαµβάνει υπόψη άµεσα αυτήν την αλληλεπίδραση, ο µελετητής θα πρέπει να 
τροποποιεί την  καµπτική αντοχή έτσι ώστε να παίρνει τιµές που αντιστοιχούν στην 
αναµενόµενη αξονική φόρτιση και σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσµατα πρέπει να 
ελέγχονται. 
Η πιθανότητα αστοχίας του κόµβου πρέπει να διερευνάται σ’ ένα διάγραµµα ελευθέρου 
σώµατος του κόµβου µαζί µε τα µέλη του πλαισίου που συµβάλουν σ’ αυτόν, το οποίο 
(διάγραµµα ελευθέρου σώµατος) θα υπόκειται σε αντιπροσωπευτικά φορτία βαρύτητας 
και σεισµικά φορτία. Στην περίπτωση όπου οι αντοχές των µελών που συµβάλουν στον 
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κόµβο είναι ικανές να προκαλέσουν διατµητική αστοχία του κόµβου, τότε αυτή πρέπει 
να µοντελοποιηθεί κατάλληλα. Εναλλακτικά, µπορούν να περιορισθούν οι αντοχές των 
µελών του πλαισίου που συντρέχουν στον κόµβο στις τιµές που αντιστοιχούν στην 
ανάπτυξη διατµητικής αστοχίας του κόµβου. Σηµειώνεται ότι η αστοχία ενός κόµβου 
οδηγεί σε απώλεια της σύνδεσης όλων των δοκών και των υποστυλωµάτων που 
συντρέχουν στο κόµβο αυτό. 
 
6.4.2.2   Πλαίσια πλακών - υποστυλωµάτων 

Το µοντέλο ανάλυσης ενός πλαισίου πλακών-υποστυλωµάτων πρέπει να είναι  
επαρκώς λεπτοµερές ώστε να αναπαραστήσει την αντοχή, την ακαµψία και την 
ικανότητα παραµόρφωσης, των πλακών, των στύλων, των κόµβων πλακών-
υποστυλωµάτων και άλλων µελών τα οποία πιθανόν να αποτελούν τµήµα του 
πλαισίου. Οι πλάκες και τα υποστυλώµατα πρέπει να µοντελοποιούνται θεωρώντας 
καµπτικές και διατµητικές ακαµψίες, αν και οι δεύτερες µπορούν να αµεληθούν σε 
ειδικές περιπτώσεις. Η πιθανή αστοχία των αγκυρώσεων και των  µατισµάτων απαιτεί 
την µοντελοποίηση αυτών των στοιχείων. Οι κόµβοι πλακών-υποστυλωµάτων 
λαµβάνονται στερεοί. Αλληλεπιδράσεις µε άλλα στοιχεία, συµπεριλαµβανόµενων και 
των µη φερόντων στοιχείων πρέπει να αναπαρίστανται στο µοντέλο. 
 
Η συνήθης πρακτική σε περιοχές υψηλής σεισµικότητας είναι να αγνοείται η 
συνεισφορά  των πλαισίων πλακών-υποστυλωµάτων στην αντίσταση σε πλευρική 
(σεισµική) φόρτιση. Η προσέγγιση αυτή δεν είναι κατάλληλη για την µεθοδολογία που 
προτείνεται εδώ επειδή τα πλαίσια πλακών-υποστυλωµάτων µπορούν να αναπτύξουν 
υπολογίσιµη πλευρική ακαµψία και αντοχή που οδηγούν πιθανά σε µείωση των 
απαιτούµενων ενισχύσεων, και επειδή οι ζηµίες ή η κατάρρευση αυτών των 
πλαισιακών συστηµάτων πρέπει να µπορούν να εκτιµηθούν κατά την αποτίµηση της 
συνολικής συµπεριφοράς της κατασκευής. Για τους λόγους αυτούς τα πλαισιακά 
συστήµατα πλακών-υποστυλωµάτων πρέπει να συµπεριλαµβάνονται άµεσα στην 
ανάλυση και στον υπολογισµό των συστηµάτων που αντιστέκονται σε οριζόντια και 
κατακόρυφα φορτία. 
 
6.4.2.2.1  Συνολική  γεωµετρία 

Προτείνονται οι παρακάτω τρεις προσεγγίσεις κατά την µοντελοποίηση πλαισίων 
πλακών-υποστυλωµάτων (βλέπε Σχήµα 6.5). 
 Μοντέλο δοκού ενεργού πλάτους. Υποστυλώµατα και πλάκες µοντελοποιούνται ως 

στοιχεία πλαισίου τα οποία είναι στερεά συνδεδεµένα στους κόµβους πλακών-
υποστυλωµάτων. 

 Ισοδύναµο µοντέλο πλαισίου. Υποστυλώµατα και πλάκες αναπαρίστανται σαν 
στοιχεία πλαισίων τα οποία συνδέονται µε ελατήρια. 

 Μοντέλο πεπερασµένων στοιχείων. Τα υποστυλώµατα αναπαρίστανται σαν 
στοιχεία πλαισίων και οι πλάκες σαν επίπεδα πεπερασµένα στοιχεία πλακοδίσκου. 

Σε κάθε µοντέλο πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πιθανές αλλαγές των διατοµών των 
στοιχείων από θέση σε θέση, συµπεριλαµβανοµένων και των οπών των πλακών. 
 
Παρατήρηση:   Οι βασικές συνιστώσες των πλαισίων πλακών-υποστυλωµάτων είναι 
οι πλάκες, τα υποστυλώµατα, οι κόµβοι πλακών-υποστυλωµάτων και οι συνδέσεις 
πλακών-υποστυλωµάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι κόµβοι πλακών-
υποστυλωµάτων δεν είναι κρίσιµοι. Η σύνδεση πλάκας-υποστυλώµατος είναι συνήθως 
η κρίσιµη συνιστώσα του συστήµατος. Η σύνδεση αυτή περιλαµβάνει την περιοχή της 
πλάκας την άµεσα  γειτνιάζουσα µε το υποστύλωµα. ∆ιατµητική αστοχία της πλάκας 
σχετιζόµενη µε µεταβίβαση διάτµησης και ροπής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την 
προοδευτική κατάρρευση σε περιπτώσεις όπου ο κάτω οπλισµός της πλάκας δεν είναι 
συνεχής σε όλο το υποστύλωµα. 
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Σχήµα 6.5 

Για καθένα από τα τρία 
προαναφερθέντα µοντέλα, το 
υποστύλωµα αναπαρίσταται από ένα 
γραµµικό στοιχείο η ακαµψία του 
οποίου ορίζεται από τις συµβατικές 
µεθόδους. Το µοντέλο ενεργού 
πλάτους δοκού αναπαριστά την 
πλάκα σαν ένα καµπτόµενο µέλος το 
οποίο έχει µειωµένη ακαµψία έτσι 
ώστε να αντιπροσωπεύει την έµµεση 
πλαισιακή λειτουργία ανάµεσα στην 
πλάκα και στο υποστύλωµα καθώς 
επίσης και την ρηγµάτωση της 
πλάκας. Το ισοδύναµο µοντέλο 
πλαισίου αναπαριστά την πλάκα µε 
ένα καµπτόµενο µέλος το οποίο 
συνδέεται µε το υποστύλωµα µέσω 
ενός εγκάρσιου στρεπτικού µέλους. 
Το µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων 
αναπαριστά απευθείας την καµπτική, 
διατµητική και στρεπτική απόκριση 
της πλάκας. 
 

Για καθένα από τα τρία µοντέλα, η ακαµψία πρέπει να προσαρµόζεται κατάλληλα, 
διαφοροποιούµενη από τις θεωρητικές τιµές που προκύπτουν από τις πλήρεις 
διατοµές, (ακαµψία σταδίου Ι) έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η σηµαντική επιρροή της 
ρηγµάτωσης της πλάκας στην απόκριση. 
 
Το µοντέλο ενεργού πλάτους δοκού αν και απλό στη χρήση, έχει το µειονέκτηµα του ότι 
δεν υπάρχει κάποιο στοιχεία που να ελέγχει (παρακολουθεί) άµεσα την µεταφορά  
διάτµησης  και ροπής µεταξύ της πλάκας και του υποστυλώµατος. Το στοιχείο αυτό 
είναι σηµαντικό για τον έλεγχο της συµπεριφοράς του συστήµατος. Το µοντέλο των 
πεπερασµένων στοιχείων έχει συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα, αλλά έχει σχετικά υψηλό 
υπολογιστικό κόστος. Σε πολλές περιπτώσεις, ίσως είναι προτιµότερο να 
χρησιµοποιήσουµε ένα ισοδύναµο µοντέλο πλαισίου επειδή  είναι σχετικά απλό στην 
εφαρµογή και παρέχει την δυνατότητα έµµεσου ελέγχου της µεταφοράς διάτµησης και 
ροπής. 
Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της µοντελοποίησης είναι όµοια µε αυτά των πλαισίων 
δοκών-υποστυλωµάτων όπως παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 6.4.2.1. Οι 
θεωρήσεις αυτές συµπεριλαµβάνουν την σύνδεση υποστυλωµάτων και  θεµελίωσης, 
την διαφραγµατική λειτουργία της πλάκας και την αλληλεπίδραση µε τα µη φέροντα 
στοιχεία 
 
6.4.2.2.2  Μοντελοποίηση τοπικής  απόκρισης 

Τα αναλυτικά µοντέλα για τις πλάκες, τα υποστυλώµατα και τις συνδέσεις πλακών-
υποστυλωµάτων πρέπει να είναι σε θέση να αναπαριστούν τις κυρίαρχες 
παραµορφώσεις και τις µορφές αστοχίας. 
Οι βασικές παραµορφώσεις µιας πλάκας συνήθως περιλαµβάνουν την κάµψη κατά 
µήκος της πλάκας και την κάµψη και στρέψη στην πλάκα στην θέση σύνδεσης µε το 
υποστύλωµα. Χαρακτηριστικές (δεσπόζουσες) µορφές αστοχίας συµπεριλαµβάνουν 
αστοχία από διάτρηση λόγω µεταβίβασης διάτµησης και ροπής, καµπτική αστοχία και 
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αστοχία που οφείλεται σε ανεπαρκείς λεπτοµέρειες όπλισης. Επιπροσθέτως, 
προοδευτική κατάρρευση δύναται να προκύψει όταν µια σύνδεση αστοχεί από 
διάτρηση. Το αναλυτικό µοντέλο πρέπει κατάλληλα να αναπαριστά αυτά τα 
αποτελέσµατα ανάλογα µε τις λεπτοµέρειες σύνδεσης και τις αναλογίες της πλάκας. 
Η µοντελοποίηση των υποστυλωµάτων πρέπει να ακολουθεί τις αρχές που 
περιγράψαµε στην παράγραφο  6.4.2.1. και οι οποίες αφορούν τα πλαίσια δοκών-
υποστυλωµάτων. 
 
Παρατήρηση:  Η πιθανότητα αστοχίας της σύνδεσης πλάκας-υποστυλώµατος πρέπει 
να διερευνηθεί σε ένα διάγραµµα ελευθέρου σώµατος της σύνδεσης πλάκας-
υποστυλώµατος το οποίο θα υπόκειται σε αντιπροσωπευτικά φορτία βαρύτητας και 
σεισµικά φορτία. Στην περίπτωση όπου οι αντοχές των παρακείµενων µελών είναι 
ικανές να προκαλέσουν αστοχία κατά την µεταβίβαση της διάτµησης και της ροπής, 
αυτή η µορφή αστοχίας πρέπει να µοντελοποιηθεί. Στα περισσότερα προγράµµατα Η/Υ 
παρέχεται η δυνατότητα αναπαράστασης της αστοχίας της σύνδεσης απευθείας µε την 
χρήση ενός στροφικού ελατηρίου που ενώνει την πλάκα και τα υποστυλώµατα. Το 
ελατήριο αυτό είναι αρχικά πολύ άκαµπτο και διαρρέει στην ροπή που αντιστοιχεί στην 
ανάπτυξη των κρίσιµων δράσεων. 
Αστοχία µιας σύνδεσης πλάκας-υποστυλώµατος µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την 
πλήρη διάτρηση σε αυτή την σύνδεση και κατά συνέπεια την µεταφορά των φορτίων 
βαρύτητας στις γειτονικές συνδέσεις, γεγονός το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε 
προοδευτική κατάρρευση. Στις συµβατικά οπλισµένες πλάκες η προοδευτική 
κατάρρευση αποφεύγεται γενικώς εάν οι κάτω οπλισµοί της πλάκας είναι συνεχείς 
µέσα στις συνδέσεις. Στις περιπτώσεις    όµως    που   αυτό   δεν   ισχύει,   η   
δυνατότητα     προοδευτικής κατάρρευσης πρέπει να µοντελοποιείται άµεσα,  ή να 
διερευνάται µε µια ξεχωριστή ανάλυση. 
 
6.4.3  ∆ιατµητικά τοιχώµατα από σκυρόδεµα 
 
Τα τοιχώµατα από σκυρόδεµα διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:  

 στα συµπαγή τοιχώµατα,  
 στα διάτρητα τοιχώµατα,  
 στα διάτρητα τοιχώµατα µε ανοίγµατα που παρουσιάζουν  κανονικότητα 
 στα συζευγµένα τοιχώµατα (coupled walls).  

 
Σχήµα 6.6 
 
Μια άλλη διάκριση είναι σε συνεχή και ασυνεχή τοιχώµατα. Τα συµπαγή τοιχώµατα δεν 
περιέχουν σηµαντικές οπές, σε αντίθεση µε τα διάτρητα τοιχώµατα τα οποία έχουν 
σηµαντικές οπές σε τυχαίες θέσεις. Τα  διάτρητα τοιχώµατα µε ανοίγµατα που 
παρουσιάζουν  κανονικότητα συνίστανται από κατακόρυφα και οριζόντια τµήµατα 
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τοιχωµάτων  τα οποία είναι τοποθετηµένα σε µία κανονική διάταξη. Τα τοιχώµατα αυτά 
είναι γνωστά και ως πλαισιωτά τοιχώµατα (framed walls). 
Τα συζευγµένα τοιχώµατα είναι µια ειδική περίπτωση των  διάτρητων τοιχωµάτων µε 
ανοίγµατα που παρουσιάζουν  κανονικότητα, όπου δυο ή περισσότερα τοιχώµατα 
αλληλοσυνδέονται µε οριζόντια πλαισιωτά στοιχεία. Τα ασυνεχή τοιχώµατα δεν 
επεκτείνονται µέχρι την θεµελίωση αλλά αντ’ αυτού στηρίζονται σε δοκούς 
υποστυλώµατα ή άλλα στοιχεία.  
Σχόλια για περιπτώσεις όπου χρησιµοποιείται δισδιάστατη µοντελοποίηση 

 Όταν τα τοιχία διασταυρώνονται έτσι ώστε να δηµιουργούν σύνθετα τοιχώµατα 
(π.χ. τύπου L, Π), η επιρροή των επιµέρους τµηµάτων των τοιχωµάτων αυτών 
στην ακαµψία και στην αντοχή πρέπει να λαµβάνεται  υπόψη. 

 Σηµαντικές αλληλεπιδράσεις τοιχωµάτων µε παρακείµενα τοιχώµατα καθώς 
επίσης και µε γειτονικά πλαίσια πρέπει να εντοπίζονται και να λαµβάνονται 
υπόψη. 

 

6.4.3.1  Συµπαγή  τοιχώµατα 

Το µοντέλο ανάλυσης ενός ενιαίου τοιχώµατος  πρέπει να αντιπροσωπεύει την αντοχή, 
την ακαµψία και την ικανότητα παραµόρφωσης του τοιχώµατος για φόρτιση εντός του 
επιπέδου του. Η εκτός επιπέδου συµπεριφορά του τοιχώµατος δεν λαµβάνεται υπόψη 
εκτός από την περίπτωση των σύνθετων τοιχωµάτων. Τα συµπαγή τοιχώµατα 
θεωρούνται “λυγηρά” όταν ο λόγος (ύψος/µήκος) είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 4  (hw/lw 
≥4)  και “κοντόχοντρα” όταν ο λόγος αυτός είναι : hw/lw ≤ 2.  Στα  λυγηρά τοιχώµατα 
κυρίαρχη είναι η καµπτική συµπεριφορά, αν και σε µερικές περιπτώσεις η διατµητική 
αντοχή µπορεί να είναι κρίσιµη. Αντίθετα, στην δεύτερη περίπτωση  (hw/lw≤2)  
κυρίαρχη είναι η διατµητική συµπεριφορά αν και κάποιες φορές η κάµψη µπορεί επίσης 
να είναι κρίσιµη. Η απόκριση των τοιχωµάτων στις περιπτώσεις όπου  2≤ hw/lw ≤4  
επηρεάζεται συνήθως και από την κάµψη και από την διάτµηση. Πιθανή αστοχία των 
αγκυρώσεων και των µατισµάτων απαιτεί ειδική µοντελοποίηση ώστε να ληφθούν 
υπόψη και αυτά τα στοιχεία. Αλληλεπιδράσεις µε άλλα στοιχεία, 
συµπεριλαµβανοµένων και των µη φερόντων στοιχείων, πρέπει επίσης να λαµβάνονται 
υπόψη. 
 
6.4.3.1.1  Συνολική  γεωµετρία 

Το αναλυτικό µοντέλο δύναται να αναπαριστά ένα συµπαγές τοίχωµα µε ένα 
ισοδύναµο υποστύλωµα το οποίο τοποθετείται στον άξονα του τοιχώµατος 
χρησιµοποιώντας πολλαπλά ελατήρια, ράβδους δικτυωµάτων ή επίπεδα πεπερασµένα 
στοιχεία. Στις περιπτώσεις όπου η αντοχή διατµητικής  ολίσθησης  σε  έναν οριζόντιο 
αρµό διακοπής εργασίας περιορίζει την διατµητική ικανότητα του τοιχώµατος, η 
συµπεριφορά αυτή πρέπει να µοντελοποιείται µε ένα εύκαµπτο ελατήριο. 
 
Παρατήρηση:  Το µοντέλο του ισοδύναµου υποστυλώµατος είναι περισσότερο 
κατάλληλο για τα λυγηρά τοιχώµατα παρά για τα “κοντόχονδρα”  αν και έχουν 
επιτευχθεί ικανοποιητικά αποτελέσµατα ακόµα και για πολύ µικρούς λόγους  hw/lw. 
Εάν ένα τοίχωµα διαρρέει σε κάµψη ή εάν διαρρέει η θεµελίωση, η συνεχιζόµενη 
οριζόντια µετακίνηση συνεπάγεται πλαστικές στροφές στην περιοχή του θλιβόµενου 
άκρου του τοιχώµατος µε ταυτόχρονο “ανασήκωµα” στην περιοχή που βρίσκεται σε 
εφελκυσµό. Το µοντέλο του ισοδύναµου υποστυλώµατος δεν µπορεί να 
αναπαραστήσει το φαινόµενο αυτό εξαιτίας του ότι το ισοδύναµο υποστύλωµα 
τοποθετείται στον άξονα του τοιχώµατος και όχι στο άκρο. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε 
ανακρίβειες όσον αφορά στις αλληλεπιδράσεις του τοιχώµατος µε τα γειτονικά στοιχεία 
τα οποία µπορεί να  επηρεάζονται από αυτό το “ ανασήκωµα”. 
Όταν οι αλληλεπιδράσεις µε τα γειτονικά στοιχεία είναι σηµαντικές, τότες ίσως είναι 
προτιµότερο για την µοντελοποίηση του τοιχώµατος να χρησιµοποιηθούν πιο 
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πολύπλοκες τεχνικές οι οποίες θα αναπαριστούν το πλάτος του τοιχώµατος. Έτσι 
µπορούν για παράδειγµα να χρησιµοποιηθούν τα µοντέλα των πολλαπλών-ελατηρίων. 
Τα µοντέλα αυτά χρησιµοποιούν δύο ή τρία κατακόρυφα ελατήρια για να 
αναπαραστήσουν στην αξονική ακαµψία και αντοχή καθώς και την καµπτική ακαµψία 
και αντοχή και τουλάχιστον ένα οριζόντιο ή διαγώνιο ελατήριο για να αναπαραστήσουν 
την διατµητική ακαµψία και  αντοχή του τοιχώµατος. 
Το µοντέλο της σύνδεσης ανάµεσα στο τοίχωµα και στη θεµελίωση εξαρτάται από τις 
λεπτοµέρειες αυτής της σύνδεσης και από την δυσκαµψία του συστήµατος εδάφους-
θεµελίωσης. 
 
1.4.3.1.2  Μοντελοποίηση  της τοπικής απόκρισης 

Το αναλυτικό µοντέλο πρέπει να µπορεί να αναπαραστήσει τόσο τις ελεγχόµενες 
παραµορφώσεις όσο και τις µορφές αστοχίας. Τα τοιχώµατα δύνανται να αναπτύξουν 
ανελαστική απόκριση σχετιζόµενη µε την κάµψη, την διάτµηση, τις ενώσεις των 
οπλισµών και µε τις στροφές της θεµελίωσης. Το αναλυτικό µοντέλο πρέπει να 
αναπαριστά όλες αυτές τις µορφές ανελαστικής απόκρισης. 
 
Παρατήρηση: ∆ιαγώνιες ρωγµές εφελκυσµού µπορεί να αναπτυχθούν στα τοιχώµατα 
σε επίπεδα µέτριων διατµητικών τάσεων και αυτό µπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκειες 
εάν ο οριζόντιος οπλισµός είναι ανεπαρκής. Εάν το τοίχωµα έχει επαρκή οριζόντιο 
οπλισµό και οι διατµητικές τάσεις είναι µεγάλες, το σκυρόδεµα µπορεί να συντριβεί 
λόγω της διαγώνιας θλίψης. Όταν η φόρτιση αντιστρέφεται τότε µπορεί να συµβεί 
συντριβή του σκυροδέµατος στο άλλο άκρο του τοιχώµατος και µετά από αρκετούς 
κύκλους της φόρτισης, το κατεστραµµένο σκυρόδεµα µπορεί να εκτείνεται σε ένα 
σηµαντικό µήκος του τοιχώµατος. Το γεγονός αυτό µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλη 
απώλεια αντοχής. Αστοχία  διατµητικής ολίσθησης µπορεί να συµβεί σε ένα ασθενές 
επίπεδο όπως π.χ. σε έναν κατασκευαστικό αρµό ή κατά µήκος διατµητικών ρωγµών 
οι οποίες αλληλοσυνδέονται µετά από αρκετούς κύκλους φόρτισης δηµιουργώντας έτσι 
ένα επίπεδο διατµητικής αστοχίας. Στο σηµείο αυτό η διάτµηση µεταφέρεται µε την 
τριβή και την δράση βλήτρου. Μετά από συνεχόµενους κύκλους φόρτισης, η διατµητική 
αντίσταση τριβής πέφτει. Επίσης, ολίσθηση κατά µήκος του κόµβου µπορεί να 
οδηγήσει σε στρέβλωση των κατακόρυφων ράβδων και κατά συνέπεια στην θραύση 
τους. 
Όµως, αν και περιορισµένη ολίσθηση κατά µήκος των κατασκευαστικών κόµβων 
παρατηρείται συχνά µετά τους σεισµούς, δεν αναµένεται η ολίσθηση αυτή να καθορίζει 
την συµπεριφορά του κτιρίου εκτός ίσως από την περίπτωση των  µεγάλου µήκους 
“κοντόχοντρων”  τοιχωµάτων των οποίων η ονοµαστική διατµητική και καµπτική 
αντοχή είναι εξαιρετικά υψηλές. Αναµένεται ο κατασκευαστικός αρµός να είναι το 
ασθενέστερο σηµείο ενός τυπικού τοιχώµατος και κατά συνέπεια ίσως εµφανισθεί εκεί 
µια οριζόντια ολίσθηση, στη συνέχεια όµως η δυσκαµψία αυξάνεται εκ νέου λόγω των 
φαινοµένων εµπλοκής, και επιτρέπει στο τοίχωµα να αναπτύξει την ονοµαστική του 
αντοχή. Έτσι, εκτός από την περίπτωση όπου η ολίσθηση κατά τη διάρκεια αρκετών 
κύκλων φόρτισης είναι ικανή να επιφέρει θραύση των κατακόρυφων οπλισµών του 
τοιχώµατος, το  αποτέλεσµα της περιορισµένης ολίσθησης είναι η κατανάλωση 
ενέργειας, χωρίς πολλές ζηµιές ή απώλεια της ικανότητας του τοιχώµατος. Για τον λόγο 
αυτό είναι συνήθως συντηρητική προσέγγιση να παραλείπονται οι κατασκευαστικοί 
κόµβοι από το µοντέλο. Επιπροσθέτως, ορθολογικά µοντέλα κατασκευαστικών αρµών 
(βασισµένα στη δράση βλήτρου και εµπλοκής των αδρανών) υποεκτιµούν την 
ικανότητα και την µεταλαστική συµπεριφορά που παρατηρήθηκε µετά τους σεισµούς. 
Γενικώς, αξιόπιστοι κανόνες µοντελοποίησης δεν υπάρχουν. 
Χαµηλότερες τιµές για τις επικαλύψεις του οπλισµού ήταν συνήθεις σε παλαιότερα 
κτίρια από σκυρόδεµα. Στα διατµητικά τοιχώµατα όπου η καµπτική συµπεριφορά είναι 
η επικρατούσα, ανεπαρκείς επικαλύψεις του οπλισµού µπορεί να περιορίσουν την 
ροπή αντοχής του τοιχώµατος. 
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Τα παραπάνω στοιχεία για τη συµπεριφορά του τοιχώµατος αναγνωρίζονται συνήθως 
εξετάζοντας το διάγραµµα ελευθέρου σώµατος ενός µεµονωµένου τοιχώµατος το 
οποίο υπόκειται σε φορτία βαρύτητας και οριζόντια φορτία, όπως περιγράφηκε 
παραπάνω για τις δοκούς. Η καµπτική δράση µπορεί να ελεγχθεί στα σηµεία της 
µέγιστης ροπής (συνήθως στην βάση και πιθανόν σε µερικά ενδιάµεσα επίπεδα όπου 
υπάρχει σηµαντική αλληλεπίδραση πλαισίου-τοιχώµατος) και στα σηµεία όπου αλλάζει 
το σκυρόδεµα ή ο οπλισµός. Το ενδεχόµενο διατµητικής αστοχία σχετίζεται µε την 
διατµητική αντοχή του τοιχώµατος, η οποία µε τη σειρά της  εξαρτάται από τη δράση 
της διαγώνιας θλίψης ή του διαγώνιου εφελκυσµού, καθώς επίσης και την διατµητική 
ολίσθηση στη βάση και σε άλλες θέσεις όπου χρησιµοποιούνται κατασκευαστικοί 
αρµοί. Τα µατίσµατα του διαµήκη οπλισµού πρέπει να ελέγχονται για να καθορίσουν 
εάν τα µήκη και η περίσφιξη είναι επαρκή για την αναµενόµενη δύναµη και τις 
απαιτήσεις παραµορφώσεων. 
Το  µοντέλο  του  τοιχώµατος  πρέπει  να  διαµορφώνεται  κατάλληλα  ώστε  να  
αναπαριστά όλα αυτά τα φαινόµενα στις θέσεις όπου είναι σηµαντικά.  
 
Απαιτούνται  κόµβοι  στη  βάση, στα  επίπεδα  των  ορόφων  και σε ενδιάµεσες 
περιοχές  όπου είναι πιθανό να έχουµε ανελαστική απόκριση. Είναι προτιµότερο το 
αναλυτικό µοντέλο του τοιχώµατος να συµπεριλαµβάνει την αλληλεπίδραση ανάµεσα 
στην αξονική φόρτιση και στην καµπτική αντοχή. Όπου το αναλυτικό µοντέλο δεν το 
λαµβάνει αυτό υπόψη, θα πρέπει ο µελετητής  “χειρωνακτικά” να τροποποιεί τις 
καµπτικές αντοχές έτσι ώστε να παίρνει τιµές που θα αντιστοιχούν στα αναµενόµενα 
αξονικά φορτία και οπωσδήποτε τα αποτελέσµατα πρέπει να  επαληθεύονται. Τα 
αξονικά φορτία πρέπει να προσδιορίζονται θεωρώντας κατάλληλα φορτία βαρύτητας 
και τα φαινόµενα αλληλεπίδρασης µε τα γειτονικά πλαίσια και τοιχώµατα. 
 
6.4.3.2 Συζευγµένα, διάτρητα τοιχώµατα που παρουσιάζουν κανονικότητα, 

διάτρητα τοιχώµατα 

Το αναλυτικό µοντέλο για τα συζευγµένα τοιχώµατα, τα κανονικά διάτρητα τοιχώµατα 
και τα διάτρητα τοιχώµατα γενικά πρέπει να αναπαριστά την αντοχή, την ακαµψία και 
την ικανότητα παραµόρφωσης του τοιχώµατος, των τµηµάτων του και των συνδέσεων 
των κατακόρυφων τµηµάτων µε τα τµήµατα που ορίζονται µεταξύ των οπών. Οι 
θεωρήσεις είναι ανάλογες µε αυτές των ενιαίων (συµπαγών) τοιχωµάτων. Οι 
θεωρήσεις για τα επί µέρους τµήµατα των τοιχωµάτων όπως π.χ. τις δοκούς σύζευξης, 
τα κατακόρυφα τµήµατα και τα τµήµατα που ορίζονται µεταξύ των οπών πρέπει να 
βασίζονται στις αρχές που αφορούν  στα τοιχώµατα και στις δοκούς ανάλογα µε τις 
σχετικές αναλογίες και τις λεπτοµέρειες όπλισης. 
 
Παρατήρηση:  Στις διαδικασίες µοντελοποίησης και αξιολόγησης για τα κανονικά 
διάτρητα τοιχώµατα και τα διάτρητα γενικώς τοιχώµατα, πρέπει να υπεισέρχεται η 
κρίση του µηχανικού. Οι απαιτήσεις συµπεριφοράς και ανάλυσης εξαρτώνται από το 
σχετικό µέγεθος των κατακόρυφων τµηµάτων, των τµηµάτων που ορίζονται µεταξύ των 
οπών και των οπών. Τα διάτρητα τοιχώµατα µε ή χωρίς κανονικότητα, δύνανται να 
συµπεριφέρονται σαν πλαίσια δοκών-υποστυλωµάτων ή σαν συµπαγή τοιχώµατα µε 
πολλές ενδιάµεσες καταστάσεις. Μια εκτίµηση της συµπεριφοράς µας δίνεται από την 
µελέτη των αποτελεσµάτων γραµµικής (η µη γραµµικής) ελαστικής ανάλυσης µοντέλων 
πεπερασµένων στοιχείων που αναφέρονται σε τµήµατα των τοιχωµάτων. 
 
6.4.3.2.1  Συνολική  γεωµετρία 

Τα τοιχώµατα και τα τµήµατα αυτών πρέπει να µοντελοποιούνται µε ισοδύναµα 
συστήµατα δοκών-υποστυλωµάτων, συστήµατα πολλαπλών ελατηρίων, συστήµατα 
δικτυωµάτων, ή επίπεδων πεπερασµένων στοιχείων. Γραµµικά µοντέλα κοντών 
υποστυλωµάτων και υψίκορµων δοκών πρέπει να λαµβάνουν κατάλληλα υπόψη και 
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την καµπτική και την διατµητική ακαµψία. Για τα διάτρητα τοιχία µε ή χωρίς 
κανονικότητα της διάταξης των οπών, η µοντελοποίηση της ακαµψίας πρέπει να 
βασίζεται σε προκαταρκτικές µελέτες µε πεπερασµένα στοιχεία.  Απλοποιηµένα 
µοντέλα γραµµικών στοιχείων ίσως είναι ακατάλληλα για κάποιες περιπτώσεις 
διάτρητων τοιχωµάτων. Οι δοκοί σύζευξης πρέπει να µοντελοποιούνται  έτσι ώστε να 
συνδέουν  τις παρειές των τοιχωµάτων. 
 
6.4.3.2.2  Μοντελοποίηση της τοπικής απόκρισης 

Το αναλυτικό µοντέλο πρέπει να µπορεί να αναπαραστήσει τις κυρίαρχες 
παραµορφώσεις και τις µορφές αστοχίας. Οι γενικές θεωρήσεις µοντελοποίησης είναι 
ίδιες µε αυτές που περιγράφηκαν στην παράγραφο 6.4.3.1. Τα συζευγµένα τοιχώµατα 
καθώς και τα διάτρητα τοιχώµατα µε ή χωρίς κανονικότητα δύνανται να αναπτύξουν 
ανελαστική απόκριση σχετιζόµενη µε κάµψη, τα  µατίσµατα και τις στροφές της 
θεµελίωσης. 
 
Παρατήρηση:  Η σύζευξη  ανάµεσα σε τοιχώµατα έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικές 
µεταβολές των αξονικών δυνάµεων που προέρχονται από την εφαρµογή των 
οριζοντίων φορτίων. Το γεγονός αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισµό 
των ακαµψιών και των αντοχών. Εάν οι δοκοί σύζευξης είναι µορφής πλακοδοκού, οι 
επιρροές της πλάκας στην ακαµψία και στην αντοχή πρέπει να συµπεριλαµβάνονται 
στο µοντέλο. 
 
6.4.3.3  Ασυνεχή  τοιχώµατα 

Το µοντέλο ανάλυσης για ένα ασυνεχές τοίχωµα πρέπει να αντιπροσωπεύει την 
αντοχή, την ακαµψία και την ικανότητα παραµόρφωσης του τοιχώµατος και των 
στοιχείων στήριξης. 
 
Παρατήρηση:  Τα υποστυλώµατα ή οι δοκοί στήριξης πιθανά να υπόκεινται σε 
σηµαντικά φορτία και παραµορφώσεις. Η δυνατότητα  αστοχίας αυτών των στοιχείων 
πρέπει να αναπαρίσταται προσεκτικά, διότι αστοχία αυτών των στοιχείων έχει 
προκαλέσει ολική κατάρρευση κτιρίων σε προηγούµενους σεισµούς. Επιπροσθέτως, 
στο επίπεδο της ασυνέχειας, ίσως είναι αναγκαίο να µοντελοποιηθεί η ροή των 
διατµητικών δυνάµεων από το ένα επίπεδο κατακόρυφης αντίστασης στα άλλα µέσω 
του διαφράγµατος του ορόφου. 
 
6.4.3.3.1  Συνολική  γεωµετρία 

Πρέπει να τονισθεί εδώ ότι πέραν όλων των άλλων θεωρήσεων µοντελοποίησης των 
τοιχωµάτων και των µελών στήριξης είναι αναγκαίο, κατά την µοντελοποίηση να 
αναπαρίσταται κατάλληλα η ροή των δυνάµεων από το ένα στοιχείο στο άλλο. 
 
Παρατήρηση: Στις θέσεις όπου τα ασυνεχή τοιχώµατα στηρίζονται σε άλλα στοιχεία 
µπορεί να έχουµε σηµαντικές απαιτήσεις τόσο από πλευράς δυνάµεων όσο και από 
πλευράς παραµορφώσεων για τα στοιχεία στήριξης. Επίσης, µπορεί να υπάρχουν 
σηµαντικές συγκεντρώσεις τάσεων στις θέσεις όπου τέµνονται τα τοιχώµατα µε τα 
στοιχεία στήριξης. Και οι δυο αυτές περιπτώσεις πρέπει να εκφράζονται κατάλληλα στο 
µοντέλο ανάλυσης. 
 
 
6.4.3.3.2  Μοντελοποίηση της τοπικής απόκρισης 

Το  αναλυτικό  µοντέλο  πρέπει  να  µπορεί  να  αναπαραστήσει τις κυρίαρχες 
παραµορφώσεις και τις µορφές αστοχίας. Τα ασυνεχή τοιχώµατα µπορεί να 
αναπτύξουν ανελαστική απόκριση σχετιζόµενη µε την κάµψη, τη διάτµηση, τα 
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µατίσµατα και τις στροφές της θεµελίωσης. Το αναλυτικό µοντέλο πρέπει να 
αναπαριστά τις πιθανές µορφές ανελαστικής απόκρισης. Οι αρχές µοντελοποίησης 
είναι ίδιες µε αυτές που περιγράφηκαν στην παράγραφο 6.4.3.1. 
 
6.4.4 Μικτά  συστήµατα πλαισίων - τοιχωµάτων 
 
Το µοντέλο ανάλυσης για τα µικτά συστήµατα πλαισίων- τοιχωµάτων πρέπει να 
αναπαριστά την αντοχή, την ακαµψία και την ικανότητα παραµόρφωσης του 
τοιχώµατος, του πλαισίου και των συνδέσεων. Θεωρήσεις για τα τοιχώµατα και τα 
πλαίσια δίνονται στις παραγράφους 6.4.2.  και 6.4.3. 
 
6.4.4.1  Συνολική  γεωµετρία 

Το αναλυτικό µοντέλο ενός µικτού συστήµατος πρέπει να αναπαριστά τις 
αλληλοσυνδέσεις των  υπο-στοιχείων πλαισίου και τοιχώµατος. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, οι δοκοί ενώνονται πλαισιακά στα άκρα του τοιχώµατος. Το τοίχωµα 
µοντελοποιείται µε την βοήθεια γραµµικών στοιχείων στον άξονα του Επίσης, µια 
άκαµπτη ή σχεδόν άκαµπτη ράβδος πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να αναπαραστήσει 
το γεγονός της σύνδεσης της δοκού µε τα άκρα του τοιχώµατος. 
 
6.4.4.2  Μοντελοποίηση της τοπικής απόκρισης 

Λεπτοµέρειες µοντελοποίησης του πλαισίου και του τοιχώµατος δίνονται στις 
παραγράφους 6.4.2. και 6.4.3. 
 
6.4.5  ∆ιαφράγµατα ορόφων από Σκυρόδεµα 
Το µοντέλο ανάλυσης για ένα διάφραγµα ορόφου πρέπει να αναπαριστά την αντοχή, 
την ακαµψία και την ικανότητα παραµόρφωσης για την φόρτιση µέσα στο επίπεδο. Οι  
αξονικές, διατµητικές και καµπτικές παραµορφώσεις του διαφράγµατος πρέπει να 
µοντελοποιούνται, εκτός εάν τα διαφράγµατα µπορούν να θεωρηθούν άκαµπτα και 
µεγάλης αντοχής ώστε να παραµένουν ουσιαστικά ελαστικά κάτω από τα 
εφαρµοζόµενα σεισµικά φορτία. Το µοντέλο πρέπει να επιτρέπει τον υπολογισµό 
(εκτίµηση) της διάτµησης, της κάµψης, της αγκύρωσης, του µατίσµατος και των 
συνδέσεων του διαφράγµατος µε τα κατακόρυφα στοιχεία. Γενικά, η αξιολόγηση του 
σχεδιασµού ενίσχυσης πρέπει να εξετάσει πως το διάφραγµα ενώνει τα κατακόρυφα 
στοιχεία και τα στοιχεία που αντιστέκονται στα σεισµικά φορτία και πως επίσης 
αντιστηρίζει στοιχεία τα οποία υπόκεινται σε εκτός επιπέδου φορτία ή παραµορφώσεις. 
 
Παρατήρηση:  Η µεθοδολογία που αναπτύσσεται εδώ αφορά διαφράγµατα τα οποία 
σκυροδετούνται επί τόπου. Τα προκατασκευασµένα (precast)  διαφράγµατα από  
σκυρόδεµα δεν καλύπτονται σαφώς. Τα διαφράγµατα ορόφων από σκυρόδεµα 
αποτελούνται από πλάκες, δοκούς (struts), collectors  και τένοντες (chords). 
Οι πλάκες συνήθως έχουν πολλαπλές λειτουργίες διότι είναι ένα τµήµα του ορόφου ή 
ολόκληρο το σύστηµα ορόφου που υφίσταται τα φορτία βαρύτητας, λειτουργούν σαν 
εφελκυόµενα ή θλιβόµενα πτερύγια των δοκών του ορόφου και επίσης 
συµπεριφέρονται σαν ένα τµήµα του οριζοντίου διαφράγµατος. Στην λειτουργία της σαν 
τµήµα ενός διαφράγµατος, η πλάκα µπορεί να αναπτύξει διατµητικές, καµπτικές και 
αξονικές δυνάµεις οι οποίες σχετίζονται µε την µεταφορά των δυνάµεων από ένα 
κατακόρυφο στοιχείο που αντιστέκεται στα σεισµικά φορτία στο άλλο, ή µε την 
συµπεριφορά της πλάκας σαν ένα στοιχείο αντιστήριξης (bracing element) για τµήµατα 
της κατασκευής που φορτίζονται εκτός επιπέδου. 
Ενισχύσεις κατασκευάζονται µέσα στα διαφράγµατα στις θέσεις όπου η καθορισµένη 
απαίτηση των τάσεων υπερβαίνει την ικανότητα του διαφράγµατος χωρίς αυτά. 
Τυπικές θέσεις είναι οι περιοχές γύρω από τις οπές, ανάµεσα σε στοιχεία που 
αντιστέκονται στη σεισµική φόρτιση κλπ.  
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Οι ενισχύσεις, συνήθως στα άκρα ενός οριζοντίου διαφράγµατος, λειτουργούν βασικά 
στο να αντιστέκονται στην εντός επιπέδου καµπτική δράση του διαφράγµατος. Οι 
εφελκυστικές δυνάµεις είναι συνήθως περισσότερο κρίσιµες, αλλά οι θλιπτικές δυνάµεις 
σε λεπτές πλάκες µπορεί να είναι ένα πρόβληµα. Τα εξωτερικά τοιχώµατα 
εξυπηρετούν την λειτουργία της ενίσχυσης του διαφράγµατος εάν υπάρχει επαρκής 
οριζόντια  διατµητική  ικανότητα ανάµεσα στην πλάκα και στο τοίχωµα. 
Το αναλυτικό µοντέλο αναπαριστά συνήθως το διάφραγµα σαν µια συνεχή ή ενός 
ανοίγµατος (simple-span) οριζόντια δοκό η οποία στηρίζεται από κατακόρυφα στοιχεία 
µεταβλητής ακαµψίας. Τα περισσότερα προγράµµατα θεωρούν ένα άκαµπτο 
διάφραγµα. Η επάρκεια (ορθότητα) αυτής της υπόθεσης πρέπει να ελέγχεται.  
Οι κανόνες µοντελοποίησης πρέπει να ορισθούν θεωρώντας την σχετική ευκαµψία του 
διαφράγµατος και των  κατακορύφων στοιχείων στήριξης. Όπου αναµένεται 
διαφραγµατική µη γραµµικότητα θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στο µοντέλο. 
Οι διαδικασίες µοντελοποίησης που παρουσιάστηκαν για τα πλαίσια και τα τοιχώµατα 
(παράγραφοι  6.4.2.  και 6.4.3.) παρέχουν έναν γενικό προσανατολισµό για την 
µοντελοποίηση των διαφραγµάτων. 
 
6.4.6  Θεµελιώσεις 
Το αναλυτικό µοντέλο πρέπει να επιτρέπει τον καθορισµό των χαρακτηριστικών του 
εδάφους και της θεµελίωσης και να αναπαριστά την µη γραµµική απόκριση του 
συστήµατος της θεµελίωσης.Η απόκριση του συστήµατος της θεµελίωσης µπορεί να 
αναπαρασταθεί µε ένα απλό  ελαστοπλαστικό   µοντέλο. Για επιφανειακές θεµελιώσεις, 
πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλα  µοντέλα για της προσοµοίωση της γραµµική 
ακαµψίας και αντοχής, εξαρτώµενα από τον τύπο της θεµελίωσης, Οι επιρροή των 
παραµορφώσεων της θεµελίωσης στην απόκριση της  κατασκευής  πρέπει επίσης να 
λαµβάνεται υπόψη. 
 
6.5 ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
6.5.1 Γενικά 
Οι παρούσες οδηγίες αναφέρονται σε µέλη από οπλισµένο σκυρόδεµα.  Γενικώς, οι 
δυσκαµψίες και οι αντοχές των δοµικών στοιχείων πρέπει να υπολογίζονται µε βάση τις 
αρχές της Μηχανικής. Επειδή το συµπέρασµα ότι µια υφιστάµενη κατασκευή δεν 
πληροί κάποια κριτήρια συµπεριφοράς, πιθανόν να έχει σηµαντικές συνέπειες, είναι 
σηµαντικό  οι υπολογισµοί της αντοχής των µελών να γίνεται µε βάση τις βέλτιστες 
εκτιµήσεις για τις ιδιότητες των υλικών παρά µε βάση κάποιες συντηρητικές 
παραδοχές. Για τον ίδιο λόγο, επιβάλλεται η χρήση των πλέον λεπτοµερών µεθόδων 
υπολογισµού, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η χρήση απλοποιηµένων µεθόδων 
παρέχει µια ικανοποιητική λύση µε παράλληλα σηµαντική εξοικονόµηση χρόνου. Οι 
υπολογισµοί για τα νέα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τις ενισχύσεις, επεµβάσεις 
κλπ. πρέπει να βασίζονται στις ονοµαστικές ιδιότητες των υλικών, όπως αυτές 
προδιαγράφονται από τους διάφορους κανονισµούς.  

 
Σχήµα 6.7 

Η συµπεριφορά των µελών πρέπει γενικά 
να µοντελοποιείται µε µη-γραµµικές 
σχέσεις µεταξύ φόρτισης 
παραµόρφωσης. Τα διαγράµµατα των 
σχέσεων αυτών µπορούν να 
προσεγγίζονται µε ευθύγραµµα τµήµατα. 
Το σχήµα 6.7 δίνει ένα παράδειγµα 
τέτοιας µοντελοποίησης. Στο σχήµα αυτό 
το µέγεθος Qc παριστάνει την αντοχή 
κάποιου δοµικού µέλους ενώ το µέγεθος 
Q παριστάνει την αντίστοιχη σεισµική 
απαίτηση.  
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Όπως φαίνεται στο σχήµα, η απόκριση είναι γραµµική µέχρι το σηµείο διαρροής Β. 
Μετά το σηµείο αυτό εµφανίζεται διαρροή (πιθανόν µε κράτυνση) µέχρι το σηµείο C. 
Μετά το σηµείο C εµφανίζεται µείωση της αντοχής µέχρι το σηµείο D. Tέλος, ο κλάδος 
DE δίνει την ικανότητα του µέλους µέχρι την τελική αστοχία στο σηµείο Ε. Πιο 
λεπτοµερή διαγράµµατα είναι αποδεκτά αλλά πιθανόν να οδηγήσουν σε µεγάλο 
υπολογιστικό φόρτο. Τέλος είναι δυνατή η χρήση διγραµµικών προσεγγίσεων που να 
περιλαµβάνουν µόνο το τµήµα ΑΒC, εφόσον βέβαια υπάρχει η βεβαιότητα ότι η 
συνολική συµπεριφορά της κατασκευής θα είναι τέτοια ώστε να µην οδηγηθούµε σε 
περιοχές µετά το C. 
 
To παραπάνω σχήµα περιγράφει µια συµπεριφορά γενικού τύπου, η οποία είναι 
κατάλληλη για τα περισσότερα µέλη από οπλισµένο σκυρόδεµα.  
Το σηµείο Α αντιστοιχεί στην κατάσταση που το µέλος είναι αφόρτιστο. Η ανάλυση 
πρέπει να αναγνωρίζει ότι τα φορτία βαρύτητας πιθανόν να εισάγουν αρχικές εντάσεις 
και παραµορφώσεις στον φορά, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συνεπώς, η 
έναρξη της εισαγωγής των οριζόντιων φορτίων πιθανόν να βρίσκει τα µέλη σε 
κατάσταση που δεν αντιστοιχεί στο σηµείο Α. 
Το σηµείο Β αντιστοιχεί στην ονοµαστική αντοχή διαρροής. Συνήθως, η τιµή αυτή είναι 
µικρότερη από την οριακή αντοχή του µέλους. 
Η κλίση από το Β στο C λαµβάνεται συνήθως ίση µε το 5% έως 10% της αντίστοιχης 
αρχικής κλίσης. Η κρατυνόµενη αυτή συµπεριφορά που παρατηρείται στην πλειοψηφία 
των µελών παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανακατανοµή των εσωτερικών δυνάµεων στα 
γειτονικά στοιχεία. 
Το σηµείο C αντιστοιχεί στην ονοµαστική αντοχή του µέλους. Σε κάποια προγράµµατα 
Η/Υ δεν είναι δυνατός ο απευθείας καθορισµός της τιµής της αντοχής που αντιστοιχεί 
στο σηµείο C. Αντίθετα, απαιτείται ο προσδιορισµός της αντοχής στο σηµείο Β και ο 
καθορισµός της κλίσης του κλάδου ΒC. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνεται ένας 
έλεγχος ώστε να επιβεβαιώνεται ότι οι τελικές τιµές των δυνάµεων είναι συνεπείς µε τις 
αναµενόµενες αντοχές για το συγκεκριµένο επίπεδο παραµόρφωσης. Τιµές της 
κράτυνσης που οδηγούν σε δυνάµεις µεγαλύτερες από τις αντοχές πρέπει να 
αποφεύγονται. 
Η τετµηµένη του σηµείου C αντιστοιχεί στην παραµόρφωση για την οποία εµφανίζεται 
σηµαντική αποµείωση της αντοχής του µέλους. Μετά τη παραµόρφωση αυτή, γενικώς 
δεν είναι δυνατή η επίτευξη σηµαντικής αντοχής σε πειράµατα κυκλικής φόρτισης. Για 
πλάστιµα µέλη, η παραµόρφωση αυτή είναι µεγαλύτερη της παραµόρφωσης που 
αντιστοιχεί στη διαρροή.  
Η αποµείωση της αντοχής από το C στο D παριστάνει την αρχική αστοχία του µέλους. 
Μπορεί να συνοδεύεται από φαινόµενα θραύσης του διαµήκους οπλισµού, 
θρυµµατισµού του σκυροδέµατος, ή από απότοµη διατµητική αστοχία. Συνήθως η 
αντοχή των µελών σε οριζόντια φορτία µετά το σηµείο C δεν είναι αξιόπιστη. Κατά 
συνέπεια, κύρια µέλη που παραλαµβάνουν σεισµικά φορτία δεν θα πρέπει να 
επιτρέπονται να εισέρχονται στην περιοχή µετά το C. 
Σε αρκετές περιπτώσεις, η εναποµένουσα αντοχή από το D στο Ε µπορεί να είναι µη 
µηδενική. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν συγκεκριµένες πληροφορίες, η 
εναποµένουσα αντοχή µπορεί να θεωρείται ίση µε το 20% της ονοµαστικής αντοχής. Η 
χρήση του τµήµατος αυτού επιτρέπει τη µοντελοποίηση µελών που έχουν χάσει την 
αντοχή τους έναντι οριζοντίων φορτίων αλλά είναι ακόµη ικανά να παραλαµβάνουν 
φορτία βαρύτητας. 
Το Ε ορίζεται ως το σηµείο που αντιστοιχεί στην µέγιστη ικανότητα παραµόρφωσης. 
Παραµορφώσεις µετά το όριο αυτό δεν επιτρέπονται διότι το φορτίο βαρύτητας δεν 
µπορεί πλέον να αναληφθεί. Σε µερικές περιπτώσεις η αρχική αστοχία στο C οδηγεί 
επίσης σε απώλεια της αντοχής έναντι φορτίων βαρύτητας, οπότε η τετµηµένη του Ε  
ταυτίζεται µε αυτήν του C. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η συνέχιση της 
παραµόρφωσης µετά το C πρέπει να επιτρέπεται ακόµη και στις περιπτώσεις όπου η 
εναποµένουσα αντοχή είναι µηδενική.  
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Στις περιπτώσεις µελών όπου η αντοχή αποµειώνεται σηµαντικά κατά τη διάρκεια 
ανακυκλιζόµενης φόρτισης (όπως π.χ. σε δοκούς µε κυρίαρχη τη διατµητική 
συµπεριφορά, υποστυλώµατα, πυλώνες κλπ.), εµφανίζεται σηµαντική απώλεια 
αντοχής µεταξύ των σηµείων Β και C. H συµπεριφορά αυτή διαφέρει σηµαντικά από 
την πλάστιµή. Κάποια από τα φορτία που µεταφέρονται από τα εν λόγω µέλη σε 
κάποιον κύκλο φόρτισης, πρέπει να µεταφερθούν από άλλα µέλη κατά τους επόµενους 
κύκλους. Επίσης, είναι πιθανή η µεταβολή της συνολικής συµπεριφοράς του κτιρίου, 
εάν η συµπεριφορά αυτή εµφανιστεί σε αρκετά στοιχεία. Κατά συνέπεια, η 
συµπεριφορά αυτή πρέπει να µοντελοποιείται κατάλληλα.  
Στη µη γραµµική στατική ανάλυση, η αποµείωση της αντοχής γίνεται κατανοητή µέσω 
της αποφόρτισης των κρίσιµων στοιχείων, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φορτίου. Εάν 
τα προγράµµατα Η/Υ δεν µπορούν να αποδώσουν αυτή τη συµπεριφορά άµεσα, η 
αποµείωση της αντοχής µπορεί να προσοµοιωθεί µέσω µιας σειράς αναλύσεων. Στην 
πρώτη ανάλυση επιβάλλονται φορτία µέχρις ότου κάποια κρίσιµα στοιχεία να 
εισέλθουν σε ένα επίπεδο παραµορφώσεων στο οποίο αναµένεται να εµφανίσουν 
µείωση αντοχής. Στη δεύτερη ανάλυση τα κρίσιµα αυτά στοιχεία µοντελοποιούνται µε 
µειωµένη αντοχή ή/και δυσκαµψία και το µοντέλο που αντιστοιχεί στη δεύτερη επίλυση 
φορτίζεται µε επιπλέον φορτία µέχρις ότου εµφανιστούν φαινόµενα αποµείωσης 
αντοχής σε νέα στοιχεία. Στη συνέχεια µορφώνεται ένα τρίτο µοντέλο κ.ο.κ. Τέλος, 
λαµβάνοντας τα κατάλληλα τµήµατα από τις καµπύλες ικανότητας που αντιστοιχούν σε 
κάθε µοντέλο, κατασκευάζεται η καµπύλη ικανότητας της κατασκευής. Εναλλακτικά, 
εάν κάποιο στοιχείο αναµένεται να εµφανίσει µείωση αντοχής πολύ πριν τη 
στοχευόµενη µετακίνηση, είναι αποδεκτό να το εξαιρέσουµε από το µοντέλο. 
 
6.5.2 Μοντέλα υλικών 
 
6.5.2.1 Γενικά 
Τα µοντέλα των υλικών πρέπει να λαµβάνουν υπόψη όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες, 
συµπεριλαµβανοµένων των αρχικών σχεδίων και υπολογισµών, τις παραδοχές του 
σχεδιασµού, τις επί τόπου παρατηρήσεις, τις δοκιµές καθώς επίσης και τυχόν 
πληροφορίες για τα υλικά και τις µεθόδους κατασκευής κατά την εποχή της κατασκευής 
του υπό µελέτη έργου. Γενικώς, οι ποιότητες των υλικών πρέπει να εκτιµώνται µετά 
από επί τόπου έλεγχο και δοκιµές. 
 
 
6.5.2.2 Σκυρόδεµα 

Η αποτίµηση των ιδιοτήτων του σκυροδέµατος, περιλαµβάνει τον προσδιορισµό της 
θλιπτικής  αντοχής, του µέτρου ελαστικότητας και του ποσοστού των αδρανών. Επίσης 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η µεταβλητότητα που πιθανόν να εµφανίζει η 
σύσταση του σκυροδέµατος από θέση σε θέση, µετά από προσεκτική επί τόπου 
επιθεώρηση. 
Η θλιπτική αντοχή και το µέτρο ελαστικότητας µπορούν να εκτιµηθούν είτε µε 
καταστροφικές είτε µε µη καταστροφικές δοκιµές. 
 
 
6.5.2.3 Οπλισµός 

Η αποτίµηση των ιδιοτήτων του οπλισµού περιλαµβάνει τον προσδιορισµό της 
ποιότητάς του, την κατάστασή του (συµπεριλαµβανοµένων πιθανών διαβρώσεων) 
καθώς επίσης και τον προσδιορισµό της θέσης του µέσα στα δοµικά στοιχεία. Η 
ποιότητα µπορεί να εκτιµηθεί από τα αρχικά σχέδια και τις παραδοχές του σχεδιασµού, 
από τα χαρακτηριστικές ραβδώσεις των οπλισµών σε θέσεις όπου αυτοί βρίσκονται για 
οποιοδήποτε λόγο εκτεθειµένοι, από απλές δοκιµές εφελκυσµού σε δοκίµια από το 
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υλικό και τέλος από πληροφορίες για την ποιότητα των οπλισµών της εποχής που 
κατασκευάσθηκε το έργο. Η θέση των οπλισµών µέσα στα δοµικά στοιχεία µπορεί να 
εκτιµηθεί από τα αρχικά κατασκευαστικά σχέδια, ή από επί τόπου επιθεώρηση και 
δοκιµές. 
 
 
6.5.2.4 Αρχική δυσκαµψία των µελών 

Η ενεργός δυσκαµψία των µελών από οπλισµένο σκυρόδεµα µπορεί να 
µοντελοποιηθεί µε τη χρήση της τέµνουσας δυσκαµψίας, όπως αυτή ορίζεται από το 
σηµείο διαρροής της διατοµής (βλέπε π.χ. την κλίση του κλάδου ΑΒ του διαγράµµατος 
του Σχήµατος 6.6). Για µέλη µε κυρίαρχη την καµπτική συµπεριφορά, η δυσκαµψία 
αυτή αντιστοιχεί περίπου στη δυσκαµψία της πλήρως ρηγµατωµένης διατοµής 
(δυσκαµψία σταδίου ΙΙ). Για µέλη µε κυρίαρχη τη διατµητική συµπεριφορά, η τέµνουσα 
δυσκαµψία αντιστοιχεί περίπου στη δυσκαµψία της αρηγµάτωτης διατοµής (δυσκαµψία 
σταδίου Ι). Γενικώς η δυσκαµψία πρέπει να καθορίζεται σαν συνάρτηση των ιδιοτήτων 
των υλικών, των διαστάσεων των µελών, της ποσότητας του οπλισµού, των 
συνοριακών συνθηκών καθώς επίσης και των αναµενόµενων επιπέδων έντασης και 
παραµόρφωσης.  
Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι πρακτικό να υπολογίζονται οι ενεργές 
δυσκαµψίες µε βάση τις αρχές της Μηχανικής. Συνίσταται, οι ενεργές δυσκαµψίες 
µπορούν να υπολογίζονται µε βάση τις συστάσεις του ΕΑΚ2000. 
 
 
6.5.4 Αντοχή των µελών 
 
6.5.4.1 Γενικά 

Οι δράσεις σε µια κατασκευή (εντάσεις και παραµορφώσεις) διακρίνονται γενικώς σε 
δύο κατηγορίες 

 ∆ράσεις όπου κρίσιµες είναι οι παραµορφώσεις 
 ∆ράσεις όπου κρίσιµες είναι οι δυνάµεις 

Τα µέλη κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε τις δράσεις στις οποίες 
υποβάλλονται (π.χ. υποστύλωµα υπό κάµψη, υποστύλωµα υπό διάτµηση). Έτσι, τα 
µέλη διακρίνονται σε κύρια και δευτερεύοντα  καθώς επίσης και σε µέλη για τα οποία 
κρίσιµες είναι οι παραµορφώσεις ή δυνάµεις. Τα παρακάτω αφορούν µόνον κύρια 
µέλη. 
Σε δράσεις όπου κρίσιµες είναι οι παραµορφώσεις επιτρέπεται η υπέρβαση των ορίων 
της ελαστικότητας κάτω από τα σεισµικά φορτία σχεδιασµού. Οι αντοχές για τα µέλη 
αυτά µπορούν να ληφθούν ίσες µε τις αναµενόµενες αντοχές που υπολογίζονται είτε µε 
βάση τις αρχές της Μηχανικής είτε πειραµατικά. Ως αναµενόµενη αντοχή ορίζεται η 
µέση µέγιστη αντίσταση που αναµένεται σε ένα εύρος παραµορφώσεων στο οποίο 
πιθανόν να υποβληθεί το µέλος. Όταν χρησιµοποιούνται υπολογιστικές µέθοδοι για να 
οριστεί η µέση αναµενόµενη αντοχή, χρησιµοποιούνται  οι αναµενόµενες αντοχές των 
υλικών, λαµβανοµένης υπόψη και της κράτυνσης. Η εφελκυστική τάση διαρροής του 
διαµήκους οπλισµού πρέπει να λαµβάνεται ίση µε 1.25fy  όπου fy  είναι το όριο 
διαρροής του χάλυβα. Σε περίπτωση χρήσης των διατάξεων του ΕΚΩΣ2000, οι 
συντελεστές ασφαλείας πρέπει να λαµβάνονται ίσοι µε τη µονάδα.  
 
Σε δράσεις όπου κύριες είναι οι δυνάµεις δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των ορίων της 
ελαστικότητας για τα σεισµικά φορτία. Στα µέλη αυτά οι αντοχές πρέπει να λαµβάνονται 
ίσες µε τη κατώτερη αντοχή που υπολογίζεται πειραµατικά ή µε βάση τις αρχές της 
Μηχανικής. Η κατώτερη αντοχή ορίζεται γενικώς ως αυτή που αντιστοιχεί στο κατώτερο 
5% των αναµενόµενων αντοχών. Όταν η αντοχή µειώνεται µε την αύξηση των κύκλων  
φόρτισης ή µε την αύξηση των παραµορφώσεων, η κατώτερη αντοχή ορίζεται ως η 
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αναµενόµενη ελάχιστη τιµή µέσα το εύρος των παραµορφώσεων ή των κύκλων 
φόρτισης που πιθανόν θα υποβληθεί το µέλος. Στην περίπτωση χρήσης 
υπολογιστικών µεθόδων για τον υπολογισµό της κατώτερης αντοχής πρέπει να 
χρησιµοποιούνται επίσης οι κατώτερες τιµές των ιδιοτήτων των υλικών. 
Για κατασκευές που καλύπτονται από το παρόν κείµενο, οι δράσεις όπου κρίσιµές είναι 
οι παραµορφώσεις περιορίζονται στις εξής: 

 Κάµψη σε δοκούς, πλάκες, στύλους και τοιχώµατα 
 ∆ιάτµηση σε τοιχώµατα ή τµήµατα αυτών 
 Στροφή της σύνδεσης σε συνδέσεις στύλων-πλακών 

 
Παρατήρηση: Η παρούσα µεθοδολογία είναι βασισµένη στον έλεγχο των 
µετακινήσεων και των παραµορφώσεων. Η βάση της έγκειται στον υπολογισµό των 
οριζόντιων µετατοπίσεων και των επακόλουθων παραµορφώσεων και εντάσεων των 
µελών. Για πλάστιµα µέλη που υπόκεινται σε δράσεις όπου κρίσιµες είναι οι 
παραµορφώσεις,  η επιτελεστικότητα µετρείται µε το λόγο της απαιτούµενης προς την 
διαθέσιµη παραµόρφωση. Το επίπεδο των εντάσεων και των τάσεων έχει µικρότερη 
σηµασία για τα µέλη αυτά.  Αντίθετα, για τα µέλη που υπόκεινται σε δράσεις όπου 
κρίσιµες είναι οι δυνάµεις, αναµένεται σχετικά ψαθυρή συµπεριφορά και το βασικό 
µέτρο της επιτελεστικότητας είναι τα επίπεδα των εντάσεων και των τάσεων.  Τα 
επίπεδα των εντάσεων και των τάσεων στα µέλη αυτά εξαρτώνται κυρίως από τις 
δυνάµεις που µεταφέρονται στα µέλη αυτά από τα διαρρέοντα µέλη (όπου κρίσιµες 
είναι οι παραµορφώσεις).  
Η εκτίµηση των ανώτερων τιµών των αντοχών είναι επιβεβληµένη γα µέλη όπου είναι 
κρίσιµες οι παραµορφώσεις διότι, σε µια διαρρέουσα κατασκευή, αυτές καθορίζουν τις 
απαιτήσεις για τα µέλη όπου κρίσιµες είναι οι δυνάµεις. Αντίθετα, η εκτίµηση των 
κατώτερων τιµών των αντοχών είναι επιβεβληµένη για µέλη όπου είναι κρίσιµες οι 
δυνάµεις, διότι οι δράσεις αυτές πιθανόν να επιφέρουν ψαθυρές αστοχίες, και ένας από 
τους βασικούς στόχους του σχεδιασµού των ενισχυτικών διατάξεων είναι η αποφυγή 
των αστοχιών αυτών. Υπάρχει µια εξαίρεση: όταν τα ίδια υλικά επηρεάζουν την αντοχή 
τόσο έναντι δράσεων όπου κρίσιµες είναι οι παραµορφώσεις όσο και έναντι δράσεων 
όπου κρίσιµες είναι οι δυνάµεις, είναι λογικό να θεωρούνται οι ίδιες τιµές για τις 
ιδιότητες των υλικών παρά άνω όρια των τιµών για τη µια και κάτω όρια των τιµών για 
την άλλη. 
 
Όταν χρησιµοποιούνται πειραµατικά δεδοµένα για τον προσδιορισµό των αντοχών και 
των ορίων παραµόρφωσης των µελών, τα πειράµατα πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικά των αναλογιών, των λεπτοµερειών όπλισης και των αναµενόµενων 
επιπέδων των τάσεων στα στοιχεία αυτά. Η αναµενόµενη µεταβλητότητα στις τιµές των 
πειραµάτων πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη. Η ιστορία της φόρτισης που 
χρησιµοποιείται στα πειράµατα πρέπει να αντιπροσωπεύει την συµπεριφορά σε 
ανακυκλιζόµενη φόρτιση και τις αναµενόµενες βλάβες για την κρίσιµη φόρτιση. 

 
Σχήµα 6.8 
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Τα πειραµατικά δεδοµένα χρησιµοποιούνται για να ορισθούν εξιδανικευµένες 
πολυγραµµικές σχέσεις δυνάµεων-παραµορφώσεων σύµφωνα µε την παρακάτω 
µεθοδολογία: 

 Για δράσεις όπου κρίσιµες είναι οι παραµορφώσεις η περιβάλλουσα καµπύλη 
(Σχήµα 6.8α) πρέπει να αντιπροσωπεύει τα άνω όρια των δυνάµεων καθώς 
επίσης και την πτώση της αντοχής όταν η αποµείωση της αντοχής γίνει 
σηµαντική στα πειράµατα ανακυκλιζόµενης φόρτισης. Είναι δυνατή η χρήση 
µιας πολυγραµµικής εξιδανικευµένης σχέσης δυνάµεων-παραµορφώσεων για 
την προσέγγιση της περιβάλλουσας καµπύλης. Για να θεωρηθεί η δράση ως 
έχουσα κρίσιµες τις παραµορφώσεις, πρέπει η σχέση αυτή να δίνει µια 
πλαστιµότητα τουλάχιστον ίση µε 2. ∆ιαφορετικά, η δράση πρέπει να ορισθεί 
ως έχουσα κρίσιµες τις δυνάµεις. 

 Για δράσεις όπου κρίσιµες είναι οι δυνάµεις, η περιβάλλουσα καµπύλη πρέπει 
να αντιπροσωπεύει τα κάτω όρια των δυνάµεων (Σχήµα 6.8β), ακολουθούµενη 
από έναν φθίνοντα κλάδο, έτσι ώστε να προσεγγίσει τα πειραµατικά δεδοµένα. 
Η εξιδανικευµένη σχέση δυνάµεων-παραµορφώσεων δεν πρέπει να δείχνει 
πλαστιµότητα. 

 
 
6.5.4.2 Κάµψη µε αξονική δύναµη 

Η καµπτική αντοχή των µελών είναι γενικώς αποδεκτό να υπολογισθεί µε βάση την 
υπόθεση της µονοτονικότητας της φόρτισης. Επίσης µπορεί να γίνει η συνήθης 
παραδοχή της επιπεδότητας των διατοµών, όπου οι παραµορφώσεις µεταβάλλονται 
γραµµικά κατά µήκος της διατοµής και οι τάσεις συνδέονται µε τις παραµορφώσεις µε 
βάση έναν µονότονο νόµο τάσεων-παραµορφώσεων. Σε τοιχώµατα µε µικρό λόγο 
πλάτους προς ύψος, είναι θεµιτός ο συνυπολογισµός φαινοµένων µη γραµµικότητας 
των παραµορφώσεων κατά µήκος της διατοµής. 
Σε µέλη αποτελούµενα από κορµό και πέλµα που δρουν ανεξάρτητα, η συνδυασµένη 
δυσκαµψία και αντοχή για την κάµψη µε αξονική δύναµη πρέπει να υπολογίζεται 
λαµβάνοντας υπόψη ένα ενεργό πλάτος του πέλµατος σε κάθε πλευρά του κορµού. Το 
πλάτος αυτό πρέπει να είναι ίσο µε το µικρότερο από τα παρακάτω 

 Το πραγµατικό πλάτος του πέλµατος 
 Την ήµισυ της απόστασης µέχρι τον επόµενο κορµό 
 Το 1/8 του ανοίγµατος για δοκούς ή το 1/4 του συνολικού ύψους για τοιχώµατα. 

Ειδικά για δοκούς το συνεργαζόµενο πλάτος των πλακοδοκών µπορεί να υπολογίζεται 
µε βάση τις συστάσεις του ΕΚΩΣ2000. 
Όταν το πέλµα είναι υπό θλίψη, τόσο το σκυρόδεµα όσο και ο οπλισµός µέσα στο 
ενεργό πλάτος µπορούν να θεωρούνται ότι παραλαµβάνουν ροπή και αξονική δύναµη. 
Όταν το πέλµα είναι σε εφελκυσµό, ο διαµήκης οπλισµός µέσα στο ενεργό πλάτος 
µπορεί να θεωρείται ενεργός στην παραλαβή ροπής και αξονικής δύναµης. Το τµήµα 
του πέλµατος πέρα από το πλάτος του κορµού πρέπει να θεωρείται ανενεργό στην 
παραλαβή διατµητικών δυνάµεων που βρίσκονται µέσα στο επίπεδο του κορµού. 
Η καµπτική αντοχή µπορεί να υπολογίζεται µε βάση τον ΕΚΩΣ2000.  
 
6.5.4.3 Στρέψη και διάτµηση 

Η αντοχή σε στρέψη και διάτµηση µπορούν γενικώς να υπολογισθούν µε βάση τον 
ΕΚΩΣ2000. Η αντοχή σε στρέψη και διάτµηση είναι γνωστό ότι αποµειώνεται µε την 
αύξηση των κύκλων φόρτισης και µε την αύξηση της απαιτούµενης πλαστιµότητας. Το 
φαινόµενο αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και να συνυπολογίζεται στην αποτίµηση 
της αντοχής του υφισταµένου κτιρίου όσο και στο σχεδιασµό των ενισχυτικών 
διατάξεων. Οι διατάξεις του ΕΚΩΣ2000 αφορούν αντοχές για λίγους κύκλους φόρτισης. 
Όταν αναµένονται σεισµικές δράσεις µε µεγαλύτερη διάρκεια ή όταν η κατασκευή έχει 
µικρή ιδιοπερίοδο (γεγονός το οποίο οδηγεί σε µεγαλύτερο αριθµό κύκλων φόρτισης) 
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απαιτείται κάποια µείωση της διατµητικής αντοχής που υπολογίζεται από τους τύπους 
του ΕΚΩΣ2000. 
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7. Μοντελοποίηση του εδάφους 
 
 
7.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
Η ανάλυση της επιτελεστικότητας ενός κτιρίου είναι δυνατόν να εµπεριέχει τα 
χαρακτηριστικά της θεµελίωσης και του εδάφους, εάν συµπεριληφθεί άµεσα η 
θεµελίωση στο δοµικό µοντέλο. Η φύση και η έκταση του δοµικού µοντέλου που 
περιλαµβάνει και τα χαρακτηριστικά της θεµελίωσης, εξαρτάται από ένα πλήθος 
αλληλοσχετιζόµενων παραγόντων. Ο µηχανικός πρέπει κρίνει τη λεπτοµέρεια στην 
οποία πρέπει να υπεισέλθει κατά το στάδιο κατασκευής του µοντέλου έτσι ώστε να 
συµπεριλάβει τα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά ενός 
συγκεκριµένου κτιρίου. 
 
7.1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τα µοντέλα θεµελίωσης 
 
Η δυσκαµψία και η αντοχή της θεµελίωσης, επηρεάζουν τη σεισµική συµπεριφορά των 
κτιρίων. Ο µηχανικός πρέπει να προσδιορίσει το πώς θα συµπεριληφθούν τα 
χαρακτηριστικά της θεµελίωσης στο µοντέλο µε το οποίο γίνεται η αποτίµηση της 
σεισµικής συµπεριφοράς ενός υφισταµένου κτιρίου. Σε πολλές περιπτώσεις η 
συµµετοχή ενός εξειδικευµένου γεωτεχνικού µηχανικού στην οµάδα εκπόνησης της 
µελέτης είναι απαραίτητη. Πάντως, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι µια δύσκαµπτη και 
ισχυρή θεµελίωση δεν είναι απαραίτητα καλύτερη από µια εύκαµπτη και ασθενή.  
 

Επίσης, οι παραδοχή 
ενός µαλακού εδάφους 
δεν οδηγεί πάντοτε σε 
συντηρητικά 
αποτελέσµατα όσον 
αφορά τη συνολική 
συµπεριφορά µιας 
κατασκευής. Ίσως είναι 
απαραίτητη η θεώρηση 
ενός εύρους 
διακύµανσης των 
τιµών των διαφόρων 
παραµέτρων έτσι ώστε 
να κατασκευασθεί µια 
περιβάλλουσα των 
πιθανών 
καταστάσεων. Πολύ 
λεπτοµερείς εκτιµήσεις 
των χαρακτηριστικών 
του εδάφους, συνήθως 
στοιχίζουν αρκετά.  

 

 
Συνεπώς, πολλές φορές οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν µε σχετικά χονδρικές 
εκτιµήσεις των χαρακτηριστικών του εδάφους. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η 
εκτέλεση κατάλληλων παραµετρικών αναλύσεων έτσι ώστε να προσδιορισθεί η 
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σηµασία  των διάφορων δοµικών και εδαφικών χαρακτηριστικών. Στη συνέχεια γίνεται 
µια σύνοψη των παραγόντων που επηρεάζουν τη µοντελοποίηση του εδάφους και της 
θεµελίωσης. 
 
7.1.1.1 Γεωτεχνικές συνθήκες 

Τα µαλακά και ασθενή εδάφη είναι πιο πιθανό να επηρεάσουν τη σεισµική 
συµπεριφορά των κτιρίων. Αυτό είναι ακόµα πιο πιθανό στην περίπτωση που 
υπάρχουν εµφανή σηµάδια καταπόνησης του συστήµατος θεµελίωσης, όπως για 
παράδειγµα µετακινήσεις των πεδίλων. Πάντως η ύπαρξη σκληρών εδαφών κάτω από 
το σύστηµα της θεµελίωση δεν αίρει αυτοµάτως τη σηµασία του συνυπολογισµού της 
θεµελίωσης. Ένα φαινόµενο που συχνά επηρεάζει τη σεισµική συµπεριφορά των 
κτιρίων είναι για παράδειγµα το ανασήκωµα των µεµονωµένων πεδίλων, ειδικά κάτω 
από υψηλά και δύσκαµπτα κατακόρυφα στοιχεία. Η ύπαρξη ενός σκληρού εδάφους 
κάτω από αυτά τα πέδιλα, συνήθως δεν µπορεί να εµποδίσει την ταλάντωση τους ως 
στερεά σώµατα πάνω στο έδαφος. 
 
Πέδιλα για τα οποία τα µόνιµα και κινητά φορτία οδηγούν σε σηµαντικό ποσοστό 
εξάντλησης της αντοχής τους, είναι πιο πιθανό να επηρεάσουν τη συνολική 
συµπεριφορά των κτιρίων. Για παράδειγµα, εάν τα φορτία αυτά εξαντλούν το 50-67% 
της αντοχής των πεδίλων, η καταπόνησή τους µε σεισµικά φορτία µπορεί να οδηγήσει 
σε σηµαντικές µόνιµες µετακινήσεις στο σύστηµα θεµελίωσης. Επίσης, εάν ο 
συντελεστής αυτός διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των διαφόρων στοιχείων του 
συστήµατος θεµελίωσης, είναι πιθανόν να υπάρξουν ανακατανοµές της έντασης στην 
πλαστική περιοχή. Αυτό συµβαίνει όταν τα πλέον καταπονηµένα στοιχεία θεµελίωσης 
διαρρέουν, οδηγώντας σε ανακατανοµή της έντασης στα υπόλοιπα στοιχεία 
θεµελίωσης. Η ανελαστική αυτή κατανοµή της έντασης, πιθανόν να οδηγήσει σε 
προβλήµατα, όπως π.χ. εισάγοντας στρεπτικές καταπονήσεις σε ένα κατά τα άλλα 
κανονικό κτίριο. 
 
 
7.1.1.2 Βασικό δοµικό σύστηµα 

 
Γενικά, κτίρια που περιέχουν σχετικά λυγηρά τοιχώµατα επηρεάζονται πιο εύκολα από 
τον τύπο της θεµελίωσης και τα χαρακτηριστικά του εδάφους. Αντίθετα, χαµηλά 
πλαισιωτά συστήµατα µπορούν να αποτιµηθούν αγνοώντας τα χαρακτηριστικά της 
θεµελίωσης. Όµως τα περισσότερα κτίρια βρίσκονται κάπου ενδιάµεσα. ∆οµήµατα µε 
ιδιοπερίοδο µεταξύ 0.3 έως 1.0 sec είναι αυτά που επηρεάζονται περισσότερο. 
 
Παρόλο που τα χαµηλά πλαισιωτά συστήµατα επηρεάζονται λιγότερο από τα υπόλοιπα 
από τη πιθανή στροφή των θεµελίων, η πάκτωση των στύλων είναι µια σηµαντική 
παράµετρος σε ότι αφορά την σεισµική τους συµπεριφορά. Εάν υπάρχουν επαρκή 
στοιχεία, είναι δυνατό να µοντελοποιηθεί η δυσκαµψία και η αντοχή των στοιχείων της 
θεµελίωσης και να ληφθούν µε ακρίβεια υπόψη στην ανάλυση. Παρόλα αυτά, είναι 
συνήθως επαρκές να κατασκευασθεί µια περιβάλλουσα θεωρώντας τους στύλους 
διαδοχικά πλήρως πακτωµένους και αρθρωτούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η 
κατασκευαστική λεπτοµέρεια διαµόρφωσης της σύνδεσης στύλων / πεδίλων, είναι ο 
πιο σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την πάκτωση. 
 
 
7.1.1.3 Σύστηµα θεµελίωσης 

Τα συστήµατα θεµελίωσης για κατασκευές από σκυρόδεµα  συνήθως απαρτίζονται είτε 
από επιφανειακά στοιχεία (πέδιλα, πεδιλοδοκοί κλπ.) είτε από στοιχεία βαθιάς 
θεµελίωσης (πάσσαλοι). Σπανιότερα συναντώνται και συνδυασµοί των δύο µεθόδων 
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θεµελίωσης. Οι επιφανειακές θεµελιώσεις απαρτίζονται συνήθως από µεµονωµένα 
πέδιλα, πεδιλοδοκούς γενικές ή µερικές κοιτοστρώσεις, που εδράζονται απευθείας στο 
έδαφος. Σε σύγκριση µε τις βαθιές θεµελιώσεις, παρέχουν περιορισµένη δυσκαµψία και 
αντοχή σε κατακόρυφα φορτία και στροφικές καταπονήσεις. Η αντοχή σε ανασήκωµα 
εξαρτάται αποκλειστικά από τα υπερκείµενα φορτία. 
 
Τα στοιχεία των βαθέων θεµελιώσεων είναι οι έγχυτοι πάσσαλοι και οι 
προκατασκευασµένοι (από σκυρόδεµα ή µέταλλο) πάσσαλοι που τοποθετούνται µε 
έµπηξη. Τα στοιχεία αυτά παραλαµβάνουν τα φορτία µέσω της πλευρικής τριβής τους 
µε το έδαφος, καθώς επίσης και µε την αντίσταση της αιχµής τους και προσφέρουν 
συνήθως σηµαντική αντίσταση σε ανασήκωµα (εάν βέβαια είναι επαρκώς συνδεδεµένα 
µε την ανωδοµή). Παρόλο που οι βαθιές θεµελιώσεις είναι συνήθως δύσκαµπτες και 
ισχυρές, αυτό δεν σηµαίνει ότι οι πιθανές µετακινήσεις τους δεν επηρεάζουν τη 
σεισµική συµπεριφορά της ανωδοµής.  

Σχήµα 2. ∆ιάφορα µοντέλα προσοµοίωσης του 
συστήµατος εδάφους / θεµελίου 

Συνδυασµένα συστήµατα 
επιφανειακών και βαθέων 
θεµελιώσεων επηρεάζονται 
σηµαντικά από τα χαρακτηριστικά του 
εδάφους λόγω των εγγενών 
διαφορών στις δυσκαµψίες και 
αντοχές των διαφόρων στοιχείων 
τους. Για παράδειγµα, εάν κάποιο 
τοίχωµα θεµελιωµένο επιφανειακά 
αρχίσει να ταλαντώνεται επί του 
εδάφους ως στερεό σώµα, είναι 
πιθανό ότι θα συµβεί σηµαντική 
ανακατανοµή της έντασης προς άλλα 
τοιχώµατα που είναι θεµελιωµένα επί 
πασσάλων. 
 
Επίσης, συνήθως τα διάφορα 
στοιχεία θεµελίωσης συνδέονται 
µεταξύ τους (π.χ. µε 
πασσαλοδέσµους, συνδετήριες 
δοκούς τοιχώµατα υπογείων, πλάκες 
ή άλλα στοιχεία) προκειµένου να 
σχηµατίσουν το σύστηµα θεµελίωσης 
(βλ. σχήµα 2). Τα στοιχεία αυτά 
επηρεάζουν τη συµπεριφορά του 
κτιρίου και την ευαισθησία του στις 
εδαφικές παραµέτρους. Η 
παρατήρηση αυτή είναι πιο εµφανής 
στην περίπτωση των τοιχωµάτων 
υπογείων που επιτρέπουν την 
ανακατανοµή της έντασης σε µεγάλες 
περιοχές και αυξάνουν την αντίσταση 
σε στροφικές καταπονήσεις. 
 
 

 
Τέλος, αρκετά συστήµατα θεµελίωσης είναι σχετικά δύσκαµπτα και ισχυρά στην 
οριζόντια διεύθυνση. Για παράδειγµα, οι παθητικές ωθήσεις στις κατακόρυφες παρειές 
των στοιχείων θεµελίωσης (πέδιλα, πάσσαλοι) συνεργάζονται µε τις δυνάµεις τριβής 
(κάτω από τα πέδιλα, τους κεφαλόδεσµους, κλπ.) για τη µεταβίβαση των οριζοντίων 
φορτίων στο έδαφος. Η σύγκριση των οριζόντιων δυσκαµψιών και αντοχών των 
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στοιχείων αυτών µε αυτές των δοµικών στοιχείων µπορεί να δώσει µια ιδέα για την 
αναγκαιότητα συνυπολογισµού των οριζόντιων αυτών βαθµών ελευθερίας στην 
ανάλυση. 
 
7.1.2 Κατάστρωση του συνολικού µοντέλου 
 
Ο µηχανικός µπορεί να διατάξει τα διάφορα στοιχεία έτσι ώστε να σχηµατίσει ένα 
µοντέλο για το σύστηµα της θεµελίωσης. Η διαδικασία αυτή είναι παρόµοια µε αυτήν 
για τα υπόλοιπα στοιχεία, της ανωδοµής, και απαιτεί την κατάλληλη εµπειρία ώστε να 
επιτευχθεί ο βέλτιστος συνδυασµός µεταξύ ακρίβειας και απλότητας. Ένα µοντέλο που 
παραλείπει ένα σηµαντικό φυσικό χαρακτηριστικό της κατασκευής πιθανόν να δώσει 
µη αξιόπιστα αποτελέσµατα. Από την άλλη πλευρά, ένα εξαιρετικά πολύπλοκο µοντέλο 
αυξάνει τις πιθανότητες να µην ανιχνευθεί κάποιο λάθος και µπορεί να καταστήσει 
δυσνόητη την βασική συµπεριφορά του κτιρίου. Όταν επιχειρείται η προσοµοίωση του 
συστήµατος εδάφους / θεµελίωσης, πρέπει να συντονισθεί το µοντέλο της ανωδοµής 
µε αυτό της θεµελίωσης έτσι ώστε τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς που είναι 
σηµαντικά για την σεισµική συµπεριφορά του συγκεκριµένου κτιρίου να 
συµπεριληφθούν στο συνολικό µοντέλο. 
 
Στο σχήµα 2 φαίνεται µια τυπική µικτή κατασκευή που αποτελείται από τοίχωµα και 
πλαίσιο που συνεργάζονται για τη µεταφορά των οριζόντιων φορτίων. Το σύστηµα της 
θεµελίωσης αποτελείται από συµβατικά µεµονωµένα πέδιλα που πιθανόν να 
συνδέονται µε συνδετήριες δοκούς. Τα διάφορα δισδιάστατα µοντέλα που φαίνονται 
παρακάτω είναι διαφορετικές εκδοχές ενός υπολογιστικού µοντέλου για τη 
προσοµοίωση της συµπεριφοράς του εν λόγω κτιρίου. Σε κάθε µοντέλο, το έδαφος 
θεµελίωσης προσοµοιώνεται µε στοιχεία που έχουν ιδιότητες Κ. Στο µοντέλο Α, για τη 
προσοµοίωση της διατµητικής δυσκαµψίας και παραµόρφωσης των τοιχωµάτων 
χρησιµοποιούνται επιφανειακά στοιχεία και ενεργούν σε συνδυασµό µε ραβδωτά 
στοιχεία που συγκεντρώνουν τα καµπτικά χαρακτηριστικά στα άκρα των τοιχωµάτων. 
Τα στοιχεία προσοµοίωσης του εδάφους κάτω από τους στύλους του ισογείου 
αναπαριστούν την µεταφορική και στροφική δυσκαµψία των µεµονωµένων πεδίλων. 
Στα µοντέλα Β και Γ, τα καµπτικά και διατµητικά χαρακτηριστικά του τοιχώµατος 
προσοµοιώνονται  µε ραβδωτά στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές, τα στερεά στοιχεία 
δοκού στη βάση του τοιχώµατος, βοηθούν στη µοντελοποίηση της στροφικής 
συµπεριφοράς του θεµελίου. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι συνδετήριες δοκοί ή τα 
τοιχώµατα των υπογείων, οδηγούν σε ισχυρή και δύσκαµπτη σύνδεση των στοιχείων 
θεµελίωσης. Η ύπαρξη των στοιχείων αυτών, πιθανόν να επιτρέπει τη χρήση 
µεµονωµένων ελατηρίων για τη προσοµοίωση της οριζόντιας δυσκαµψίας και αντοχής 
του συστήµατος εδάφους / θεµελίου, όπως για παράδειγµα στα µοντέλα Α και Β. Το 
µοντέλο Γ αντιστοιχεί σε εκείνη την περίπτωση όπου οι οριζόντιες αντοχές και 
δυσκαµψίες των στοιχείων θεµελίωσης, είναι σηµαντικά µεγαλύτερες από αυτές των 
στοιχείων σύνδεσης (π.χ. µικρές και ασθενώς οπλισµένες συνδετήριες δοκοί). Σε 
ορισµένες περιπτώσεις, η οριζόντια δυσκαµψία των στοιχείων θεµελίωσης πιθανόν να 
είναι τόσο µεγάλη που να δικαιολογείται η πλήρης παράλειψη του οριζόντιου βαθµού 
ελευθερίας. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα υποστυλώµατα πιθανόν να µην έχουν ικανή αντοχή 
ώστε να έχουν τη δυνατότητα να  ενεργοποιήσουν την στροφική αντίσταση των 
αντίστοιχων θεµελίων. Το µοντέλο Α προσοµοιώνει την κατάσταση αυτή 
χρησιµοποιώντας άρθρωση στη βάση των στύλων. Τα στοιχεία θεµελίωσης παρέχουν 
µόνον αντίσταση σε κατακόρυφα φορτία, αλλά µπορούν να µπορούν να συνεργασθούν 
µε άλλα παρόµοια στοιχεία ώστε να σχηµατίσουν ζεύγη που ανθίστανται στις ροπές 
ανατροπής. Τα µοντέλα Β και Γ αντιστοιχούν στην περίπτωση που τα υποστυλώµατα 
είναι πακτωµένα στο θεµέλιο. Η αντίσταση των πεδίλων προέρχεται από τον 
διαχωρισµό των ελατηρίων προσοµοίωσης του εδάφους και τη χρήση στερεών 
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στοιχείων έτσι ώστε να σχηµατίζεται ένα τοπικό ζεύγος. Στο µοντέλο Β, η στροφική 
αντίσταση ενισχύεται µε την συνεισφορά των συνδετήριων δοκών. 
 
7.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 
 
Στην παράγραφο αυτή δίνονται στοιχεία για την προσοµοίωση της συµπεριφορά 
τυπικών συστηµάτων εδάφους / θεµελίωσης. Τα µοντέλα αυτά αποτελούνται τόσο από 
δοµικά στοιχεία όσο και από στοιχεία προσοµοίωσης της συµπεριφοράς του εδάφους. 
Η ορθή µοντελοποίηση εξαρτάται από τις φυσικές παραµέτρους, τη διάταξη των 
δοµικών στοιχείων και την αλληλεπίδρασή τους µε το έδαφος. 
 
Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως στόχο τη προσοµοίωση των µη γραµµικών 
ιδιοτήτων του εδάφους ώστε να αντικατοπτρίζεται η δυνατότητα διαρροής του εδάφους, 
ολίσθησης και ανασηκώµατος του πεδίλου, καθώς επίσης και προσοµοίωση της 
ανελαστικής συµπεριφοράς των δοµικών στοιχείων. 
 
Το µοντέλο ενός στοιχείου θεµελίωσης πρέπει να αναπαριστά τη συµπεριφορά του σε 
όρους δύναµης – µετακίνησης. Το στοιχείο θεµελίωσης του σχήµατος 3α µπορεί να 
είναι ένα µεµονωµένο πέδιλο ή ένα σύστηµα πασσάλων-κεφαλόδεσµου. Τα εντατικά 
µεγέθη που δρουν στο στοιχείο αυτό (κατακόρυφη δύναµη Fy, οριζόντια δύναµη Fy, 
ροπή My)  οδηγούν στις µετακινήσεις ∆x και ∆y και στη στροφή θz. Ένα µη συζευγµένο 
µοντέλο ενός κόµβου για το στοιχείο αυτό δίνεται στο σχήµα 3β. Τα γεωτεχνικά 
στοιχεία Sx, Sy, Sθ) µοντελοποιούν τη δυσκαµψία και αντοχή καθενός από τους 
ανεξάρτητους βαθµούς ελευθερίας. Η µοντελοποίηση µε έναν µόνο κόµβο, είναι 
κατάλληλη στις περιπτώσεις που τα δοµικά στοιχεία του πεδίλου είναι σχετικά 
δύσκαµπτα και δεν αλληλεπιδρούν σε σηµαντικό βαθµό µε το έδαφος. Εναλλακτικά, το 
µοντέλο δύναµης – µετακίνησης µπορεί να προσοµοιώνεται µε συζευγµένα στοιχεία 
τύπου Winkler, όπως φαίνεται στο σχήµα 3γ. Το µοντέλο αυτό µπορεί να 
αναπαραστήσει µε µεγαλύτερη ακρίβεια την θεωρητική πλαστική συµπεριφορά των 
αλληλοσχετιζόµενων στοιχείων. Είναι επίσης κατάλληλο, στην περίπτωση που τα 
δοµικά στοιχεία του θεµελίου είναι σχετικά εύκαµπτα και είναι πιθανή η σηµαντική 
αλληλεπίδρασή τους µετα στοιχεία του εδάφους. 

 
Σχήµα 3: Γενικευµένο µοντέλο θεµελίωσης / εδάφους 
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7.2.1 Επιφανειακές θεµελιώσεις 
 
Οι επιφανειακές θεµελιώσεις απαρτίζονται συνήθως από µεµονωµένα πέδιλα, 
πεδιλοδοκούς ή συνδυασµό αυτών, που αλληλοσυνδέονται µε συνδετήριες δοκούς. 
Στο γενικευµένο µοντέλο του σχήµατος 4, για την προσοµοίωση των στύλων, δοκών, 
τοιχωµάτων, χρησιµοποιούνται κλασικά ραβδωτά πεπερασµένα στοιχεία. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, ειδικά κάτω από τα τοιχώµατα, το στοιχείο της θεµελίωσης µπορεί να 
θεωρηθεί ως απολύτως στερεό  σε σχέση µε το υποκείµενο έδαφος. Η αντίσταση σε 
κατακόρυφα φορτία και στροφή είναι το αποτέλεσµα της άµεσης έδρασης του θεµελίου 
στο υποκείµενο έδαφος. Τα κατακόρυφα στοιχεία προσοµοίωσης του εδάφους, 
αναπαριστούν την αντοχή και τη δυσκαµψία του συστήµατος. Η έδραση των 
συνδετήριων δοκών επί του εδάφους είναι επίσης δυνατόν να προσοµοιωθεί µε χρήση 
κατάλληλων κατακόρυφων ελατηρίων. Όσο πιο µικρή είναι η απόσταση των ελατηρίων 
αυτών, τόσο µεγαλύτερη είναι η θεωρητική ακρίβεια της λύσης. Παραµετρικές µελέτες 
πάνω στη σχετική δυσκαµψία των στοιχείων προσοµοίωσης των δοµικών και 
γεωτεχνικών χαρακτηριστικών, µπορούν να δώσουν µια γρήγορη και απλή εικόνα σε 
ότι αφορά το θέµα αυτό. Πάντως, η εγγενής αβεβαιότητα που υπάρχει στην εκτίµηση 
των ιδιοτήτων του εδάφους, συνήθως αποτρέπει τους µηχανικούς από τη χρήση 
πολύπλοκων µοντέλων. 

Σχήµα 4: Προσοµοίωση επιφανειακών θεµελίων 

Η πλευρική αντοχή, που 
οφείλεται στο συνδυασµό της 
τριβής των οριζόντιων και 
κατακόρυφων επιφανειών των 
πεδίλων µε το έδαφος καθώς 
επίσης και στις παθητικές 
ωθήσεις που αναπτύσσονται 
στις κατακόρυφες παρειές 
των πεδίλων, µπορούν να 
µοντελοποιηθούν και πάλι µε 
τη χρήση κατάλληλων 
οριζόντιων  ελατηρίων. 
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7.2.2 Βαθειές θεµελιώσεις 
 

Σχήµα 5. Απλοποιηµένο µοντέλο βαθειάς θεµελίωσης 

 
Σχήµα 6. Εναλλακτικό µοντέλο βαθιάς θεµελίωσης 

Ένα απλοποιηµένο 
µοντέλο για βαθιά 
θεµελίωση δίνεται στο 
σχήµα 5. Τα στοιχεία 
βαθιάς θεµελίωσης 
συνήθως απαρτίζονται 
από µια επίπεδη 
πλάκα ή / και στοιχεία 
δοκού που εδράζονται 
πάνω σε πασσάλους. 
Οι πάσσαλοι παρέχουν 
αξονική αντίσταση 
µέσω της πλευρικής 
του τριβής µε το 
έδαφος και µέσω της 
αντοχής της αιχµής 
τους. Για την 
προσοµοίωση των 
δοµικών στοιχείων 
(πάσσαλοι, δοκοί, 
πλάκες) 
χρησιµοποιούνται 
συνήθως συµβατικά 
ραβδωτά πεπερασµένα 
στοιχεία. Η αντίσταση 
σε κατακόρυφα φορτία 
και στροφή είναι το 
αποτέλεσµα της 
αξονικής αντίστασης 
των πασσάλων και 
λαµβάνεται υπόψη 
µέσω κατάλληλων 
ελατηρίων που 
προσοµοιώνουν το 
έδαφος.  
Η αντίσταση σε 
οριζόντια φορτία είναι 
αποτέλεσµα του 
συνδυασµού των 
τριβών των οριζόντιων 
και κατακόρυφων 
επιφανειών των 
στοιχείων θεµελίωσης 
µε το έδαφος και των 
παθητικών ωθήσεων 
που αναπτύσσονται 
στις κατακόρυφες 
παρειές αυτών και 
λαµβάνεται υπόψη 
µέσω κατάλληλα 
διατεταγµένων 
οριζόντιων ελατηρίων. 
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Ένα εναλλακτικό, περισσότερο ακριβές, µοντέλο βαθιάς θεµελίωσης δίνεται στο σχήµα 
6. Σε αυτό, η αλληλεπίδραση των στοιχείων θεµελίωσης µε το έδαφος γίνεται µε 
αµεσότερο τρόπο. Η προσέγγιση αυτή είναι πιο κατάλληλη όταν η δυσκαµψία των 
πασσάλων είναι σχετικά υψηλή (για παράδειγµα πάσσαλοι διαµέτρου µεγαλύτερης των 
70cm).  
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8. Κριτήρια αποδοχής 
 

 
 
8.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Από πλευράς ψαθυρών µορφών αστοχίας διακρίνουµε τη διατµητική, τη διάτρηση 
πλακών (συγγενείς), τη θλιπτική (χωρίς περίσφιγξη) καθώς και τη θλιπτική υπο 
εγκάρσια µήκυνση, που αφορά τους κορµούς των τοιχωµάτων ή δοκών. Στις 
παραπάνω περιπτώσεις η ένταση αστοχίας είναι κρίσιµη, δεδοµένου ότι δεν διατίθεται 
πλαστιµότητα λόγω της υφής του φαινοµένου. Συγκεκριµένα πρόκειται για µια απότοµη 
συγκέντρωση των ανελαστικών παραµορφώσεων σε µια περιορισµένη ζώνη (strain 
localization) που οδηγεί σε άµεση εξάντληση της φέρουσας ικανότητας. Τα κριτήρια 
αστοχίας είναι µικτά, δηλαδή εκφράζονται συναρτήσει των τάσεων και των 
παραµορφώσεων. Παραµένουσα αντοχή πρακτικά δεν υπάρχει, άλλωστε σε 
περίπτωση φορτίων βαρύτητας αυτή δεν θα είχε καµία θετική επίδραση σε πρωτεύοντα 
µέλη (όπου η ανακατανοµή των εντάσεων είναι περιορισµένη). 
Από πλευράς πλάστιµων µορφών παραµόρφωσης που οδηγούν σε µείωση της 
δυσκαµψίας και αντοχής µετά από κάποια όρια, διακρίνουµε τις στροφές στις 
πλαστικές αρθρώσεις κατακορύφων και οριζοντίων στοιχείων (δοκών, στύλων, 
τοιχωµάτων, δοκών σύζευξης) καθώς και τις στροφές στο πέλµα των θεµελίων λόγω 
ανελαστικής παραµόρφωσης του εδάφους, τη διατµητική ολίσθηση σε τοιχώµατα ή 
τοιχοποιίες (κυρίως οπλισµένες) και την ανελαστική βράχυνση περισφιγµένων 
θλιβόµενων περιοχών σκυροδέµατος. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δε 
παρατηρείται συγκέντρωση των ανελαστικών παραµορφώσεων σε περιορισµένες 
ζώνες αλλά µια κατανοµή λιγότερο ή περισσότερο οµοιόµορφη. Τα κριτήρια απώλειας 
της αντοχής συναρτήσει των παραµορφώσεων είναι και εδώ µικτά, π.χ. η διατµητική 
και θλιπτική καταπόνηση επηρεάζει το µέγεθος της πλαστικής στροφής των στύλων.  
Σε όλες τις περιπτώσεις η ερευνητική οµάδα κατέληξε σε πινακοποιηµένες µορφές για 
πρακτική εφαρµογή.  
 
8.2. ΤΥΠΟΙ ΑΣΤΟΧΙΩΝ 
8.2.1 Αστοχία λόγω εξάντλησης πλαστιµότητας στροφής 
  
Μέσω της ανάλυσης των µετακινήσεων, προσδιορίζεται η µέγιστη πιθανή µετακίνηση 
του ορόφου για ένα δεδοµένο επίπεδο σεισµού βάσει του αντίστοιχου φάσµατος. Η 
µετακίνηση αυτή περιλαµβάνει ένα ελαστικό και ένα ανελαστικό τµήµα. Το ανελαστικό 
τµήµα διαιρούµενο µε το ελεύθερο µήκος του µέλους µας δίδει την ανελαστική στροφή 
στις πλαστικές αρθρώσεις που εµφανίζονται στα άκρα του (Σχήµα 1). 
 

Από πειραµατική έρευνα αλλά και από θεωρητικά προσοµοιώµατα [Κανελλόπουλος, 
1986] γνωρίζουµε, οτι ένα µέλος από οπλισµένο σκυρόδεµα έχει περιορισµένη 
ικανότητα πλαστικής στροφής, η οποία µάλιστα επηρεάζεται κυρίως από τους 
παρακάτω παράγοντες : 
• Από την ανηγµένη θλιπτική καταπόνηση του µέλους και συγκεκριµένα όσο 

αυξάνεται, τόσο µειώνεται η ικανότητα πλαστικής στροφής.  
• Από την ανηγµένη διατµητική καταπόνηση του µέλους, η οποία οδηγεί σε 

συγκέντρωση της πλαστικής παραµόρφωσης στη θλιβόµενη ζώνη και µείωση της 
ικανότητας πλαστικής στροφής. 
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• Από την περίσφιξη, η οποία οδηγεί σε αύξηση της ικανότητας ανελαστικής 
βράχυνσης του σκυροδέµατος στη θλιβόµενη ζώνη και εποµένως αύξηση της 
ικανότητας πλαστικής στροφής. 

Παρακάτω δίνεται πίνακας µέγιστων τιµών της πλαστικής στροφής σε εξάρτηση από 
τις παραπάνω παραµέτρους ο οποίος βασίζεται στα  κείµενα [FEMA 273/356] και [ATC 
40]. 

 
Σχήµα 1: Μηχανισµός πλαστικών αρθρώσεων κεφαλής και ποδός σε στύλο pilotis 

 
Πίνακας 1: Mέγιστες τιµές της πλαστικής στροφής 
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8.2.2  Αστοχία σε διάτµηση λόγω ανεπάρκειας συνδετήρων 
Ένας δεύτερος, αυτή τη φορά ψαθυρός τρόπος αστοχίας των µελών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, είναι όταν λόγω ανεπάρκειας συνδετήρων δεν µπορεί να σχηµατισθεί 
δικτύωµα Moersch για τη µεταφορά της τέµνουσας. Ουσιαστικά πρόκειται για το τµήµα 
αυτό της τέµνουσας Vc - Vcc που οφείλεται στην καµπτική αντοχή που προσδίδει ο 
διαµήκης οπλισµός στο µέλος, διότι το τµήµα Vcc, που οφείλεται στην αξονική θλιπτική 
δύναµη, µεταφέρεται κατά κανόνα ασφαλώς µέσω του κεκλιµένου θλιπτήρα που 
σχηµατίζεται στον κορµό του µέλους (Σχήµα 2). Για το λόγο αυτό κινδυνεύουν κυρίως 
µέλη που έχουν δυσανάλογα πολύ διαµήκη οπλισµό σε σχέση µε τους εγκάρσιους 
συνδετήρες. Επίσης κινδυνεύουν µέλη που εµφανίζουν αυξηµένη πλαστική στροφή 
στις αρθρώσεις, δηλαδή απαιτούν αυξηµένη πλαστιµότητα. Αυτό οφείλεται στο ότι το 
σκυρόδεµα διαθέτει σε αρηγµάτωτη κατάσταση µια ικανοποιητική εφελκυστική αντοχή, 
η οποία και απουσία συνδετήρων είναι σε θέση να µεταφέρει σηµαντικό ποσοστό 
τέµνουσας Vcs (όπως στις πλάκες από οπλισµένο σκυρόδεµα που κατα κανόνα δεν 
οπλίζονται µε συνδετήρες). Όταν όµως σχηµατίζονται οι πλαστικές αρθρώσεις το 
σκυρόδεµα ρηγµατώνεται σταδιακά και χάνει αυτή την ικανότητα [Κανελλόπουλος, 
1986], [Priestley ,Seible, Calvi, 1996]. Εαν υπάρχουν επαρκείς συνδετήρες 
σχηµατίζεται δικτύωµα Moersch και µεταφέρονται ασφαλώς οι δυνάµεις. Εαν οι 
συνδετήρες είναι ανεπαρκείς διαρρέουν ή πολύ συχνα απαγκυρώνονται και ανοίγει 
ρωγµή µεγάλου εύρους, που αποκλείει περαιτέρω ανακατανοµή δυνάµεων µέσω 
εµπλοκής (interlock) των αδρανών στις παρειές των ρωγµών και αλλαγής κλίσης των 
θλιπτήρων του σκυροδέµατος. 

 
Σχήµα 2: Μηχανισµoί µεταφοράς τέµνουσας σε θλιβοµενο µέλος 

 
Στο παραπάνω σχήµα 2 ισχύει : 
τέµνουσα στύλου:            Vc=430 kN                         
τέµνουσα λόγω θλίψης :        Vcc=190 kN  
τέµνουσα αντοχής σκυροδ. :          Vcs=182  kN 
τέµνουσα συνδετήρων:        Vyb=153 kN    
απαιτούµενοι συνδετήρες :        asb=12 cm2/m 
 
ανηγµένη αξονική δύναµη  n = N / (bdfc)   (1) 
 
ανηγµένη ροπή κάµψης:     m = M / (bd2fc)   (2) 
 
µηχ. ποσοστ. διαµ. οπλ.   ωl = As fs / (bdfc)   (3) 
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ανηγµ. ροπή αντοχής: m = 0.5 (n - n2) + ωl  (4) 
 
vc = Vc /(bd)= 2 fc d  m / h                              (5) 
 
vcc  = Vcc /(bd)= fc d  (n - n2) / h                      (6) 
 
vc - vcc = (Vc - Vcc ) /(bd) = 2 fc d ωl  / h          (7) 
 
 
Το τµήµα της τέµνουσας Vc - Vcc που οφείλεται στο διαµήκη οπλισµό εξαρτάται από το 
µηχανικό ποσοστό του και από το λόγο στατικού ύψους/ελεύθερο µήκος του µέλους 
[Κανελλόπουλος, 1986]. Τα “κοντά“ υποστυλώµατα κινδυνεύουν από διατµητική 
αστοχία γι αυτόν ακριβώς το λόγο. Το τµήµα της τέµνουσας Vcs που µπορεί να 
µεταφέρει το σκυρόδεµα µε την εφελκυστική του αντοχή εξαρτάται από το µέγεθος της 
πλαστικής στροφής στις αρθρώσεις που εκφράζεται µε την απαιτούµενη πλαστιµότητα 
µc. Στους παρακάτω τύπους υπολογισµών  τίθεται η θλιπτική αντοχή του 
σκυροδέµατος fc σε kN/m2 [Priestley ,Seible, Calvi, 1996] : 
 
vcs = Vcs /(bd) = 9  √fc                         , 0<µc<2      (8) 
 
                      =(14 - 2,5 µc) √fc    , 2<µc<5     (9) 
 

                      =1,5  √fc                    ,   5<µc           (10) 
 
Οι απαιτούµενοι συνδετήρες υπολογίζονται βάσει δικτυώµατος Moersch µε κλίση 45ο : 
 

Vyb = γrd (Vc - Vcc )  - Vcs                             (11) 
 

asb = Vyb / d  fsb                                                              (12) 
 
όπου η υπεραντοχή διαµήκους οπλισµού λαµβάνεται ως γrd = 1,4.  
 
8.2.3 Αστοχία τοίχου λόγω γωνιακής παραµόρφωσης  
 
Σε τοιχοποιίες που δεν υπερβαίνουν το όριο λυγηρότητας ( π.χ. κατα FEMA 356), ώστε 
να αποκλειστεί ο πλευρικός λυγισµός, υπάρχουν δύο ενδεχόµενα εµφάνισης αστοχίας : 
Στην πρώτη περίπτωση έχουµε θλιπτική αστοχία, η οποία συνήθως εµφανίζεται στα 
άκρα του θλιπτήρα.  
Στη δεύτερη περίπτωση έχουµε διατµητική ολίσθηση κυρίως κατα µήκος του 
πλέγµατος των αρµών. 
 

 
Σχήµα 3: Μεταφορά τέµνουσας σε µοντέλο στύλου – τοίχου πλήρωσης 
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Στην πρώτη περίπτωση θραύσης του θλιπτήρα υπολογίζεται αρχικά το ενεργό πλάτος 
του θλιπτήρα κατα τους τύπους της FEMA (Σχήµα 3) : 
 
α=0.04(λ1 hc)-0.4 ri [m]                                   (13) 
 
λ1= [ Ei ti sin2θ / (Ec hc 9.6 ⋅106 Ic)]1/4            (14) 
 
όπου Ic [m4] η ροπή αδράνειας του στύλου. Ως τάση αντοχής του θλιπτήρα λαµβάνεται 
η ελάχιστη θλιπτική αντοχή της πλινθοδοµής σε οριζόντια διεύθυνση fi. Η αντοχή του 
θλιπτήρα υπολογίζεται ως : 
 
Vyi

c = α Li ti fi /ri                 [kN]                     (15) 
 
Υπάρχει όµως και η δεύτερη περίπτωση αστοχίας µέσω διατµητικής ολίσθησης. Ο 
τύπος γι αυτή την περίπτωση είναι : 
 
Vyi

s =5.3 Li ti √(2 fi )          [kN]                     (16) 
 
Από τη σύγκριση των δύο τύπων προκύπτει :  
 
Vyi

c / Vyi
s = α √fi / (7.5 ri)                               (17) 

 
Όσο µεγαλώνει η θλιπτική αντοχή fi και το πλάτος του θλιπτήρα α προς το µήκος της 
διαγωνίου ri, τόσο αυξάνεται η αντοχή του θλιπτήρα και µπορεί να γίνει κρίσιµη η 
αντοχή σε διατµητική ολίσθηση. Στο παράδειγµά µας µε fi = 2400 kN/m2 θα πρέπει α > 
ri / 6,5 για να είναι κρίσιµη η διατµητική ολίσθηση. Αυτός ο έλεγχος πρέπει να γίνεται 
και στην εισαγωγή της αντοχής στους θλιπτήρες των τοίχων κατα την ακριβή ανάλυση 
χωρικού πλαισίου µέσω εφαρµογής της µεθόδου των µετακινήσεων. 
Η πλαστιµότητα των τοίχων και συγκεκριµένα οι µέγιστες επιτρεπτές τιµές της 
ανελαστικής γωνιακής παραµόρφωσης γi [‰] λαµβάνονται από τις συστάσεις της 
FEMA 356, όπου γίνεται διάκριση µεταξύ άοπλης και οπλισµένης πλινθοδοµής και σε 
κάθε περίπτωση τα όρια εξαρτώνται από το επίπεδο ζηµιών το οποίο εξετάζεται : 
 
Πίνακας 2 : Όρια γωνιακής παραµόρφωσης  [‰] τοίχων πλήρωσης 
 

 ΚΑ ΠΖ ΑΖ ΑΚ 
Αοπλοι 0 1,5 3 6 
Οπλισµένοι 2 4 6 15 

 
οπου: ΚΑ= άµεση κατάληψη, ΠΖ= περιορισµός ζηµιών, ΑΖ= ασφάλεια ζωής, ΑΚ= 
αποφυγή κατάρρευσης.  
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9. Εφαρµογές 
 
 
9.1. ΚΤΙΡΙΟ ΕΥΣΤΡΕΠΤΟ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥΣ ΠΥΡΗΝΕΣ 
 

9.1.1 Γενικά 
Το κτίριο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ανεγέρθη σταδιακά σε δύο φάσης 
Α’ Φάση: υπόγεια Α και Β, ισόγειο, A και Β όροφοι 
Β’ Φάση: Προσθήκη Γ’ ορόφου 
 

ΠΙΣΩ ΤΜΗΜΑ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

∆ΕΞΙ ΤΜΗΜΑ

Σχήµα 9.1-1  Σκαρίφηµα της διάταξης των κατακορύφων στοιχείων 
 
Βρέθηκαν τεύχη υπολογισµών, καθώς και ξυλότυποι των διαφόρων σταθµών του 
έργου καθώς και πρόσφατα σχέδια αποτύπωσης του φέροντος οργανισµού. Από επί 
τόπου αυτοψίες διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα. 
 Το επάνω δεξιά τµήµα, προβλέπονταν από την αρχική µελέτη να κατασκευασθεί µε 
προεντεταµένη πλάκα. Στην περιοχή αυτή τα αρχικά σχέδια δεν τηρήθηκαν και 
διαµορφώθηκε συµβατική κατασκευή µε ισχυρά υποστυλώµατα και δοκούς. 

 ∆ιαπιστώθηκαν σε αρκετές θέσεις διαφορές µεταξύ των σχεδίων της αποτύπωσης 
και των αρχικών ξυλοτύπων του έργου. 

Προκειµένου να διευκρινισθεί το πώς ακριβώς κατασκευάσθηκε ο φέρων οργανισµός 
έγιναν πολλαπλές επισκέψεις για εργασίες αποτύπωσης. Επίσης, προκειµένου να 



ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Κεφάλαιο 9 

124

διαπιστωθούν οι οπλισµοί που τοποθετήθηκαν στα διάφορα δοµικά στοιχεία έγινε 
µαγνητοσκοπική αποτύπωση σε επιλεγµένες θέσεις. Τέλος για να διαπιστωθούν και να 
επαληθευτούν οι διάµετροι των οπλισµών που χρησιµοποιήθηκαν έγιναν διερευνητικές 
τοµές σε διάφορες θέσεις. 
 
Αντικείµενο της παρούσης µελέτης είναι η αποτίµηση της σεισµικής αντοχής της 
υφιστάµενης κατασκευής και η διαπίστωση των βλαβών που πιθανόν να 
πραγµατοποιηθούν σε περίπτωση σεισµού σχεδιασµού.  
Για το σκυρόδεµα προβλέπονταν από την αρχική µελέτη ποιότητα Β225. Ο ποιοτικός 
έλεγχος δοκιµίων που λήφθηκαν από το σκυρόδεµα του κτιρίου έδωσε αποτελέσµατα 
που πλησιάζουν την ποιότητα C12/15 για τα υποστυλώµατα και την ποιότητα C16/20 
για τις δοκούς. Οι παραπάνω ποιότητες χρησιµοποιήθηκαν για την µοντελοποίηση των 
διατοµών του φέροντος οργανισµού. 
Για τα υποστυλώµατα και τους συνδετήρες των δοκών προβλέπονταν η χρήση χάλυβα 
ST-I ενώ για τον διαµήκη οπλισµό των δοκών και τους οπλισµούς των πλακών 
χάλυβας ST-IΙΙ. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω 
προδιαγραφές τηρήθηκαν. 
 
Από στατικής απόψεως, είναι προφανές ότι το κτίριο κατασκευάσθηκε χωρίς να 
πληρείται η βασική φιλοσοφία των νέων αντισεισµικών κανονισµών που απαιτεί 
διάταξη ισχυρών στύλων και ασθενέστερων δοκών, κάτι που γίνεται εντονότερο στους 
ανώτερους δύο ορόφους. Βέβαια, κάτι τέτοιο είναι αναµενόµενο για κτίρια της περιόδου 
του τέλους της δεκαετίας του ’60. Επίσης ο ξυλότυπος του κτιρίου δεν διαθέτει σαφή 
συστήµατα ανάληψης των οριζοντίων δυνάµεων. Χαρακτηριστική είναι η διαµόρφωση 
πολλών έµµεσων στηρίξεων δοκών, που δεν προάγουν την σεισµική ασφάλεια. Επίσης 
χαρακτηριστική είναι η διαφοροποίηση του στατικού συστήµατος µεταξύ του δεξιού και 
του αριστερού τµήµατος της κατασκευής. Συγκεκριµένα, ενώ στο δεξί τµήµα 
διατάσσονται αρκετά τοιχώµατα και πυρήνες, στο αριστερό τµήµα τέτοια στοιχεία 
απουσιάζουν παντελώς. 
Για την αποτίµηση του επιπέδου σεισµικής επάρκειας της κατασκευής χρησιµοποιείται 
ελαστοπλαστική ανάλυση σύµφωνα µε τις Αµερικανικές προδιαγραφές ΑΤC40 και 
FEMA273. 
Παρακάτω περιγράφεται η βασική διαδικασία αποτίµησης της σεισµικής 
συµπεριφοράς. Κατ’ αρχήν επιλύεται ελαστοπλαστικά η κατασκευή και υπολογίζεται η 
πιθανή µέγιστη µετακίνηση της για τον σεισµό σχεδιασµού. Στη συνέχεια επιλέγεται 
κάποιο επίπεδο συµπεριφοράς από τα παρακάτω 
 Άµεση κατάληψη 
 Ασφάλεια ζωής 
 Αποφυγή κατάρρευσης 
Τέλος, τα διάφορα δοµικά µέλη ελέγχονται σε πλαστική στροφή και διάτµηση και τα 
αποτελέσµατα συγκρίνονται µε τις επιτρεπόµενες τιµές που αντιστοιχούν στο επίπεδο 
συµπεριφοράς, βάση των κειµένων FEMA273 και ΑΤC40. 
 
Για τις ανάγκες του παρόντος έργου, η κατασκευή ελέγχθηκε για επίπεδο 
συµπεριφοράς «αποφυγής κατάρρευσης». ∆ιευκρινίζεται ότι το επίπεδο αυτό 
περιλαµβάνει βαριές ζηµιές σε δοµικά µέλη αλλά η κατασκευή είναι να σε θέση να 
µεταφέρει τα φορτία βαρύτητας. Υπάρχει όµως σηµαντική εξάντληση των περιθωρίων 
έναντι κατάρρευσης, σηµαντική πτώση της δυσκαµψίας και αντοχής του συστήµατος 
ανάληψης των οριζοντίων δυνάµεων, παραµένουσες παραµορφώσεις και σε κάποιο 
ίσως ποσοστό πτώση της φέρουσας ικανότητας έναντι κατακόρυφης φόρτισης. Το 
κτίριο κατά κανόνα ∆ΕΝ επισκευάζεται και δεν είναι ασφαλές προς χρήση διότι µπορεί 
να καταρρεύσει σε έναν µετασεισµό.  
Στην περίπτωση  που από τη διαδικασία υπολογισµού αποδειχθεί ότι το σύνολο των 
µελών ικανοποιεί τους παραπάνω ελέγχους, η κατασκευή θεωρείται ασφαλής έναντι 
κατάρρευσης, σύµφωνα και µε τις παρατηρήσεις που εκτέθηκαν παραπάνω. Εάν όµως 
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βρεθεί αριθµός µελών που δεν ικανοποιεί τους παραπάνω ελέγχους, τότε η κατασκευή 
∆ΕΝ θεωρείται ασφαλής έναντι κατάρρευσης. 
 
Η στατική µελέτη ακολουθεί τα εξής στάδια 
Α. Επίλυση πλακών 
Επιλύονται κατ’ αρχήν οι πλάκες του κτιρίου µε πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων. 
Οι πλάκες φορτίζονται µε τα µόνιµα και τα κινητά φορτία. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στα 
φορτία των τοίχων τα οποία τοποθετήθηκαν µε ακρίβεια. Από την επίλυση των πλακών 
προκύπτουν οι αντιδράσεις στις θέσεις των στηρίξεων. Με τις αντιδράσεις αυτές 
φορτίζεται στη συνέχεια το χωρικό µοντέλο.  
 
Β. Μόρφωση του χωρικού µοντέλου  
Σε δεύτερο στάδιο µορφώνεται χωρικό µοντέλο το οποίο περιλαµβάνει µόνον το 
υφιστάµενο κτίριο. Οι διατοµές του µοντέλου περιέχουν τους οπλισµούς που 
προδιαγράφονταν στην αρχική µελέτη. Σε όσες θέσεις έγιναν αλλαγές κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής, οι οπλισµοί προέκυψαν από την επί τόπου αποτύπωση 
(µαγνητοσκοπική και διερευνητικές τοµές). Συνολικά χρησιµοποιήθηκαν περίπου 650 
διατοµές. Ειδικά στις δοκούς χρησιµοποιούνται σε κάθε διατοµή δύο οπλισµικές 
διατάξεις που αντιστοιχούν στην αρχή και στο πέρας της δοκού.  
Η σεισµική αντοχή του κτιρίου υπολογίζεται µε τη µεθοδολογία που προβλέπεται από 
τις Αµερικανικές προδιαγραφές ΑΤC40 και FEMA273. 
 
9.1.2 Κανονισµοί που εφαρµόστηκαν 
Κατά την σύνταξη της παρούσης στατικής µελέτης εφαρµόσθηκαν οι παρακάτω 
κανονισµοί 
Ελληνικός Κανονισµός Φορτίσεων ∆οµικών Έργων (B.∆. της 10/31 ∆εκ. 1945 Φ.E.K. 
171 A/16.5.1946 µε τις όποιες µεταγενέστερες τροποποιήσεις του). 
Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ2000) 
FEMA 273/356: NEHRP Guidelines for the seismic rehabilitation of buildings, October 
1997/2001, Washington, D.C. 
ATC40: Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings, Vol 1, November 1996. 
 
9.1.3 Κατηγορίες Υλικών κατασκευής 
Οπλισµένο Σκυρόδεµα C16/20 για τις δοκούς 
Οπλισµένο Σκυρόδεµα C12/15 για τα υποστυλώµατα 
Νευροχάλυβας σκυροδέµατος S220 για τον διαµήκη οπλισµό των στύλων και τους 
συνδετήρες των δοκών και των στύλων. 
Νευροχάλυβας σκυροδέµατος S400 για τον διαµήκη οπλισµό των δοκών 
Χάλυβας ελατών διατοµών Fe-360  
Κοχλίες γενικώς 8.8 
 
9.1.4 Φορτία και φορτίσεις 
Αναλυτικά οι τιµές των φορτίων που λήφθηκαν υπόψη έχουν ως εξής: 
Ίδιο βάρος οπλισµένου σκυροδέµατος     25 kN/m3 
Ίδιο βάρος µορφοχάλυβα       75 kN/m3 
Οπτοπλινθοδοµές µπατικές       3.6 kN/m2 
Οπτοπλινθοδοµές δροµικές      2.1 kN/m2 
Επικαλύψεις ορόφων        1.1 kN/m2 
Επικαλύψεις δώµατος       2.0 kN/m2 
Κινητό θαλάµων        2.0 kN/m2 
Κινητό χειρουργείων        3.5 kN/m2 
Κινητό δώµατος (µοντέλο πρίν την προσθήκη)   1.0 kN/m2 
Κινητό γραφείων προσθήκης      2.0 kN/m2 
Κινητό κυλικείου προσθήκης      5.0 kN/m2 
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9.1.5 Σεισµικά φορτία. 
Χρησιµοποιούνται οι παρακάτω παράµετροι σύµφωνα µε τον ΕΑΚ2000: 
Ζώνη σεισµικής επικυνδυνότητας  ΙΙ 
Κατηγορία σπουδαιότητας   Σ3 
Κατηγορία εδάφους    Α 
Συντελεστής θεµελίωσης   1.00 
 
9.1.6 Χρησιµοποιηθέντα προγράµµατα Η/Υ 
Η στατική ανάλυση/διαστασιολόγηση πραγµατοποιήθηκε µε την σειρά προγραµµάτων 
της εταιρείας CUBUS [cubus, 1998], [Κανελλόπουλος, 1999]. Ειδικότερα για την 
ανάλυση των πλακών χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα επιφανειακών πεπερασµένων 
στοιχείων CEDRUS-3. Οι χωρικοί φορείς επιλύθηκαν µε τα αντίστοιχα προγράµµατα 
υπολογισµού των εντατικών µεγεθών και διαστασιολόγησης STATIK-3 και FAGUS-3. Η 
ελαστοπλαστική ανάλυση έγινε µε το πρόγραµµα STATIK3-PUSHOVER.   
 
9.1.7 Επιλύσεις – αποτελέσµατα – συµπεράσµατα 
Για να διαπιστωθεί το επίπεδο σεισµικής επάρκειας του κτιρίου πραγµατοποιήθηκαν 
δύο σειρές αναλύσεων, µια για το µοντέλο πρίν την προσθήκη και µια για το µοντέλο 
µετά τη µεταλλική προσθήκη. 
Για καθένα από τα δύο µοντέλα διενεργήθηκαν 8 σειρές ελαστοπλαστικών αναλύσεων 
µεταβάλλοντας τη γωνία σεισµικής φόρτισης ανά 45ο. Ετσι υπολογίσθηκε η 
συµπεριφορά των κατασκευών για γωνίες 0ο, 45ο, 90ο, 135ο, 180ο, 225ο, 270ο και 315ο. 
 
Κατ’ αρχήν, όλες οι αναλύσεις δείχνουν ότι η κατασκευή είναι εξαιρετικά χαµηλής 
δυσκαµψίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε όλες τις διευθύνσεις που εξετάστηκαν, η 
ιδιοπερίοδος της κατασκευής στην ελαστική περιοχή συµπεριφοράς κυµαίνεται από 
0.98 έως 1.51 sec, ενώ στην ελαστοπλαστική περιοχή µεταξύ 1.47 και 2.26sec. 
Ανάλογα, µεγάλες είναι και οι µέγιστες µετακινήσεις που αναπτύσσονται κατά τον 
σεισµό σχεδιασµού και κυµαίνονται µεταξύ 7.1 και 10.4cm. Οι οριζόντιες δυνάµεις που 
αναπτύσσονται στο κτίριο, ως ποσοστό επί των κατακορύφων (δηλ. ο σεισµικός 
συντελεστής), κυµαίνονται µεταξύ 3.9% και 7.9%. Παράλληλα, για την µετακίνηση 
σχεδιασµού η πλειοψηφία των διατοµών πλαστικοποιείται ενώ σηµαντικός αριθµός 
µελών (κυρίως υποστυλώµατα) εµφανίζει µη επιτρεπτές πλαστικές στροφές. Επίσης 
σε αρκετά δοµικά µέλη αναπτύσσονται διατµητικές δυνάµεις που είναι αδύνατο να 
παραληφθούν από το σκυρόδεµα και τον οπλισµό διάτµησης.  
Οι µεγαλύτερες βλάβες αναπτύσσονται στα υποστυλώµατα της αριστερής πλευράς του 
κτιρίου. Αυτό οφείλεται στη µειωµένη δυσκαµψίας που εµφανίζει η περιοχή αυτή σε 
σχέση µε την υπόλοιπη κατασκευή και έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση σηµαντικής 
στροφής στα διαφράγµατα των διαφόρων ορόφων. Η εικόνα που εµφανίζει η περιοχή 
αυτή σε περίπτωση σεισµικής φόρτισης 90ο αντιστοιχεί πρακτικά µε κατάρρευση 
του αντίστοιχου τµήµατος. Επίσης, αρκετές ζηµίες αναπτύσσονται στις σειρές των 
υποστυλωµάτων που βρίσκονται στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Βιζύης. Οι 
ζηµίες εµφανίζονται στις ανώτερες στάθµες και είναι αποτέλεσµα της υπερβολικής 
µείωσης των διατοµών (από 20/60 στο υπόγειο, γίνονται στις ανώτερες στάθµες 
20/35). 
Παράλληλα, για τις διάφορες διευθύνσεις της σεισµικής δράσης, εµφανίζονται 
υπερβάσεις της αντοχής σε διάφορα άλλα δοµικά µέλη. 
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∆ιεύθυνση σεισµού 0ο  
∆ιεύθυνση σεισµού 45ο 

∆ιεύθυνση σεισµού 90ο ∆ιεύθυνση σεισµού 135ο 
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∆ιεύθυνση σεισµού 180ο 
∆ιεύθυνση σεισµού 225ο 

∆ιεύθυνση σεισµού 270ο ∆ιεύθυνση σεισµού 315ο 
Σχήµα 9.1-2 Καµπύλες συµπεριφοράς του κτιρίου για διάφορες διευθύνσεις της 
σεισµικής δράσης 
 
Συµπερασµατικά, το κτίριο απαιτεί επεµβάσεις βελτίωσης της συµπεριφοράς του, οι 
οποίες πρέπει να έχουν ως άξονες τα εξής: 
 Την αύξηση της δυσκαµψίας και της αντοχής του κτιρίου η οποία θα έχει ως 
αποτέλεσµα τη µείωση των µετακινήσεων και κατά συνέπεια τη µείωση των 
διατοµών που βρίσκονται στην πλαστική περιοχή καθώς επίσης και τη µείωση των 
αναπτυσσόµενων πλαστικών στροφών στις διατοµές που πλαστικοποιούνται. 
Επίσης ως αποτέλεσµα της ανωτέρω επέµβασης θα επέλθει και η µείωση της 
διατµητικής καταπόνησης των διαφόρων µελών. Η αύξηση της δυσκαµψίας πρέπει 
να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε το κέντρο ελαστικής στροφής να µετακινηθεί 
πλησιέστερα στο κέντρο µάζας έτσι ώστε να µειωθούν οι σχετικές στροφές µεταξύ 
των διαφραγµάτων. Τα παραπάνω µπορούν να επιτευχθούν µε προσθήκη νέων 
τοιχωµάτων και µε αύξηση των διατοµών υφιστάµενων τοιχωµάτων. Τα νέα 
τοιχώµατα θα πρέπει να θεµελιωθούν κατάλληλα ώστε να µεταφέρονται τα σεισµικά 
φορτία µε ασφάλεια στο έδαφος. 



ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Κεφάλαιο 9 

129

 Την ενίσχυση µε µανδύες των διατοµών συγκεκριµένων υποστυλωµάτων στους 
ανώτερους ορόφους. 

 Την ενίσχυση των διατοµών που µετά τις παραπάνω επεµβάσεις θα εξακολουθούν 
να εµφανίζουν αστοχίες ψαθυρού τύπου µε µανδύες διάτµησης. 

 

∆ΕΞΙ ΤΜΗΜΑΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
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ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΙΣΩ ΤΜΗΜΑ

 
Σχήµα 9.1-3 Κατακόρυφα στοιχεία που εµφανίζουν σηµαντική αποµείωση της 
φέρουσας ικανότητάς τους έναντι κατακορύφων φορτίων 
 
 

9.2 ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 
 

9.2.1 Γενικά 
Από την έρευνα στα αρχεία της υπηρεσίας βρέθηκε τεύχος υπολογισµών, από όπου 
αντλήθηκαν σηµαντικά στοιχεία για το έργο.  
Η στατική µελέτη του κτιρίου εγκρίθηκε το 1963 για κατασκευή ισογείου και ενός 
ορόφου, ενώ το κτίριο διαµορφώνεται σήµερα µε ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο. 
∆ηλαδή κατασκευάσθηκε ακόµη ένας όροφος πέραν των προβλεπόµενων. 
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Σχήµα 9.2-1 Ξυλότυπος της τυπικής στάθµης του κτιρίου πριν την ενίσχυση 
  
Οι παραδοχές της στατικής µελέτης προβλέπουν κατηγορία σκυροδέµατος Β160 και 
χάλυβα ST-I. Ο ποιοτικός έλεγχος δοκιµίων που λήφθηκαν από το σκυρόδεµα του 
κτιρίου έδωσε αποτελέσµατα που υπολείπονται αρκετά της προβλεπόµενης αντοχής. 
Συγκεκριµένα, η σηµερινή αντοχή του σκυροδέµατος είναι µικρότερη της αντίστοιχης 
της κατηγορίας Β120. 
Από την αποτύπωση των οπλισµών των υποστυλωµάτων, διαπιστώθηκε ότι οι 
τοποθετηµένοι οπλισµοί διαφέρουν σηµαντικά των προβλεπόµενων από τη στατική 
µελέτη του κτιρίου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σε σειρά στύλων οι τοποθετηµένοι 
οπλισµοί είναι 4Φ12 αντί για 7Φ22.  
Τέλος, ο ποιοτικός έλεγχος του σκυροδέµατος επιβεβαίωσε την ενανθράκωση του 
σκυροδέµατος. Σε ορισµένες θέσεις η ενανθράκωση έχει προχωρήσει αρκετά µε 
αποτέλεσµα να εµφανίζονται αποφλοιώσεις. 
 
Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη τα παρακάτω φορτία 
Ίδιο βάρος οπλισµένου σκυροδέµατος     24 kN/m3 
Οπτοπλινθοδοµές µπατικές       3.6 kN/m2 
Οπτοπλινθοδοµές δροµικές      2.1 kN/m2 
Επικαλύψεις ορόφων        0.8 kN/m2 
Επικαλύψεις δώµατος       3.0 kN/m2 
Επικαλύψεις κλιµάκων       1.50 kΝ/m2 
Κινητό ορόφων        3.0 kN/m2 
Κινητό δώµατος       1.5 kN/m2 
Κινητό κλίµακας-εξωστών      5.0 kN/m2 
 
Το κτίριο φέρει σήµερα ξύλινη στέγη µε κεραµίδια η οποία εδράζεται στην πλάκα 
οροφής του δευτέρου ορόφου. 
 
Ήδη από τους πρώτους υπολογισµούς φάνηκε ότι το στατικό σύστηµα είναι ανεπαρκές 
και αποφασίσθηκε η ενίσχυσή του. 
Θεωρήθηκε σκόπιµο να περιοριστεί κατά το δυνατόν το εύρος της ενίσχυσης και 
αποφασίσθηκε η τοποθέτηση τεσσάρων αντισεισµικών τοιχωµάτων τα οποία 
βελτιώνουν σηµαντικά την συµπεριφορά του κτιρίου υπό οριζόντια φορτία. Τα 
τοιχώµατα αυτά τοποθετήθηκαν σε θέσεις όπου είναι εύκολη η επέµβαση, χωρίς να 
θίγεται η µερική λειτουργικότητα του κτιρίου κατά το στάδιο των εργασιών. Οι εργασίες 
προέβλεπαν επίσης επέµβαση στη θεµελίωση έτσι ώστε να είναι εφικτή η ασφαλής 
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παραλαβή των φορτίων από το έδαφος. Τα τοιχώµατα θα συνδέθηκαν µε τα 
υφιστάµενα στοιχεία µέσω βλήτρων. 
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Σχήµα 9.2-2 Ξυλότυπος της τυπικής στάθµης του κτιρίου µετά την ενίσχυση 
 
9.2.2 Κανονισµοί που εφαρµόστηκαν 
Κατά την σύνταξη της παρούσης στατικής µελέτης εφαρµόσθηκαν οι παρακάτω 
κανονισµοί 
Ελληνικός Κανονισµός Φορτίσεων ∆οµικών Έργων (B.∆. της 10/31 ∆εκ. 1945 Φ.E.K. 
171 A/16.5.1946 µε τις όποιες µεταγενέστερες τροποποιήσεις του). 
Νέος Κανονισµός Σκυροδέµατος 
Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ2000) 
FEMA 273/356: NEHRP Guidelines for the seismic rehabilitation of buildings, October 
1997/2001, Washington, D.C. 
ATC40: Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings, Vol 1, November 1996. 
 
9.2.3 Κατηγορίες Υλικών κατασκευής 
Οπλισµένο sκυρόδεµα C16/20 
Eκτοξευόµενο σκυρόδεµα C25/30 
Νευροχάλυβας σκυροδέµατος S500. 
Χάλυβας ελατών διατοµών Fe-360  
Κοχλίες γενικώς 8.8 
 
 
9.2.4 Φορτία και φορτίσεις 
Αναλυτικά οι τιµές των φορτίων που λήφθηκαν υπόψη έχουν ως εξής: 
Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη τα παρακάτω φορτία 
Ίδιο βάρος οπλισµένου σκυροδέµατος     24 kN/m3 
Οπτοπλινθοδοµές µπατικές       3.6 kN/m2 
Οπτοπλινθοδοµές δροµικές      2.1 kN/m2 
Επικαλύψεις ορόφων        0.8 kN/m2 
Επικαλύψεις δώµατος       3.0 kN/m2 
Επικαλύψεις κλιµάκων       0.15 kΝ/m2 
Κινητό ορόφων        3.0 kN/m2 
Κινητό δώµατος       1.5 kN/m2 
Κινητό κλίµακας-εξωστών      5.0 kN/m2 
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9.2.5 Σεισµικά φορτία. 
Υπολογίζεται η οριζόντια συνιστώσα του φάσµατος επιταχύνσεων σύµφωνα µε τον 
ΝΕΑΚ: 
Ζώνη σεισµικής επικυνδυνότητας  ΙΙ 
Κατηγορία σπουδαιότητας   Σ3 
Κατηγορία εδάφους    Β 
Συντελεστής σεισµικής συµπεριφοράς 1.5 
Συντελεστής θεµελίωσης   1.00 
 
9.2.6 Χρησιµοποιηθέντα προγράµµατα Η/Υ 
Η στατική ανάλυση/διαστασιολόγηση πραγµατοποιήθηκε µε την σειρά προγραµµάτων 
της εταιρείας CUBUS [cubus, 1998], [Κανελλόπουλος, 1999]. Ειδικότερα για την 
ανάλυση των πλακών χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα επιφανειακών πεπερασµένων 
στοιχείων CEDRUS-3. Οι χωρικοί φορείς επιλύθηκαν µε τα αντίστοιχα προγράµµατα 
υπολογισµού των εντατικών µεγεθών και διαστασιολόγησης STATIK-3 και FAGUS-3. Η 
διαστασιολόγηση των κατασκευών από σκυρόδεµα έγινε µε το πρόγραµµα HOCH-3. 
 
9.2.7 Επιλύσεις – αποτελέσµατα – συµπεράσµατα 
 
Η στατική µελέτη ακολουθεί τα εξής στάδια.  
Α. Επίλυση πλακών 
Επιλύθηκαν κατ’ αρχήν οι πλάκες του κτιρίου µε πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων. 
Οι πλάκες φορτίζονται µε τα µόνιµα και τα κινητά φορτία. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στα 
φορτία των τοίχων τα οποία τοποθετήθηκαν µε ακρίβεια (βλέπε µέρος Α της στατικής 
µελέτης). Από την επίλυση των πλακών προκύπτουν οι αντιδράσεις στις θέσεις των 
στηρίξεων. Με τις αντιδράσεις αυτές φορτίζεται στη συνέχεια το χωρικό µοντέλο. 
Επίσης υπολογίσθηκαν οι απαιτούµενοι οπλισµοί και παρουσιάζονται µε τη µορφή 
διαγραµµάτων ισουψών καµπυλών. Οι απαιτούµενοι οπλισµοί στη συνέχεια 
συγκρίθηκαν µε τους τοποθετηµένους οι οποίοι φαίνονται στο τεύχος της στατικής 
µελέτης που δόθηκε από την υπηρεσία. Γενικώς υπήρξε επάρκεια οπλισµών και δεν 
απαιτήθηκε ενίσχυση. 
 
 
Β. Μόρφωση του χωρικού µοντέλου πριν την ενίσχυση 
Σε δεύτερο στάδιο µορφώθηκε χωρικό µοντέλο το οποίο περιλάµβανε µόνον το 
υφιστάµενο κτίριο. Η σεισµική αντοχή του κτιρίου υπολογίσθηκε µε τη µεθοδολογία που 
προβλέπεται από τις Αµερικανικές προδιαγραφές ΑΤC40 και FEMA273. O έλεγχος 
έδειξε σηµαντική ανεπάρκεια του κτιρίου υπό οριζόντια φορτία και σοβαρές ζηµίες σε 
οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία που αντιστοιχούν πρακτικά σε κατάρρευση. Στο 
παρακάτω σχήµα φαίνονται οι καµπύλες ικανότητας που προέκυψαν για σεισµική 
φόρτιση στις διευθύνσεις Χ και Υ. 
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Σεισµός Χ+  

 
Σεισµός Υ+ 

Σχήµα 9.2-3 Καµπύλες ικανότητας του κτιρίου πριν την ενίσχυση  
  
Γ. Μόρφωση του χωρικού µοντέλου µετά την ενίσχυση 
Στη συνέχεια µορφώθηκε χωρικό µοντέλο το οποίο περιλάµβανε τόσο το υφιστάµενο 
κτίριο όσο και τα τέσσερα νέα αντισεισµικά τοιχώµατα. Εφαρµόσθηκαν και πάλι οι 
Αµερικανικές προδιαγραφές ΑΤC40 και FEMA273. Η συµπεριφορά του κτιρίου ήταν 
σαφώς βελτιωµένη. ∆ιατµητικές αστοχίες εµφανίσθηκαν σε κάποιες δοκούς της οροφής 
του ισογείου και της οροφής του Α' ορόφου. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η 
ενίσχυση έναντι διατµήσεως των στοιχείων αυτών µε προσθήκη πλέγµατος οπλισµού 
και επένδυση µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα GUNITE. Οι νέες καµπύλες ικανότητας 
δίνονται στο παρακάτω σχήµα 
 

 
Σεισµός Χ+ 

 
Σεισµός Υ+ 

Σχήµα 9.2-4 Καµπύλες ικανότητας του κτιρίου µετά την ενίσχυση  
 
∆. ∆ιαστασιολόγηση των νέων στοιχείων. 
Ακολούθησε διαστασιολόγηση των νέων στοιχείων σκυροδέµατος σε στατικά και 
σεισµικά φορτία, σύµφωνα µε τον ΕΑΚ2000. 
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Ε. Υπολογισµός της θεµελίωσης 
Τέλος υπολογίσθηκε µε λεπτοµέρεια η θεµελίωση των τεσσάρων νέων αντισεισµικών 
τοιχωµάτων. Η θεµελίωση υλοποιήθηκε µε νέα πέδιλα τα οποία επικάλυψαν τα 
υφιστάµενα στοιχεία. Η στάθµη θεµελίωσης τοποθετήθηκε στο -2.00. Ο έλεγχος έγινε 
µε πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων µε τη παραδοχή της ελαστικής έδρασης επί 
του εδάφους. Στην αρχική στατική µελέτη προβλέπονταν τάση θεµελίωσης ίση µε 1.5 
kg/cm2=15 kN/m2. Η εδαφοτεχνική έρευνα έδωσε νέα επιτρεπόµενη τάση θεµελίωσης 
ίση µε 2.5 kg/cm2=25 kN/m2. H τάση αυτή για να αναχθεί σε επίπεδο οριακής αντοχής 
πολλαπλασιάσθηκε µε το 1.4 και προέκυψε η οριακή αντοχή του εδάφους ίση µε 
σορ=35kN/m2. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η µεταφορά των οριζοντίων φορτίων 
προτάθηκε η ανακατασκευή τµηµάτων της πλάκας του δαπέδου του ισογείου. 
 
 
 
 
Σύνοψη των προβλεπόµενων επεµβάσεων 
Οι προβλεπόµενες επεµβάσεις συνοπτικά είναι οι παρακάτω 
Προσθήκη τεσσάρων νέων αντισεισµικών τοιχωµάτων. 
Θεµελίωση των τεσσάρων νέων τοιχωµάτων 
Ανακατασκευή τµηµάτων της πλάκας του δαπέδου του ισογείου µε σκοπό την 
δηµιουργία νέου διαφράγµατος στη θέση αυτή. 
Ενίσχυση δοκών έναντι διάτµησης στις στάθµες της οροφής ισογείου και οροφής Α' 
ορόφου. 
Επιπροσθέτως, µετά την έναρξη των εργασιών προετοιµασίας των επιφανειών, 
διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των δοκών της οροφής του ισογείου εµφάνιζε 
πληµµελείς επικαλύψεις. Επίσης, πληµµελείς επικαλύψεις εµφανίστηκαν σε αρκετές 
θέσεις στις µεγάλες πλάκες της ίδιας στάθµης. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε οι 
επεµβάσεις να εµφανίσουν γενικευµένο χαραΚτίρα στη στάθµη αυτή και πιο 
συγκεκριµένα. 
Ενίσχυση των δοκών της οροφής του ισογείου µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα µε τρόπο 
ανάλογο µε αυτό των υπολοίπων δοκών. 
Ενίσχυση των µεγάλων πλακών της οροφής του ισογείου µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα 
πάχους 5cm 
Ενίσχυση των διαδρόµων σε όλες τις στάθµες µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα πάχους 
5cm µε σκοπό τη βελτίωση της διαφραγµατικής λειτουργίας 
Ενίσχυση των πλακών στα φατνώµατα όπου τοποθετούνται τα τοιχώµατα µε 
εκτόξευόµενο σκυρόδεµα πάχους 10cm. 
 
 
 



ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Κεφάλαιο 10 

135

 

10. Συµπεράσµατα 
 
 

 
Με την παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να παρουσιασθεί µια ολοκληρωµένη 
πρόταση για την αποτίµηση της αντοχής υφισταµένων δοµηµάτων σε σεισµική 
καταπόνηση και τη βελτίωση της συµπεριφοράς τους µέσω τεχνικών επεµβάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, όπως προκύπτει από την προηγηθείσα ανάπτυξη, απαιτούνται 
τα παρακάτω : 
 
Α) Σε σχέση µε το δόµηµα 

• Γεωµετρική αποτύπωση των φερόντων στοιχείων του υφιστάµενου 
δοµήµατος καθώς και των λεπτοµερειών όπλισης (διάταξη, διάµετρος, 
επικάλυψη) ως έχουν ή έλεγχος, και ενδεχοµένως τροποποίηση, των 
διαθέσιµων σχεδίων.    

• Γεωµετρική αποτύπωση ως έχουν ή έλεγχος, και ενδεχοµένως 
τροποποίηση, των διαθέσιµων σχεδίων ως προς τη θέση και το µέγεθος 
των µονίµων φορτίων που οφείλονται σε µη φέροντα στοιχεία (τοιχοποιίες, 
επικαλύψεις δαπέδων, µονώσεις, επενδύσεις κατακόρυφων επιφανειών 
κ.ά.). 

• Προσδιορισµός των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (σκυρόδεµα, χάλυβας 
οπλισµού) 

    
Β) Σε σχέση µε το Σεισµικό Κίνδυνο 

• Εκτίµηση των χαρακτηριστικών της εδαφικής δόνησης στη θέση του 
δοµήµατος (υπό τη µορφή Φάσµατος Απόκρισης) για σεισµούς µε διάφορες 
Περιόδους Επαναφοράς, π.χ. 72, 225, 475, 975, 2475 χρόνια ή διάφορες 
πιθανότητες υπέρβασης µέσα σε ορισµένο χρονικό διάστηµα, π.χ. 50 
χρόνια.  
Έτσι, σεισµοί µε τις παραπάνω Περιόδους Επαναφοράς έχουν πιθανότητες 
να συµβούν τουλάχιστον µία φορά µέσα σε διάστηµα 50 χρόνων ίσες µε 
50%, 20%, 10%, 5%  και 2% αντίστοιχα. 

 
Γ) Σε σχέση µε το Στόχο της Σεισµικής Αποκατάστασης 

• Καθορισµός των επιθυµητών επιπέδων επιτελεστικότητας του δοµήµατος 
για ένα ή περισσότερα (συνήθως µέχρι δύο) επίπεδα σεισµικού κινδύνου, 
π.χ. άµεση λειτουργικότητα µετά από ένα σεισµό µε περίοδο επαναφοράς 
72 χρόνια και εξασφάλιση από ανθρώπινες απώλειες για ένα σεισµό µε 
περίοδο επαναφοράς 475 χρόνια.  
Το στάδιο αυτό, το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ισοδύναµο µε τον 
καθορισµό της µέγιστης αποδεκτής Σεισµικής ∆ιακινδύνευσης, είναι 
καθοριστικό για τη χάραξη της στρατηγικής της αποκατάστασης (έκταση και 
είδος επεµβάσεων) και απαιτεί ουσιαστικά συµµετοχή του Κυρίου του 
Έργου στη λήψη των σχετικών αποφάσεων ή τη θέσπιση από την αρµόδια 
Αρχή ειδικών κατά περίπτωση  κριτηρίων.  

 
∆) Σε σχέση µε την (διαπιστωµένη ή εκτιµώµενη) ελαττωµατική συµπεριφορά του 

δοµήµατος 
• Εποπτικός εντοπισµός των ασθενών σηµείων και των αδυναµιών του 

δοµήµατος µε επί τόπου εξέταση της κατάστασής του σε συνδυασµό µε 
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εξέταση και αξιολόγηση των πληροφοριών της αποτύπωσης και των 
ιδιοτήτων των υλικών. 

• Εκτέλεση απλοποιηµένων υπολογισµών για την εκτίµηση της σεισµικής 
συµπεριφοράς και την επαλήθευση του εποπτικού ελέγχου. Περαιτέρω 
επισήµανση των µελών στα οποία ο λόγος απαιτούµενη προς διαθέσιµη 
αντοχή προσεγγίζει ή υπερβαίνει το 1,0.  

 
Ε) Σε σχέση µε τον έλεγχο της συµπεριφοράς του δοµήµατος µετά την επέµβαση 

• Πρώτη προσέγγιση στον καθορισµό των επεµβάσεων µετά από εξέταση 
εναλλακτικών λύσεων για τη βελτίωση της συµπεριφοράς του δοµήµατος.  

• Κατάλληλη µοντελοποίηση του φέροντος οργανισµού για τη δηµιουργία της 
καµπύλης ικανότητας του δοµήµατος, δηλ. της καµπύλης Τέµνουσα Βάσης 
προς Μετακίνηση του Κέντρου Βάρους της οροφής.  
Η καµπύλη αυτή αποδίδει τη µη γραµµική στατική συµπεριφορά του 
δοµήµατος για βαθµιαία αυξανόµενο φορτίο (pushover) και προκύπτει µέσω 
µιας ακολουθίας διαδοχικών γραµµικών αναλύσεων. 
Κάθε µία απ΄ αυτές τις γραµµικές αναλύσεις εκτελείται για µία βαθµίδα 
φορτίου, η κατανοµή του οποίου προσοµοιώνει τη σεισµική δράση και το 
µέγεθός του είναι τόσο µόνο, ώστε η καταπόνηση που αναπτύσσεται σε 
κάποιο στοιχείο ή στοιχεία να φτάνει στα όρια της αντοχής τους µε 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία πλαστικών αρθρώσεων στα σηµεία αυτά και τη 
µείωση της συνολικής ακαµψίας του δοµήµατος. 
Η επόµενη ανάλυση εκτελείται για µια νέα βαθµίδα φορτίου αλλά σε 
τροποποιηµένο στατικό σύστηµα λόγω των πλαστικών αρθρώσεων που 
δηµιουργήθηκαν στο προηγούµενο βήµα.  
Η διαδικασία για τη δηµιουργία της καµπύλης ικανότητας του δοµήµατος 
ολοκληρώνεται όταν το πλήθος των τοπικών αστοχιών οδηγήσει το δόµηµα 
σε ολική αστοχία. 

• Εκτίµηση, µε βάση την καµπύλη ικανότητας του δοµήµατος, το Φάσµα 
Απόκρισης Επιταχύνσεων και τεσσάρων διορθωτικών συντελεστών της 
Μετατακίνησης Στόχου (Μέθοδος Συντελεστή Μετακίνησης). 

• Έλεγχος αν οι παραµορφώσεις και οι αντοχές των µελών του φέροντος 
οργανισµού (περιλαµβανοµένου και του εδάφους) ικανοποιούν τα κριτήρια 
αποδοχής για το συγκεκριµένο επίπεδο επιτελεστικότητας του δοµήµατος. 
Τα κριτήρια αποδοχής δίνονται στα εγχειρίδια εφαρµογής της µεθόδου 
(FEMA 273, FEMA 356). 

• Εάν τα κριτήρια αποδοχής ικανοποιούνται η επέµβαση θεωρείται επιτυχής. 
• Εάν τα κριτήρια αποδοχής δεν ικανοποιούνται γίνεται κατάλληλη 

τροποποποίηση/συµπλήρωση του σχήµατος της επέµβασης και η 
διαδικασία Ε) επαναλαµβάνεται από την αρχή.  

 
Η παραπάνω µεθοδολογία εκτίθεται διεξοδικά στην παρούσα εργασία µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην παρουσίαση των µεθόδων προσδιορισµού των ιδιοτήτων του 
σκυροδέµατος και του χάλυβα ως έχουν στο κτίριο και στην ανάπτυξη του τρόπου 
εκτίµησης της σεισµικής διακινδύνευσης, ο οποίος συµπληρώνεται µε επεξηγηµατικά 
παραδείγµατα.  
Στη συνέχεια δίνονται οδηγίες για τη χάραξη µιας στρατηγικής επεµβάσεων, αρχίζοντας 
µε τον εντοπισµό των ασθενών σηµείων του δοµήµατος και ολοκληρώνοντας µε µια 
συνοπτική περιγραφή ορισµένων κατηγοριών επεµβάσεων. Ακολουθεί αναλυτική 
παρουσίαση της Μεθόδου του Συντελεστή Μετακίνησης, η οποία επεκτείνεται στη 
διερεύνηση της εφαρµοσιµότητας της µεθόδου και στην Ελλάδα λαµβάνοντας υπόψη 
τις χαρακτηριστικές ιδιότητες επιλεγµένων επιταχυνσιογραφηµάτων του ελληνικού 
χώρου. Προϊόν αυτής της διεξοδικής έρευνας είναι µια πρόταση για τροποποίηση του 
τύπου µε τον οποίο υπολογίζεται ο διορθωτικός συντελεστής C1 της µεθόδου.  
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Για την πρακτική εφαρµογή της µη γραµµικής στατικής ανάλυσης παρατίθεται µια 
λεπτοµερής ανάπτυξη των αρχών που διέπουν τη µοντελοποίηση των υφισταµένων 
κατασκευών από σκυρόδεµα, τόσο στο σύνολο του φορέα όσο και σε τοπικό επίπεδο 
µέλους. Τα στοιχεία που παρέχονται για την προσοµοίωση της συµπεριφοράς των 
µελών χρησιµοποιούνται και για τον έλεγχο των κριτηρίων αποδοχής, τα οποία 
εξετάζονται στο επόµενο κεφάλαιο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προσοµοίωση της 
θεµελίωσης και στην επιρροή του συστήµατος θεµελίωση-έδαφος στη σεισµική 
συµπεριφορά του δοµήµατος.  
Η εργασία ολοκληρώνεται µε την εφαρµογή της µεθόδου σε πραγµατικές κατασκευές.  
 
Από την ανάπτυξη και την εφαρµογή της µεθόδου της µη γραµµικής στατικής ανάλυσης 
προκύπτουν τα εξής : 

• Η µέθοδος έχει αναπτυχθεί για τον έλεγχο της συµπεριφοράς υφισταµένων 
κτιρίων πριν και µετά τις επεµβάσεις, µπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί και σε 
νέα κτίρια. 

• Η µέθοδος µπορεί να εφαρµοσθεί και σε γέφυρες. 
• Η εφαρµογή της µεθόδου δεν είναι απλή και απαιτεί υψηλό επίπεδο γνώσεων 

τόσο στη δυναµική των κατασκευών όσο και στη µηχανική των υλικών. 
• Εφόσον υιοθετηθεί η εφαρµογή της µεθόδου θα πρέπει να προβλεφθεί και ένας 

κατάλληλος µηχανισµός ελέγχου της µελέτης από άτοµα του αυτού τουλάχιστον 
επιπέδου µε τον µελετητή. 

• Λόγω του ότι η τεχνολογία των επεµβάσεων εξελίσσεται και αναπτύσσεται 
συνεχώς, ο µελετητής θα πρέπει να γνωρίζει σε βάθος την τεχνολογία των 
προτεινοµένων επεµβάσεων και να συνοδεύει τη µελέτη του από αναλυτικές 
κατασκευαστικές οδηγίες και προδιαγραφές. 

• Η εφαρµογή της µεθόδου, συγκρινόµενη µε τις παραδοσιακά ακολουθούµενες 
πρακτικές επεµβάσεων, συνεπάγεται εν γένει υψηλότερο κόστος µελέτης και, 
τουλάχιστον σε περιοχές µε υψηλή σεισµικότητα, υψηλότερο κόστος και για την 
υλοποίηση των επεβάσεων. 
Αυτή όµως η αύξηση του κόστους µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι µε τη 
νέα µεθοδολογία το κόστος εξαρτάται άµεσα από το επιλεγόµενο (πολλές 
φορές) υψηλότερο επίπεδο επιτελεστικότητας και σε κάθε περίπτωση η αύξηση 
του κόστους   εξισορροπείται από το γεγονός ότι  οι παραδοσιακές πρακτικές 
δεν παρέχουν την ίδια ελεγχόµενη ποιότητα αποτελέσµατος ως προς την 
επιθυµητή επιτελεστικότητα του δοµήµατος. Αν, επιπρόσθετως, ληφθεί υπόψη 
η επιρροή της µεθόδου επέµβασης που εφαρµόστηκε και στην έκταση των 
πιθανών βλαβών που θα προκαλέσει ένας µελλοντικός σεισµός, η οικονοµική 
σύγκριση αποβαίνει υπέρ της νέας πρακτικής.        
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