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Περίληψη

Αφορμή για την παρούσα διατριβή αποτέλεσε η εργασία των Hussain and Tsopelas

[1], όπου υπολογίζεται η υπεραντοχή (redundancy) μέσω αριθμητικών και

πιθανοτικών προσομοιωμάτων σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην

παραπάνω εργασία αναπτύσσονται αριθμητικά μοντέλα για τον υπολογισμό της

συνολικής υπεραντοχής μέσω δύο ανεξάρτητων παραμέτρων: της υπεραντοχής μέσω

αριθμητικής και πιθανοτικής προσέγγισης. Η παραπάνω εργασία εστιάζει στην

παραμετρική διερεύνηση των φαινομένων που προσδίδουν υπεραντοχή συναρτήσει

του στροφικού συντελεστή πλαστιμότητας του μέλους.

Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιούνται τα αριθμητικά μοντέλα σύμφωνα με την

εργασία των Hussain  and  Tsopelas  [1],  για τον υπολογισμό της υπεραντοχής σε

μεταλλικά πλαίσια ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται παραμετρικές αναλύσεις ώστε

να διευκρινισθεί η επίδραση διαφόρων παραμέτρων στην συνολική συμπεριφορά των

μεταλλικών πλαισίων.  Βασικός στόχος της παρούσας διατριβής αποτελεί η εύρεση

της επίδρασης της υπεραντοχής μεταλλικών πλαισίων στον συντελεστή

συμπεριφοράς τους q  μέσω της εξίσωσης Rd Rqq ×= , σε αντιθέση με την εξίσωση

που προτείνεται στον Ε.Α.Κ. 2000, od qqq ×= , σε πλαίσια των οποίων οι διατομές

έχουν προκύψει μέσω ελαστικής φασματικής ανάλυσης για εδαφική επιτάχυνση

g24.0 και g36.0 . Τα πλαίσια διαστασιολογούνται βάσει του Ε.Α.Κ. 2000 [15],

πραγματοποιείται ο έλεγχος περιορισμού βλαβών, αποφυγής φαινομένων δευτέρας

τάξης και ο ικανοτικός σχεδιασμός ώστε να αντιπροσωπεύουν πραγματικές

κατασκευές.

Είναι αντιληπτό πως ο παράγοντας πλαστιμότητας oq  αντικαθίσταται από τον

συντελεστή υπεραντοχής RR  ώστε να συμπεριληφθούν και πιθανοτικά φαινόμενα, ή

φαινόμενα που σχετίζονται με οριζόντια ή κατακόρυφη μη κανονικότητα του φορέα,

ενώ ο παράγοντας πλαστιμότητας dq  λαμβάνεται ίσος με τον συντελεστή καθολικής

πλαστιμότητας bm  στα εύκαμπτα μεταλλικά πλαίσια.
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η φιλοσοφία των σημερινών αντισεισμικών κανονισμών βασίζεται στην αποφυγή

διακινδύνευσης της σωματικής ακεραιότητας ανθρώπων λόγω κατάρρευσης του

συνόλου ή ενός τμήματος της κατασκευής για τον σεισμό σχεδιασμού, που σύμφωνα

με τον ελληνικό κανονισμό έχει περίοδο επαναφοράς 475 έτη. Τα βασικά εργαλεία

ανάλυσης που χρησιμοποιούνται από τη πλειονότητα των μηχανικών, είναι η

δυναμική φασματική ανάλυση και η απλοποιημένη φασματική μέθοδος κατά Ε.Α.Κ.

2000 [15]. Πρόκειται για ελαστικές αναλύσεις που όμως η συνολική ανελαστική

συμπεριφορά λαμβάνεται υπ’ όψιν μέσω του συντελεστή συμπεριφοράς q .  Η

σεισμική διέγερση εισάγεται μέσω ανελαστικών φασμάτων σχεδιασμού που

προκύπτουν από τα αντίστοιχα ελαστικά διαιρεμένα με τον συντελεστή

συμπεριφοράς.

Η σύγχρονη φιλοσοφία αντισεισμικών κανονισμών που διατυπώθηκε το 2000 υπό την

εποπτεία κυρίως της F.E.M.A [21], θέτει ένα σύστημα απαιτήσεων για την

συμπεριφορά της κατασκευής για ένα σύνολο σεισμών με διαφορετική ένταση. Οι

βλάβες μπορεί να είναι αμελητέες, ελαφρές, σοβαρές ή πολύ σοβαρές για τις

αντίστοιχες στάθμες επιτελεστικότητας: “λειτουργικότητα κατά το σεισμό”

(operational), “άμεση χρήση” (immediate occupancy), “προστασία ζωής” (life safety)

και “αποφυγή κατάρρευσης”(collapse prevention), όπως αναλύεται διεξοδικά στο

κεφάλαιο 2.8. Η χρήση σύνθετων αναλύσεων, όπως η στατική ανελαστική

υπερωθητική ανάλυση και η δυναμική ανελαστική με εν χρόνω ολοκλήρωση

επιταχυνσιογραφημάτων επιτρέπεται από τον κανονισμό, και παρόλο που

αντικατοπτρίζουν πιο ρεαλιστικά την συμπεριφορά της κατασκευής υπό σεισμική

διέγερση, είναι ιδιαίτερα επίπονες και απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία από τον μηχανικό.

Η πλαστική θεωρία που μελετά την ανελαστική συμπεριφορά των μελών

αναπτύσσεται κυρίως τα τελευταία 25 χρόνια ενώ η αντίστοιχη ελαστική τα

τελευταία 100 χρόνια τουλάχιστον. Επομένως η έννοια της ελαστικής συμπεριφοράς

έχει μελετηθεί διεξοδικά και έχει επικρατήσει στην συνείδηση των μηχανικών ως μια

αξιόπιστη μέθοδος ανάλυσης, ενώ τα υπολογιστικά εργαλεία ελαστικών αναλύσεων

είναι πολύ περισσότερα και πιο εύχρηστα από τα αντίστοιχα ανελαστικών

αναλύσεων. Η νέα αντισεισμική φιλοσοφία μπορεί να προσεγγισθεί με τις
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υπάρχουσες ελαστικές αναλύσεις, (δυναμική φασματική και απλοποιημένη

φασματική ανάλυση), με την εισαγωγή διαφορετικής τιμής του συντελεστή

συμπεριφοράς για την κάθε στάθμη επιτελεστικότητας, τροποποιώντας την

συμπεριφορά του φορέα από σχεδόν ελαστική μέχρι ελαστοπλαστική με σημαντικές

παραμένουσες παραμορφώσεις. Οι σύγχρονες αντισεισμικές διατάξεις όπως ο

Ευρωκώδικας 8 [17], επιτρέπει την χρήση ανελαστικής υπερωθητικής ανάλυσης αντί

της ελαστικής, ή σε συνδυασμό με αυτήν, υπό την έννοια του πρόσθετου ελέγχού.

1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η κατάλληλη επιλογή του συντελεστή συμπεριφοράς

q , δύναται να εκφράσει την συνολική ανελαστική απαίτηση για την κάθε στάθμη

επιτελεστικότητας. Αν κατά την ελαστική ανάλυση επιλεγεί μικρή τιμή του

συντελεστή q , ( )5.11 ££ q , η κατασκευή σχεδιάζεται ώστε να παραμείνει ελαστική

(ή σχεδόν ελαστική) κατά τον σεισμό σχεδιασμού, προσεγγίζοντας τις στάθμες

υψηλής επιτελεστικότητας, όπου οι βλάβες πρέπει να είναι αμελητέες ή ελαφρές.

Αντιστοίχως αν επιλεγεί μεγάλη τιμή, η κατασκευή επιτρέπεται να εισέλθει στην

ανελαστική περιοχή κατά τον σεισμό σχεδιασμού, προσεγγίζοντας τις στάθμες

χαμηλής επιτελεστικότητας ,οπού οι βλάβες μπορεί να είναι σοβαρές ή πολύ σοβαρές.

Επομένως είναι πολύ σημαντικό να επιλεγεί η κατάλληλη τιμή του συντελεστή q ,

ώστε η συνολική συμπεριφορά της κατασκευής να αντικατοπτρίζει την επιθυμητή

στάθμη επιτελεστικότητας αποφεύγοντας όμως την συγκέντρωση των

παραμορφώσεων σε έναν όροφο το οποίο επιτυγχάνεται μέσω ικανοτικού

σχεδιασμού.

Ουσιαστικά, ο συντελεστής συμπεριφοράς προσομοιώνει την ανελαστική

συμπεριφορά της κατασκευής, λαμβάνοντας υπ όψιν την ικανότητα ανάπτυξης

ανελαστικών παραμορφώσεων, συνεπώς την ικανότητα απορρόφησης ενέργειας,

κατά την διάρκεια του σεισμού καθώς επίσης και την κατασκευαστική “υπεραντοχή”.

Οι βασικοί παράγοντες που προσδίδουν την υπεραντοχή (redundancy)  είναι η

υπερστατικότητα του φορέα, η πιθανότητα αστοχίας ενός μέλους και η κράτυνση του

υλικού. Διάφοροι ερευνητές έχουν ποσοτικοποιήσει την υπεραντοχή μέσω στατικών

ανελαστικών αναλύσεων, ούτως ώστε να προσδιορισθεί η συνολική ανελαστική

συμπεριφορά και ο πιθανός μηχανισμός κατάρρευσης.



3

Στην παρούσα διατριβή γίνεται η προσπάθεια αποτίμησης της υπεραντοχής και του

συντελεστή συμπεριφοράς μεταλλικών πολυώροφων πλαισίων για στάθμη

επιτελεστικότητας “προστασία ζωής”. Τα πλαίσια προκύπτουν από τον συνδυασμό

3,6,9,12,15, και 20 ορόφων με 3 και 6 ανοίγματα. Αρχικά πραγματοποιείται ελαστική

ανάλυση σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ. 2000 [15], επιλέγοντας 4=q , για ζώνες

σεισμικότητας ΙΙ και ΙΙΙ χρησιμοποιώντας τα φάσματα ψευδοεπιταχύνσεων του EC8

[17]. Ο περιορισμός του δείκτη ευαισθησίας έναντι πλευρικής παραμόρφωσης q , δεν

επιτρέπει την ανάπτυξη φαινομένων δευτέρας τάξης ενώ μέσω του ικανοτικού

ελέγχου σε κάθε κόμβο αποτρέπεται η συγκέντρωση των πλαστικών αρθρώσεων στα

υποστυλώματα ενός ορόφου. Μέσω προσαρμοζόμενης ανελαστικής (adaptive

pushover) ανάλυσης διαπιστώνεται ο πιθανότερος μηχανισμός κατάρρευσης και η

συνολική ανελαστική συμπεριφορά του κάθε πλαισίου εφαρμόζοντας δύο νόμους

συμπεριφοράς στις θέσεις πλαστικών αρθρώσεων. Η αποτίμηση της υπεραντοχής

προκύπτει μέσω της χρήσης κατάλληλων αριθμητικών και πιθανοτικών

προσομοιωμάτων. Ο “δείκτης υπεραντοχής” (redundancy – strength index, sr ),

υπολογίζεται μέσω στατικής ανελαστικής (pushover) ανάλυσης και αντικατοπτρίζει

την αριθμητική προσέγγιση του φαινομένου, ενώ ο “δείκτης μεταβολής υπεραντοχής”

(redundancy variation index, vr ), εκφράζει την πιθανοτική προσέγγιση του

φαινομένου της υπεραντοχής. Χρησιμοποιώντας κατάλληλα τους δείκτες sr  και vr

προκύπτει ο “συντελεστής υπεραντοχής” (redundancy modification factor, RR ), που

συνεισφέρει σημαντικά στην αποτίμηση του συντελεστή συμπεριφοράς.

Ο συντελεστής συμπεριφοράς q  προκύπτει σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ. 2000 [15], μέσω

της σχέσης 1.2.1.

od qqq ×= (1.2.1)

Οι δύο όροι dq  και oq , ορίζονται ως παράγοντάς πλαστιμότητας και υπεραντοχής

αντίστοιχα, (αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 2.3.1). Στην παρούσα διατριβή προτείνεται

μια νέα σχέση για τον προσδιορισμό του q , (σχέση 1.2.2), με συμμετοχή του

συντελεστή υπεραντοχής RR  ώστε να συμπεριληφθούν πιθανοτικά φαινόμενα,  ή

φαινόμενα που σχετίζονται με οριζόντια ή κατακόρυφη μη κανονικότητα του φορέα.

Rd Rqq ×= (1.2.2)
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1.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Το λογισμικό SAP2000® αναπτύχθηκε στο Berkeley της California από την

Computers and Structures, Inc [22]. Πραγματοποιεί ποικιλία αναλύσεων (στατική,

ιδιομορφική,  φασματική,  ανάλυση χρονοιστοριών,  κ.α.).  Η επικοινωνία με τον

χρήστη είναι εύκολη, τόσο στην μόρφωση του φορέα όσο και στην εισαγωγή των

δεδομένων, εξ αιτίας κυρίως του γραφικού περιβάλλοντος.

Το λογισμικό Ruaumoko® αναπτύχθηκε στο πανεπιστήμιο του Canterbury της Νέας

Ζηλανδίας υπό την εποπτεία του καθηγητή A. Carr. Πραγματοποιεί πολλά είδη

αναλύσεων (στατική, δυναμική , ανάλυση χρονοιστοριών, φασματική, αλλά και

pushover ή adaptive pushover κ.α.), σε δισδιάστατα ή τρισδιάστατα πλαίσια. Η

προσομοίωση της ανελαστικής συμπεριφορά του μέλους πραγματοποιείται με έναν

από τους 50 διαθέσιμους νόμους υστέρησης. Η μεγάλη ποικιλία των ανελαστικών

προσομοιωμάτων το καθιστά πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους αναλυτές μη

γραμμικών αναλύσεων. Η εισαγωγή των δεδομένων για ανάλυση δισδιάστατων

πλαισίων, γίνεται είτε μέσω βοηθητικών προγραμμάτων που παρέχονται μαζί με το

κυρίως πρόγραμμα, είτε μέσω αρχείου σε κειμενογράφο, ενώ για τρισδιάστατα

πλαίσια μόνο μέσω κειμενογράφου. Η έλλειψη γραφικού περιβάλλοντος και η

δυσκολία επικοινωνίας με τον χρήστη είναι τα βασικά μειονεκτήματά του.

Το λογισμικό Matlab® αναπτύχθηκε από την εταιρία MathWorks [25], Αποτελεί ένα

σύνθετο εργαλείο με απεριόριστες δυνατότητες, (γραμμική άλγεβρα, αριθμητική

παραγώγιση και ολοκλήρωση, ανάλυση δεδομένων κ.α.), αλλά ταυτόχρονα

λειτουργεί ως γλώσσα προγραμματισμού με την κάθε γραμμή του κώδικα να έχει την

μορφή μαθηματικής εξίσωση. Επίσης οι γραφικές παραστάσεις απεικονίζονται σε 2 ή

3 διευθύνσεις, με μεγάλες δυνατότητες γραφικής επεξεργασίας.

Η γλώσσα προγραμματισμού Fortran® [26], πρωτοσχεδιάσθηκε στην Αμερική στις

αρχές της δεκαετίας του ’50.Αναπτύχθηκαν 4 αλγόριθμοι στην Fortran® με σκοπό την

κατάλληλη επεξεργασία του αρχείου αποτελεσμάτων (output) από τις αναλύσεις με

το Ruaumoko® και τελικά τον υπολογισμό του συντελεστή RR .

Φυσικά χωρίς το πακέτο προγραμμάτων Office της Microsoft® η εργασία δεν θα είχε

την παρούσα μορφή, ενώ συγκεκριμένα στο Excel πραγματοποιήθηκαν διάφορα

προγράμματα (έλεγχος φαινομένων 2ας τάξης, ικανοτικός έλεγχος κόμβου κ.α.), που

βοήθησαν σημαντικά στην διεκπεραίωση της διατριβής.
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2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

2.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΏΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Η στατική ανελαστική υπερωθητική ανάλυση (pushover), εφαρμόζεται για την

ποσοτικοποίηση της αντίστασης της κατασκευής έναντι πλευρικών φορτίων, για την

εύρεση του πιθανού σχήματος της παραμορφωμένης κατασκευής καθώς επίσης και

του πιθανότερου μηχανισμού κατάρρευσής της, κατά τον σεισμό σχεδιασμού. Έχουν

προταθεί αρκετές τεχνικές, μεταξύ των οποίων η επιβολή πλευρικών φορτίων

σταθερού σχήματος (pushover analysis), η προσαρμοζόμενη (adaptive pushover

analysis)  και η πολυιδιομορφική με χρήση των ανώτέρων ιδιομορφών (modal

pushover  analysis).  Από την χρήση μη γραμμικών αναλύσεων προκύπτουν πολύ

σημαντικά συμπεράσματα για την συνολική ανελαστική απόκριση της κατασκευής,

ενώ είναι δυνατός ο εντοπισμός ενός από τους πιθανούς μηχανισμούς κατάρρευσης.

Επιπροσθέτως παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τον αριθμό και τις θέσεις των

δημιουργούμενων πλαστικών αρθρώσεων. Θα ακολουθήσει εκτενής σχολιασμός για

την κάθε μια από τις παραπάνω τεχνικές.

2.1.1 Στατική ανελαστική «Pushover» ανάλυση

Κατά την “pushover” ανάλυση, επιβάλλεται στην κατασκευή πλευρικό φορτίο

σταθερού σχήματος,  το οποίο αυξάνεται βηματικά,  με συνέπεια την σταδιακή

διαρροή των μελών (δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων), έως ότου τελικά προκύψει

ο μηχανισμός κατάρρευσης,  δηλαδή η κατασκευή δεν έχει πλέον την ικανότητα να

φέρει τα κατακόρυφα φορτία, όπως αναφέρεται από τους Krawinkler και Seneviratna,

[19]. Κατόπιν σχεδιάζεται η καμπύλη τέμνουσα βάσης – μετατόπιση (συνήθως)

κορυφής ( )d-baseV  ούτως ώστε να προκύψει η συνολική εικόνα της ανελαστικής

συμπεριφοράς της κατασκευής. Στην παραπάνω μέθοδο η επιλογή του σχήματος της

πλευρικής ώθησης επηρεάζει την τελική μορφή του μηχανισμού κατάρρευσης, χωρίς

να λαμβάνεται η (ενδεχόμενη) ανομοιομορφία των μαζών στους ορόφους

προσδίδοντάς της ένα βασικό μειονέκτημα έναντι των υπολοίπων μεθόδων.

Δυστυχώς η προαποφασισμένη κατανομή του πλευρικού φορτίου δεν δύναται να

αντιπροσωπεύσει την τυχαία φόρτιση που δημιουργείται κατά την σεισμική διέγερση.

Ως εκ τούτων, η συνολική ανελαστική συμπεριφορά της κατασκευής, που

απεικονίζεται στο διάγραμμα ( )d-baseV , αντιπροσωπεύει μια προσέγγιση της

πραγματικής. Η κατανομή του πλευρικού φορτίου επιλέγεται ως: τριγωνική,
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παραβολική, υπερβολική, ή σταθερή όπως απεικονίζονται στο σχήμα 1 ενώ

εναλλακτικά δύναται να προκύψει από τις ισοδύναμες οριζόντιες δράσεις του

σεισμού κατά τον Ε.Α.Κ. 2000[15] ή άλλου αντισεισμικού κανονισμού. Σε

πρόσφατες επιστημονικές εργασίες παροτρύνεται η κατανομή της πλευρικής

φόρτισης να είναι ανάλογη της πρώτης ιδιομορφής της κατασκευής, ούτως ώστε να

προκύπτει πιο φυσιολογική η παραμόρφωση του φορέα (πιο κοντά στην πραγματική

συμπεριφορά της κατασκευής). Δυστυχώς η pushover ανάλυση γίνεται περισσότερο

αναξιόπιστη όταν στην συνολική ανελαστική συμπεριφορά συμμετέχουν σε

σημαντικό βαθμό οι ανώτερες ιδιομορφές (π.χ. σε πολυώροφη κατασκευή), καθώς

επίσης όταν υπάρχουν ασυνέχειες στην αντοχή και δυσκαμψία. Μία επιπρόσθετη

δυσκολία έγκειται στον προσδιορισμό της βηματικής αύξησης του φορτίου,  εφόσον

ενδέχεται να ολοκληρωθεί η ανάλυση σε πολύ μικρό αριθμό βημάτων ή στην

χειρότερη περίπτωση στιγμιαία (πολύ μεγάλη αύξηση του φορτίου), δημιουργώντας

πρόωρο τερματισμό και αστάθεια της ανάλυσης.

Σχήμα 1 Κατανομές πλευρικής ώθησης

2.1.2 Προσαρμοζόμενη «Adaptive pushover» ανάλυση

Κατά την προσαρμοζόμενη “adaptive pushover” ανάλυση ,όπως αναφέρεται από τους

Satyarno et al [29], το πλευρικό φορτίο μεταβάλλεται καθώς μεταβάλλονται τα

δυναμικά χαρακτηριστικά της κατασκευής. Πρόκειται για στατική ανελαστική

ανάλυση, όμως τα μητρώα μάζας και δυσκαμψίας ενός βήματος συμμετέχουν στον

προσδιορισμό του πλευρικού φορτίου που θα εφαρμοσθεί στο επόμενο βήμα της

ανάλυσης. Η τελική κατανομή του πλευρικά επιβαλλόμενου φορτίου, για το κάθε

επόμενο βήμα, αντικατοπτρίζει το σχήμα της πλευρικής μετακίνησης της κατασκευής

κατά το προηγούμενο. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η “adaptive

pushover” ανάλυση με το λογισμικό Ruaumoko® [18], ενώ το αριθμητικό
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προσομοίωμα για τον υπολογισμό του πλευρικού φορτίου για το κάθε βήμα (όπως

αναπτύσσεται στο εγχειρίδιο του προγράμματος), είναι μια τροποποιημένη μέθοδος

Rayleigh όπως αναφέρεται από τους Clough και Penzien [27].

Από την στατική είναι γνωστό ότι:

[ ] { } { }gKT =× y (2.1.2.1)

Όπου:

[ ]TK  το τέμνον ή εφαπτομενικό μητρώο δυσκαμψίας του συγκεκριμένου βήματος,

{ }y  η μετατόπιση της κατασκευής,

{ }g  οι επιβαλλόμενες δυνάμεις.

Από την ιδιομορφική ανάλυση η χαρακτηριστική εξίσωση διέγερσης ενός ταλαντωτή

δίδεται στην ακόλουθη σχέση.

[ ] { } [ ] { } { }FuKuM T =×+× && (2.1.2.2)

Όπου:

[ ]M  το μητρώο μαζών της κατασκευής,

{ }u  οι δυναμικοί βαθμοί ελευθερίας του συστήματος,

{ }F  το μητρώο των επιβαλλόμενων δράσεων.

Εναλλακτικά η χαρακτηριστική εξίσωση δύναται να γραφεί ως εξής :

[ ] [ ] { } [ ] [ ] { } { }FqKqM T =×F×+×F× && (2.1.2.3)

Όπου:

[ ]F  το μητρώο όλων των ιδιομορφών,

{ }q  το μητρώο χρονικών τεταγμένων.

Πολλαπλασιάζοντας από αριστερά με τον ανάστροφο μιας ιδιομορφής προκύπτει ότι:

{ } [ ] [ ] { } [ ] [ ] inT
T

inn
T

i FKqM =××+××× jjjjjj ,...,,..., 11 && (2.1.2.4)

Από την ιδιότητα της ορθογωνικότητας των ιδιομορφών,  ως προς το μητρώο μάζας

και δυσκαμψίας συνεπάγεται πως:



8

{ } [ ] { } 0¹×× i
T

i M jj  ενώ { } [ ] { } 0=×× j
T

i M jj (2.1.2.5)

{ } [ ] { } 0¹×× iT
T

i K jj  ενώ { } [ ] { } 0=×× jT
T

i K jj (2.1.2.6)

Επομένως δημιουργείται το ισοδύναμο μονοβάθμιο σύστημα για την ιδιομορφή i .

iii FqKqM =×+× ** && (2.1.2.7)

Όπου:

{ } [ ] { }iT
i MM jj ××=* και { } [ ] { }iT

T
i KK jj ××=* (2.1.2.8)

Για να υπολογισθεί η χαρακτηριστική εξίσωση για το κάθε βήμα της ανάλυσης, η

ιδιομορφή i  αντικαθίσταται από το διάνυσμα οριζόντιων μεταθέσεων. Επομένως η

σχέση 2.1.2.7. ισχύει με την διαφορά πως:

{ } [ ] { }yy ××= MM T* και { } [ ] { }yy ××= T
T KK * (2.1.2.9)

Η ισοδύναμη ιδιοσυχνότητα για το κάθε βήμα της ανάλυσης, προκύπτει από την

συνολική δυσκαμψία του συστήματος και την παραμόρφωση στο συγκεκριμένο βήμα

μέσω της (θεμελιώδους) σχέσης:

*

*
= M

Kw (2.1.2.10)

Επομένως το ιδιομορφικό πρόβλημα έχει την μορφή:

{ } [ ] { } { } [ ] { }yyyyw ×=××× T
TT KM2 (2.2.2.11)

Η θεμελιώδης σχέση 2.1.2.1 θα πρέπει να ικανοποιείται σε κάθε βήμα. Επομένως:

[ ] { } { }11 gKT =× y (2.1.2.12)

Όπου:

[ ]TK  το τέμνον ή εφαπτομενικό μητρώο δυσκαμψίας,

{ }1y  η μετατόπιση της κατασκευής στο επόμενο βήμα,
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{ }1g  Το διάνυσμα πλευρικής φόρτισης για το επόμενο βήμα.

Το διάνυσμα πλευρικών μεταθέσεων δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον

υπολογισμό της πλευρικής φόρτισης, που θα εισαχθεί στο επόμενο βήμα, επειδή

μέσω της 2.1.2.13 η νέα πλευρική φόρτιση προκύπτει από τις μεταθέσεις του

συγκεκριμένου βήματος.

[ ] { } [ ] { } { }11
2 gKM T =×=×× yyw (2.1.2.13)

Όπως φαίνεται στην σχέση 2.1.2.13, το αναθεωρημένο διάνυσμα πλευρικής φόρτισης

είναι συνάρτηση των μαζών, της ισοδύναμης κυκλικής ιδιοσυχνότητας και του

παραμορφωμένου σχήματος της κατασκευής. Επομένως προσδιορίζονται ευκολότερα

οι συγκεντρώσεις βλαβών λόγω ενδεχόμενης ανομοιομορφίας των αντοχών καθ’

ύψος, (αφού εισάγονται στο αναθεωρημένο διάνυσμα του πλευρικού φορτίου), σε

σύγκριση με το πλευρικό φορτίο που προκύπτει από την αναλογία με την πρώτη

ιδιομορφή. Επιπλέον η αύξηση του φορτίου κανονικοποιείται, ούτως ώστε να

προκύψει μετακίνηση ποσοτικά παρόμοια με την μετακίνηση κατά το προηγούμενο

βήμα. Επιπροσθέτως η συμπεριφορά της κατασκευής είναι ανεξάρτητη της αρχικής

κατανομής του πλευρικά επιβαλλόμενου φορτίου επειδή επιδρά μόνο στον αριθμό

των βημάτων που απαιτούνται για την ανάλυση. Σύμφωνα με το λογισμικό

Ruaumoko® [18], η “adaptive pushover” ανάλυση ολοκληρώνεται όταν προκύψει ένα

από τα παρακάτω:

1.  Η ισοδύναμη κυκλική ιδιοσυχνότητα γίνει μικρότερη από το 0,00001 της

αρχικής, δηλαδή η κατασκευή βρίσκεται στην ανελαστική συμπεριφορά και

το μητρώο στιβαρότητας έχει υποβαθμισθεί σημαντικά.,( initialww ×£ -510 ).

2. Το τέμνον μητρώο στιβαρότητας γίνει ασταθές (κανονικό).

3. Η μέγιστη μετακίνηση του φορέα φθάσει την οριακή (που έχει εισαχθεί από

τον χρήστη) τιμή.

4. Δεν υπάρχει σύγκλιση της μεθόδου Newton – Raphson, δηλαδή στον φορέα

έχει πραγματοποιηθεί ο μηχανισμός κατάρρευσης.
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2.1.3 Πολυιδιομορφική «Modal pushover» ανάλυση

Η τελευταία χρονικά προσέγγιση της στατικής ανελαστικής συμπεριφοράς

κατασκευών προκύπτει από την σύνθεση των αποτελεσμάτων μέσω υπερωθητικής

(pushover) ανάλυσης σε περισσότερες από μια ιδιομορφές, (modal pushover

analysis),  όπως διατυπώθηκε από τους Chopra  and  Goel  [12,  13].  Η πιθανότητα,  οι

ανώτερες ιδιομορφές, να δημιουργούν μηχανισμό κατάρρευσης διερευνήθηκε από

σύγχρονους μελετητές, μέσω στατικών ανελαστικών αναλύσεων ανεξάρτητα σε κάθε

μια από τις ιδιομορφές, χρησιμοποιώντας σταθερό πλευρικό φορτίο σε αναλογία με

το ιδιομορφικό σχήμα

Οι Black and Ascheim πραγματοποιήσαν “pushover” αναλύσεις σε πλαίσια με

ποικίλο αριθμό ορόφων, υπό την προϋπόθεση ότι το πλευρικό φορτίο αντικατοπτρίζει

το αντίστοιχο σχήμα της κάθε μιας από τις 2  πρώτες ιδιομορφές.  Η σχετική

μετακίνηση του κάθε ορόφου, (I.D.R.), υπολογίσθηκε μέσω επαλληλίας των

αποτελεσμάτων (με την μέθοδο της τετραγωνικής ρίζας του αθροίσματος των

τετραγώνων, S.R.S.S), από τις 2 ανεξάρτητες “pushover” αναλύσεις. Εντοπίσθηκαν

σημαντικές διαφορές μεταξύ των παραπάνω I.D.R.  και των αντίστοιχων από μια

“pushover” ανάλυση, με το πλευρικό φορτίο να αντικατοπτρίζει το σχήμα της πρώτης

μόνο ιδιομορφής.

Οι Chopra and Goel [13], πραγματοποίησαν εκτενείς ανελαστικές αναλύσεις σε

πλαίσια έως 20 ορόφους, με το πλευρικό φορτίο ανάλογο της κάθε μιας από τις 5

πρώτες ιδιομορφές. Από τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων, προτείνεται η

μέθοδος επαλληλίας να εφαρμόζεται για όλες τις υπολογίσιμες ποσότητες,  (για όλα

τα εντατικά μεγέθη) και όχι μόνο για τον υπολογισμό της μέγιστης μετακίνησης

κορυφής ή των σχετικών μετακινήσεων ορόφων. Για την πραγματοποίηση μόνο μιας

πολυιδιομορφικής ανάλυσης απαιτείται ένα πλήθος “pushover” αναλύσεων, (ίσος με

τον αριθμό των ιδιομορφικών σχημάτων που επιλέγονται). Τα αποτελέσματά της,

προκύπτουν από την επαλληλία των “pushover” αναλύσεων, καθιστώντας την

ιδιαίτερα χρονοβόρα και επίπονη. Διάφοροι ερευνητές προσδιόρισαν τον αριθμό των

απαιτούμενων ιδιομορφικών σχημάτων, με συνέπεια να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος

των αναλύσεων, χωρίς ωστόσο να μειωθεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα τους Chopra and Goel [12], σε κατασκευές έως 9 ορόφων, αρκεί ο

συνδυασμός των τριών πρώτων ιδιομορφών ώστε να προκύψει σημαντική βελτίωση
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στην εκτίμηση του I.D.R., ενώ σε κατασκευές 20 ορόφων απαιτείται ο συνδυασμός

των 5 πρώτων ιδιομορφών.

2.2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ως πλαστιμότητα, ορίζεται η ικανότητα ενός υλικού, μέλους ή κατασκευής να

παραμορφώνεται ανελαστικά, απορροφώντας σημαντικά ποσά ενέργειας υπό

σεισμική δράση. Η πλαστιμότητα ποσοτικοποιείται μέσω του συντελεστή

πλαστιμότητας, που προκύπτει ως ο λόγος της οριακής τιμής (π.χ. αντοχής) ενός

“μεγέθους” προς την αντίστοιχη τιμή του, κατά την διαρροή. Τυπικές μεταβλητές

είναι: η καμπυλότητα της διατομής, η στροφή ενός μέλους και η μετακίνηση του

φορέα, προσδιορίζοντας τον αντίστοιχο δείκτη πλαστιμότητας σε επίπεδο διατομής,

μέλους και του συνόλου του φορέα.

Ο στροφικός συντελεστής πλαστιμότητας ( )rm , δύναται να χαρακτηρίσει την

ανελαστική συμπεριφορά μίας τοπικής περιοχής, όπως η ζώνη πλαστικής άρθρωσης

της δοκού, σύμφωνα με τους Μπέσκος και Ιωαννίδης [5].

y

m
r q

q
m = (2.2.1)

Όπου:

mq  η μέγιστη ικανότητα στροφής της περιοχής,

yq  η τιμή της στροφής κατά την διαρροή.

Ο δείκτης πλαστιμότητας καμπυλότητας εκφράζει την πλαστιμότητα σε κάποια

διατομή και προκύπτει από την ακόλουθη σχέση:

y

u
c j

j
m = (2.2.2)

Όπου:

uj  η μέγιστη τιμή καμπυλότητας της διατομής,

yj  η καμπυλότητα της διατομής κατά την διαρροή.

Η ποσοτικοποίηση της ανελαστικής συμπεριφοράς σε επίπεδο φορέα

πραγματοποιείται μέσω του συντελεστή καθολικής πλαστιμότητας ( )bm , ο οποίος

ορίζεται ως εξής:
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y

u
b d

d
m = (2.2.3)

Όπου:

ud  η τιμή της μέγιστης πλευρικής μετατόπισης του τελευταίου (συνήθως) ορόφου

υπό σεισμικά φορτία,

yd  η μετακίνηση της κατασκευής όταν συμβεί η πρώτη διαρροή οποιουδήποτε

μέλους της.

Ο συντελεστής καθολικής πλαστιμότητας εκφράζεται με περισσότερους από έναν

τρόπους,  επειδή τόσο η μέγιστη μετατόπιση κορυφής όσο η μετατόπιση κατά την

πρώτη διαρροή του δύναται να εκφρασθούν ποικιλοτρόπως.

2.2.1 Μετατόπιση διαρροής

Σύμφωνα με το βιβλίο των Mazzolani  και Piluso  [5]  η μετατόπισης διαρροής

εκφράζεται με 3 διαφορετικούς τρόπους (σχήμα 2). Στην πρώτη περίπτωση, (σχήμα

2α)  εκφράζεται ως η μετατόπιση του τελευταίου ορόφου,  κατά την πρώτη διαρροή

οποιουδήποτε μέλους, δηλαδή, όταν δημιουργείται η πρώτη πλαστική άρθρωση στην

κατασκευή. Εναλλακτικά, εκφράζεται βάσει του φορτίου κατάρρευσης. Για τον

υπολογισμό της, προεκτείνεται ο ευθύγραμμος κλάδος της καμπύλης συμπεριφοράς

και η μετατόπιση που αντιστοιχεί στο σημείο τομής της προέκτασης του ελαστικού

κλάδου με την ευθεία του φορτίου κατάρρευσης ορίζεται ως μετατόπιση διαρροής

(σχήμα 2β). Ο τελευταίος ορισμός της, προκύπτει μέσω της θεωρίας απορρόφησης

ενέργειας κατά την οποία ως μετατόπιση διαρροής ορίζεται η μετατόπιση του

τελευταίου ορόφου, στο σημείο τομής της προέκτασης του ανμελαστικού κλάδου και

της ευθείας που ξεκινά από την αρχή των αξόνων και δημιουργεί ίσα εμβαδά άνω και

κάτω της καμπύλης συμπεριφοράς (σχήμα 2γ).
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V V V

δ δ δ
δy δy δy

Vy

Vu

E

E

( α ) ( β ) ( γ )

Σχήμα 2 Μετατόπιση διαρροής δy

2.2.2 Οριακή (μέγιστη) μετατόπιση

Στο σχήμα 3 παρουσιάζονται οι τρεις εναλλακτικοί ορισμοί της μέγιστης μετακίνησης

σε ένα πλαίσιο βάσει της “μείωσης φέρουσας ικανότητας”, “οριακής πλαστικής

στροφής” και “οριακής σχετικής μετατόπισης” για τα σχήματα α, β και γ αντιστοίχως.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο νόμος ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς των

μελών, (σύμφωνα με τις διατάξεις της F.E.M.A. [21], κεφ. 2.8.1 ), δημιουργείται ο

φθίνον κλάδος της καμπύλης συμπεριφοράς,  δηλαδή οι τιμές της τέμνουσας βάσης

μειώνονται κατόπιν της μέγιστης τιμής ( )uV . Ως οριακή (μέγιστη) μετατόπιση

κορυφής ,  ορίζεται η τιμή που αντιστοιχεί σε τέμνουσα ίση με το 80% της μεγίστης

(σχήμα 2α). Εναλλακτικά εκφράζεται βάσει της οριακής πλαστικής στροφής της

κρίσιμης πλαστικής άρθρωσης (σχήμα 2β). Ως οριακή μετατόπιση ορίζεται η τιμή

που αντιστοιχεί στη μέγιστη στροφική ικανότητα ( )plq  της κρίσιμης πλαστικής

άρθρωσης,. Εντούτοις, αν επιλεγεί ο διγραμμικός νόμος συμπεριφοράς, δεν

δημιουργείται φθίνον κλάδος στην καμπύλη, επειδή κατόπιν της διαρροής η φέρουσα

ικανότητα των μελών αυξάνεται συνεχώς (λόγω της κράτυνσης του υλικού).  Ως

οριακή μετατόπιση ορίζεται η μετατόπιση κορυφής όταν ξεπεραστεί η οριακή τιμή

της μέγιστης σχετικής μετατόπισης κάποιου ορόφου (που δίδεται από τον κανονισμό

της F.E.M.A. [21] ), για την επιθυμητή στάθμη επιτελεστικότητας (σχήμα 3γ).
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V V

δ δ
δu

Vu

80%Vu

V

δ
δy

Vy

Vu

δu

θpu

δu

Vu

( α ) ( β ) ( γ )

Σχήμα 3 Οριακή μετατόπιση δu

Στην παρούσα διατριβή, η τιμή της μετατόπισης διαρροής ( )yd , επιλέχθηκε βάσει της

πρώτης πλαστικής άρθρωσης στη κατασκευή. Στις αναλύσεις με ελαστοπλαστικό –

διγραμμικό νόμο υστέρησης μελών,  η μέγιστη μετατόπιση προσδιορίζεται από τους

περιορισμούς της μέγιστης σχετικής μετακίνησης του κάθε ορόφου, όπως δίνονται

από την F.E.M.A. [21] (σχήμα 3γ). Αντιθέτως, με την χρήση πολυγραμμικού νόμου

συμπεριφοράς, (με απότομη μείωση της αντοχής στον ανελαστικό κλάδο), η μέγιστη

μετατόπιση προκύπτει βάσει μείωσης της συνολικής φέρουσας ικανότητας κατά 20%

(σχήμα 3α).

Στην διατριβή πραγματοποιήθηκαν ανελαστικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό των

παραπάνω τιμών με την βοήθεια του προγράμματος Ruaumoko®. Ωστόσο, επειδή οι

τιμές δεν δίδονται άμεσα στο αρχείο αποτελεσμάτων της κάθε ανάλυσης,

δημιουργήθηκε ένας αλγόριθμος στην Fortran®, που “διαβάζει” και επεξεργάζεται

κατάλληλα τα αρχείο των αποτελεσμάτων. Αρχικά υπολογίζει τη μετατόπιση του

κάθε ορόφου και τη τέμνουσα βάσης για το κάθε βήμα της ανάλυσης.  Ακολούθως

ελέγχει αν το I.D.R. του κάθε ορόφου υπερβαίνει τον περιορισμό της F.E.M.A και αν

η τέμνουσας βάσης υπερβαίνει την αντίστοιχη του προηγούμενου βήματος ώστε να

υπολογισθεί η μέγιστη τέμνουσα βάσης. Εάν σε κάποιο βήμα της ανάλυσης το I.D.R.

ενός ορόφου υπερβεί τον περιορισμό της F.E.M.A.  ή η τιμή της τέμνουσας βάσης

είναι μικρότερη από το 80%  της μέγιστης,  η διαδικασία τελειώνει και τα

αποτελέσματα εξάγονται από τις τιμές του προηγούμενου βήματος. Επίσης, ο

χρήστης εισάγει την χρονική στιγμή της πρώτης πλαστικής άρθρωσης και ο

αλγόριθμος υπολογίζει αυτόματα τα αποτελέσματα που αντιστοιχούν στην πρώτη

διαρροή.
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2.3 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

2.3.1 Ορισμός συντελεστή συμπεριφοράς

Ο συντελεστής συμπεριφοράς λαμβάνει υπ όψιν την ικανότητα απορρόφησης

ενέργειας της κατασκευής την υπερστατικότητά της και την κράτυνση του υλικού.

Ορίζεται ως το πηλίκο της οριακής εδαφικής επιτάχυνσης που προκαλεί την αστοχία,

προς την αντίστοιχη που προκαλεί την πρώτη διαρροή της κατασκευής σύμφωνα με

τους Mazzolani and Piluso [28], όπως παρουσιάζεται στην σχέση:

y

u

y

u

AGP
AGPq

...

...
==

a
a

(2.3.1.1)

Για τον ακριβή υπολογισμό του συντελεστή συμπεριφοράς q , απαιτείται μια σειρά

από δυναμικές ανελαστικές αναλύσεις για διάφορες τιμές εδαφικής επιτάχυνσης, οι

οποίες καθιστούν πολύ δύσκολο τον σαφή προσδιορισμό του. Γι’ αυτό

χρησιμοποιούνται απλοποιητικές και ημιεμπειρικές μέθοδοι, που βασίζονται τόσο σε

αναλυτικά προσομοιώματα όσο και στην εμπειρία της συμπεριφοράς των

κατασκευών σε παλαιότερους σεισμούς.

Εναλλακτικά, ο συντελεστής συμπεριφοράς κατά τον Ε.Α.Κ. 2000 [15], ορίζεται ως

το πηλίκο της μέγιστης τέμνουσας βάσης, αν η κατασκευή συμπεριφερόταν ελαστικά,

προς την τέμνουσα βάσης σχεδιασμού, σύμφωνα με τις σχέσεις:

od
e

y

y

e

e

e qq
F
F

F
F

F
F

q ×=×==
**

(2.3.1.2)

y

e

y

e
d F

Fq
D
D

==
**

  και
e

y

e

y
o F

F
q

D

D
== (2.3.1.3)

Όπου:
** , eeF D η μέγιστη ελαστική απόκριση αν το σύστημα συμπεριφερόταν ως ένα

ιδεατό απεριόριστα ελαστικό σύστημα.

uyF D, η απόκριση της κατασκευής ως ελαστοπλαστικό σύστημα.

eeF D, η απόκριση της κατασκευής που αντιστοιχεί περίπου στην εμφάνιση

της πρώτης πλαστικής άρθρωσης.
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Ο συντελεστής dq , ορίζεται ως “παράγοντας πλαστιμότητας” και εξαρτάται από το

είδος του υλικού, τον τύπο του δομικού συστήματος, την ικανότητα ανάπτυξης

ανελαστικών παραμορφώσεων και συνεπώς την ικανότητα απορρόφησης ενέργειας.

Ο συντελεστής oq , ορίζεται ως “παράγοντας υπεραντοχής”και εξαρτάται από την

υπερστατικότητα, την ικανότητα ανακατανομής των εσωτερικών δυνάμεων, και

γενικότερα το διαθέσιμο απόθεμα αντοχής της κατασκευής μετά την εμφάνιση της

πρώτης πλαστικής άρθρωσης. Ουσιαστικά, ο συντελεστής συμπεριφοράς q ,

προσομοιώνει την ανελαστική συμπεριφορά της κατασκευής λαμβάνοντας υπ όψιν

την ικανότητα απορρόφησης ενέργειας κατά την διάρκεια του σεισμού, καθώς επίσης

την κατασκευαστική υπεραντοχή. Επομένως, οι κατασκευές με πλάστιμες ιδιότητες

σχεδιάζονται μεν ελαστικά αλλά για σεισμική δράση η οποία είναι κατά q  φορές

μικρότερη από την αντίστοιχη που απαιτεί η ελαστική συμπεριφορά τους.

2.3.2 Σχέση συντελεστή συμπεριφοράς – συντελεστή πλαστιμότητας

Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες για τον προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ του

συντελεστή καθολικής πλαστιμότητας bm  και του συντελεστή συμπεριφοράς q .

Γενικά ισχύει πώς οι παραπάνω όροι δεν είναι ίσοι όμως:

Σύμφωνα με τους Anagnostopoulos και Nikolaou [7], για συστήματα ενός βαθμού

ελευθερίας με ελαστοπλαστικό – διγραμμικό νόμο συμπεριφοράς και για μεγάλη τιμή

της ιδιοπεριόδου, οι τιμές είναι συγκρίσιμες ( )qb @m , ενώ αν η ιδιοπερίοδος είναι

μικρή τότε η τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς πρέπει να είναι σημαντικά

μικρότερη της τιμής του συντελεστή καθολικής πλαστιμότητας ( )bq m<< .

Κατά τους Newmark and Hall [11], το ελαστοπλαστικό φάσμα σχεδιασμού (Π.Φ.Σ.)

δημιουργείται διαιρώντας τις τιμές του ελαστικού (Ε.Φ.Σ.) με 12 -× bm  για μικρές

τιμές της ιδιοπεριόδου και με bm  για μεγάλες Επομένως για κατασκευές με

ιδιοπερίοδο μεγαλύτερη των 0.5 sec, η τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς ταυτίζεται

με τον δείκτη καθολικής πλαστιμότητας ( )bq mº .

Από τη εργασία των Ballio and Setti, ο συντελεστής συμπεριφοράς q  είναι ίσος με

τον συντελεστή καθολικής πλαστιμότητας bm , υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν

περιορισμοί λόγω τοπικής πλαστιμότητας

Σύμφωνα με τις εργασίες των Guffre and Giannini [10], Pallazo and Fraternali [9],

Krawinkler and Nassar [8] σε συστήματα ενός βαθμού ελευθερίας, οι κατασκευές με
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ιδιοπερίοδο μεγαλύτερη από 0.8 sec, η τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς είναι

περίπου ίση με αυτή του καθολικού συντελεστή πλαστιμότητας. Στην παρούσα

διατριβή, μελετώνται εύκαμπτα μεταλλικά πλαίσια με θεμελιώδη ιδιοπερίοδο

μεγαλύτερη από 0.5 sec, επομένως οι συντελεστές q και bm  μπορούν να ληφθούν

ίσοι.

2.3.3 Συντελεστής συμπεριφοράς κατά EC8

Σύμφωνα με τον E.C.8 οι μεταλλικές κατασκευές κατατάσσονται σε διάφορες

κατηγορίες αναλόγως της συμπεριφοράς τους κατά την σεισμική διέγερση. Οι

κυριότεροι τύποι πλαισίων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα διατριβή είναι τα

καμπτικά πλαίσια και τα πλαίσια με διαγώνιους συνδέσμους χωρίς εκκεντρότητα. Τα

καμπτικά πλαίσια έχουν ζώνες απορρόφησης ενέργειας που εντοπίζονται κυρίως

κοντά στους κόμβους δοκών – υποστυλωμάτων, δημιουργώντας πλαστικές

αρθρώσεις, ενώ η απορρόφηση ενέργειας πραγματοποιείται μέσω ανακυκλιζόμενης

κάμψης. Σε πλαίσια ενισχυμένα με συνδέσμους χωρίς εκκεντρότητα, οι οριζόντιες

δυνάμεις αναλαμβάνονται κυρίως από τους συνδέσμους, ενώ οι πλαστικές αρθρώσεις

εντοπίζονται κυρίως στους διαγώνιους συνδέσμους. Οι υπόλοιποι τύποι πλαισιακών

συστημάτων είναι οι ακόλουθοι:  πλαίσια ενισχυμένα με συνδέσμους με

εκκεντρότητα, κατασκευές μορφής προβόλου ή ανεστραμμένου εκκρεμούς,

κατασκευές με πυρήνες ή τοιχώματα σκυροδέματος, δυαδικές κατασκευές και

σύμμικτες κατασκευές. Για τον συντελεστή συμπεριφοράς q , ο E.C.8 [17] προτείνει

κάποιες προσεγγίσεις υπό την προϋπόθεση να τηρούνται οι απαιτήσεις κανονικότητας

και οι κανόνες διαμόρφωσης λεπτομερειών, ώστε να εξασφαλίζεται η πλάστιμη

συμπεριφορά και να μην επηρεάζεται η συνολική ευστάθεια της κατασκευής λόγω

τοπικού λυγισμού ή διαρροής των μελών.  Για την περίπτωση των καμπτικών

πλαισίων, ο συντελεστής συμπεριφοράς q  προκύπτει από την ακόλουθη σχέση, υπό

την προϋπόθεση πως η παράμετρος πλαστικής ανακατανομής λαμβάνεται το πολύ

μέχρι 1.6.

y

u

V
Vq ×= 5  αλλά 3.1£

y

u

V
V

(2.3.3.1)

Όπου:

uV  η μέγιστη τέμνουσα βάσης της κατασκευής,
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yV  η τέμνουσα βάσης την στιγμή της πρώτης διαρροής ενός μέλους.

Για πλαίσια με διαγώνιους συνδέσμους χωρίς εκκεντρότητα, ο συντελεστής

συμπεριφοράς προτείνεται ίσος με 4, ενώ για πλαίσια με συνδέσμους τύπου

“οριζόντιου Κ” χωρίς εκκεντρότητα, προτείνεται η τιμή 2=q , (σχήμα 4). Για λόγους

συντομίας δεν αναφέρονται οι τιμές για τους άλλους τύπους πλαισίων.

q = 5 (Vu/Vy)
(V /V ) < 1.6

q = 4 q = 2

Σχήμα 4 Προτεινόμενες τιμές του συντελεστή q κατά E.C.8

Ωστόσο, στην περίπτωση που η κατασκευή δεν παρουσιάζει κανονικότητα καθ’

ύψος, οι προτεινόμενες τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς πρέπει να μειώνονται

κατά 20%, χωρίς να γίνονται μικρότερες από την μονάδα. Για κανονικά κτίρια σε

ζώνες χαμηλής σεισμικότητας, ο συντελεστής πλαστιμότητας μπορεί να λαμβάνεται

ίσος με 1.5 (εκτός της περίπτωσης που υπάρχουν ενισχύσεις τύπου Κ), χωρίς να

λαμβάνονται υπ΄ όψιν οι κανόνες διαμόρφωσης λεπτομερειών για εξασφάλιση

πλάστιμης συμπεριφοράς.

2.4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΑΝΤΟΧΗΣ

Ο δείκτης υπεραντοχής ( )sr , εκτιμάται από τον προσδιορισμό της υπεραντοχής μέσω

αριθμητικών προσομοιωμάτων όπως οι μη γραμμικές αναλύσεις. Επιλέχθηκε η χρήση

της προσαρμοζόμενης στατικής ανελαστικής ανάλυσης, (adaptive pushover), με τη

χρήση του λογισμικού Ruaumoko®, έναντι της απλής pushover ανάλυσης για τους

λόγους που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2.1.2. Η υπερστατικότητα του φορέα, η

πλαστιμότητα των μελών, η ικανότητα ανακατανομής της έντασης από μέλη που

έχουν διαρρεύσει καθώς επίσης η κράτυνση του υλικού, είναι παράγοντες που

συμβάλλουν στην υπεραντοχή της κατασκευής. Η συνολική φέρουσα ικανότητα,

(μέσω της καμπύλης τέμνουσα βάσης – μετατόπιση), λαμβάνει υπόψη όλους τους

παραπάνω παράγοντες.  Η τιμή του δείκτη υπεραντοχής ( )sr  υπολογίζεται μέσω της



19

καμπύλης ( )d-baseV  από την παρακάτω εξίσωση σύμφωνα με τους Hussain  and

Tsopelas [1].

nr

u
s V

Vr = (2.4.1)

Όπου:

uV  η μέγιστη τέμνουσα βάσης της κατασκευής, όπου εφόσον χρησιμοποιηθεί ο

διγραμμικός νόμος συμπεριφοράς υλικού, δημιουργείται όταν ξεπεραστεί η

οριακή τιμή της μέγιστης σχετικής μετατόπισης κάποιου ορόφου, όπως

ορίζεται στον κανονισμό της F.E.M.A.[21], για την στάθμη επιτελεστικότητας

που έχει επιλεγεί. Εφόσον χρησιμοποιηθεί ο πολυγραμμικός νόμος

συμπεριφοράς, ως uS  ορίζεται μέγιστη τιμή της τέμνουσας βάσης του

διαγράμματος ( )d-baseV .

nrV  η τέμνουσα βάσης της κατασκευής χωρίς καθόλου υπεραντοχή, δηλαδή

αντιστοιχεί στο σχηματισμό της πρώτης πλαστικής άρθρωσης. Συνεπώς η nrS

δύναται να εκφρασθεί, ως η τιμή της τέμνουσας της κατασκευής, την στιγμή

που συμβαίνει η διαρροή οποιουδήποτε μέλους στον φορέα, δηλαδή ynr SS = .

Οι παραπάνω η τιμές δεν εξάγονται στο αρχείο αποτελεσμάτων του Ruaumoko®[18].

Η χρονική στιγμή της πρώτης διαρροής απεικονίζεται στο Ruaumoko® κατά την

εκτέλεση της ανάλυσης, ενώ σύμφωνα με τον αλγόριθμο που αναπτύχθηκε,

(κεφάλαιο 2.2.2), πραγματοποιείται επεξεργασία του αρχείου των αποτελεσμάτων και

εξάγεται ο δείκτης υπεραντοχής.

Σύμφωνα με την εργασία των Hussain and Tsopelas [1], χρησιμοποιώντας τις μέσες

τιμές των παραπάνω τεμνουσών δυνάμεων ( uV , nrV ) προκύπτει η εναλλακτική

έκφραση του δείκτη υπεραντοχής.

y

u

nr

u
s V

V
V
Vr == (2.4.2)

Γενικότερα, ο δείκτης υπεραντοχής sr , επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες όπως

η γεωμετρία της κατασκευής, η πλαστιμότητα των μελών, η λυγηρότητα δοκών και

υποστυλωμάτων καθώς επίσης από τον λόγο των κατακόρυφων προς τα πλευρικά
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φορτία της κατασκευής. Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιείται παραμετρική

ανάλυση για την εκτίμηση της επίδρασης του αριθμού των ορόφων, του νόμου

συμπεριφοράς,  του μήκους των πλαστικών αρθρώσεων και του λόγου της αντοχής

των υποστυλωμάτων προς την αντοχή των δοκών στον συντελεστή υπεραντοχής.

2.5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΕΡΑΝΤΟΧΗΣ

Ο δείκτης μεταβολής υπεραντοχής ( )vr  εκτιμάται με την χρήση της πιθανοτικής

προσέγγισης για τον προσδιορισμό της υπεραντοχής. Η συνολική φέρουσα ικανότητα

της κατασκευής, (τέμνουσα βάσης), υπολογίζεται μέσω της σχέσης 2.5.1 σύμφωνα με

τους Hussain and Tsopelas [1].

å
=

×=
n

i
iiu McV

1
(2.5.1)

Όπου:

n ο αριθμός των πλαστικών αρθρώσεων όταν ξεπεραστεί η οριακή τιμή της

μέγιστης σχετικής μετατόπισης κάποιου ορόφου (που δίδεται από τον

κανονισμό της F.E.M.A.[21]), ή όταν δημιουργηθεί στη κατασκευή ο

μηχανισμός κατάρρευσης.

ic  ο λόγος της γωνίας στροφής στην πλαστική άρθρωση i  προς το μήκος του

μέλους στο οποίο ανήκει.,
i

i
i l

c q
=

iM  η ροπή αντοχής του μέλους στο οποίο βρίσκεται η πλαστική άρθρωση i .

S η τέμνουσα  βάσης κατά τον σχηματισμό των n  πλαστικών αρθρώσεων.

Χρησιμοποιώντας την μέση τιμή της ροπής αντοχής του μέλους ( )iM  στην σχέση

2.5.1, υπολογίζεται η μέση τιμή της συνολικής φέρουσας ικανότητας του πλαισίου.

å
=

×=
n

i
iiu McV

1
(2.5.2)

Σύμφωνα με την πιθανοθεωρία [23],  η στατιστική διασπορά των τιμών μιας

κατανομής ποσοτικοποιείται μέσω της τυπικής απόκλισης. Αν οι τιμές πλησιάζουν τη

μέση τιμή της κατανομής τότε η τυπική απόκλιση είναι μικρή, αντιθέτως αν οι τιμές
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απέχουν από την μέση τιμή τότε η τυπική απόκλιση είναι μεγάλη. Η γενική έκφραση

της τυπικής απόκλισης είναι η ακόλουθη.

( )
2

1

1 å
=

-×=
N

i
i XX

N
s (2.5.3)

Επομένως υπολογίζεται η τυπική απόκλιση της αντοχής του πλαισίου για όλες τις

πλαστικές αρθρώσεις ( )nji ®=1,  με την βοήθεια της παραπάνω σχέσης.

åå
= =

××××=
n

i

n

j
MjMiijjif cc

1 1
ssrs (2.5.4)

Όπου:

ji, οι θέσεις των πλαστικών αρθρώσεων nji ®=1,

Mis  , Mjs η τυπική απόκλιση της ροπής αντοχής iM  και jM  για τις αντίστοιχες

πλαστικές αρθρώσεις.

ijr ορίζεται ως ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ της ροπής αντοχής iM

και jM  για δύο οποιεσδήποτε πλαστικές αρθρώσεις. Προφανώς αν

ji =  τότε ο συντελεστής συσχέτισης αναφέρεται για την ίδια

πλαστική άρθρωση, οπότε 1=ijr . Εξ’ αιτίας της πολυπλοκότητας των

παραπάνω εξισώσεων κρίνεται απαραίτητη η χρήση των ακόλουθων

παραδοχών.

Υποθέτοντας πως τα πλαίσια αποτελούνται από μέλη με ομοιόμορφη κατανομή των

αντοχών τους, λαμβάνεται ότι η μέση ροπή αντοχής σε οποιαδήποτε θέση πλαστικής

άρθρωσης είναι ίση με τη μέση γενική ροπή αντοχής ( )eji MMM == .  Συνεπώς η

τυπική απόκλιση της ροπής αντοχής σε οποιαδήποτε θέση είναι ίση με μια γενική

τιμή ( )eMjMi sss == .

Εφόσον υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή αντοχών συνεπάγεται πως ο συντελεστής

συσχέτισης για οποιοδήποτε ζεύγος πλαστικών αρθρώσεων i και j , πρέπει να είναι

ίδιος eij rr =

Η κατασκευή αποτελείται από πλαίσια ίσων ανοιγμάτων, (όλες οι δοκοί έχουν ίδιο

μήκος), και από ορόφους με σταθερό ύψος. Επομένως το πηλίκο της γωνίας στροφής
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σε οποιαδήποτε πλαστική άρθρωση προς το μήκος του μέλους στο οποίο ανήκει,

είναι ίδιο και σταθερό για όλες τις πλαστικές αρθρώσεις eji ccc ==

Εκμεταλλευόμενοι τις παραπάνω απλοποιητικές παραδοχές, μέσω των σχέσεων

(2.5.2) και (2.5.4), η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της αντοχής του πλαισίου

παίρνουν την τελική τους μορφή.

eeu McnV ××= (2.5.5)

( ) eeef nnnc rss ×-×+××= 1 (2.5.6)

Σύμφωνα με την πιθανοθεωρία και στατιστική, ο συντελεστής μεταβλητότητας

(COV), υποδηλώνει την διασπορά μιας πιθανοτικής κατανομής, ενώ υπολογίζεται ως

το πηλίκο της τυπικής απόκλισης προς την μέση τιμή της κατανομής. Επομένως, από

το βιβλίο του Ι. Κουτρουβέλη [23], ο συντελεστής μεταβλητότητας της μέσης

αντοχής του πλαισίου ( )fu  και της μέσης αντοχής του μέλους ( )eu  δίνονται από τις

ακόλουθες σχέσεις:

S
u f

f

s
= και

e

e
e M

u s
= (2.5.7)

Μέσω των σχέσεων (2.5.5) και (2.5.6), οι σχέσεις (2.5.7) λαμβάνουν την μορφή.

( )
n

nuu e
ef

r×-+
×=

11
(2.5.8)

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Hussain and Tsopelas [1], ο δείκτης μεταβολής

υπεραντοχής, ορίζεται ως το πηλίκο του συντελεστή μεταβλητότητας του πλαισίου

προς τον αντίστοιχο του μέλους. Επομένως με χρήση της σχέσης (2.5.8) προκύπτει

ότι:

( )
n

n
r

u
u

r e
v

e

f
v

r×-+
=Þ=

11
(2.5.9)
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Εάν σε ένα πλαίσιο οι αντοχές των μελών είναι ασυσχέτιστες, (δεν υπάρχει

ομοιόμορφη κατανομή αντοχών, επομένως η ροπή αντοχής δεν είναι ίδια για όλα τα

ζεύγη πλαστικών αρθρώσεων i και j ), ο σταθερός συντελεστής συσχέτισης er  (που

αντιστοιχεί για ένα μέλος), επιβάλλεται να αντικατασταθεί με τον μέσο συντελεστή

συσχέτισης r  όπως δίδεται στην σχέση (2.5.10).

( ) ( )
å

¹=

×
-×

=
n

jiji
ijnn 1,1

1 rr (2.5.10)

Συμπερασματικά η γενική έκφραση του δείκτη μεταβολής υπεραντοχής,  για όλα τα

πλαίσια προκύπτει από την σχέση (2.5.9) μέσω της (2.5.10).

( )
n

nrv
r×-+

=
11 (2.5.11)

Για τον υπολογισμό του δείκτη μεταβολής υπεραντοχής επιβάλλεται να είναι γνωστός

ο αριθμός των πλαστικών αρθρώσεων είτε όταν ξεπεραστεί η οριακή τιμή της

μέγιστης σχετικής μετατόπισης κάποιου ορόφου, είτε όταν δημιουργηθεί στη

κατασκευή ο μηχανισμός κατάρρευσης, καθώς επίσης ο μέσος συντελεστής

συσχέτισης των αντοχών του πλαισίου.  Το εύρος των τιμών του συντελεστή vr

κυμαίνεται από 0 έως 1. Προφανώς σε μια κατασκευή χωρίς καθόλου ικανότητα

ανάληψης πρόσθετης αντοχής, (χωρίς καθόλου υπεραντοχή), ο σχηματισμός της

πρώτης πλαστικής άρθρωσης δημιουργεί τον μηχανισμό κατάρρευσης. Επομένως,

αντικαθιστώντας στην σχέση (2.5.11) για 1=n  προκύπτει ότι 1=vr . Αντιθέτως αν η

κατασκευή παρουσιάζει πολύ μεγάλη επάρκεια αντοχής, το οποίο συμβαίνει είτε όταν

είναι δυνατός ο σχηματισμός άπειρων πλαστικών αρθρώσεων ( )¥®n  κατά τον

μηχανισμό κατάρρευσης, είτε όταν οι αντοχές των μελών είναι τελείως ασυσχέτιστες

μεταξύ τους ( )0®r  τότε αντικαθιστώντας στην σχέση (2.5.11) προκύπτει ότι

0®vr . Γενικά ο συντελεστής vr , προσεγγίζει πιθανοτικά το φαινόμενο της

υπεραντοχής, ενώ δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν στον ορισμό του συντελεστή

συμπεριφοράς κατά Ε.Α.Κ. 2000 [15].
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Ο συντελεστής συσχέτισης είναι ένα στατιστικό μέγεθος που διαφοροποιείται τόσο

από την κατανομή των πλαστικών αρθρώσεων, όσο και από την γεωμετρία του κάθε

φορέα. Για τον υπολογισμό του, δημιουργήθηκε ένας αλγόριθμος στην Fortran®,

όπου εισάγονται οι διαφορετικές κατηγορίες διατομών για τις δοκούς και τα

υποστυλώματα  καθώς και ο αριθμός των πλαστικών αρθρώσεων που αναπτύσσεται

στην κάθε κατηγορία,  (π.χ.  στη κατηγορία διατομών HEB  400  αναπτύσσονται 10

πλαστικές αρθρώσεις). Ακολούθως υπολογίζεται η ροπή αντοχής της κάθε διατομής

και δημιουργούνται τα ζεύγη των ροπών αντοχής της κάθε πλαστικής άρθρωσης k

και της πλαστικής άρθρωσης l , υπό την προϋπόθεση ότι lk ¹ . Εν συνεχεία, με την

βοήθεια της στατιστικής, υπολογίζεται ο μέσος συντελεστής συσχέτισης, για όλα τα

ζεύγη ροπών που αντιστοιχούν σε όλες τις πλαστικές αρθρώσεις, μέσω της

ακόλουθης σχέσης.

( ) ( )
( ) ( )åå
å

-×-

-×-
=

2

2

2

1
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MMMM

MMMM

lk

lkr (2.5.12)

Εφόσον είναι γνωστός ο αριθμός των πλαστικών αρθρώσεων και ο μέσος

συντελεστής συσχέτισης υπολογίζεται ο δείκτης μεταβολής υπεραντοχής.

2.6 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΥΠΕΡΑΝΤΟΧΗΣ

Ο συντελεστής υπεραντοχής ( )RR , αποτελεί έναν από τους παράγοντες που

προσδιορίζουν τον συντελεστή συμπεριφοράς q  σύμφωνα με τον κανονισμό A.T.C.

[24], ενώ συνυπολογίζει όλους τους παράγοντες που προσδίδουν επιπρόσθετη αντοχή

στην κατασκευή, τόσο μέσω πιθανοτικής όσο και μέσω αριθμητικής προσέγγισης.

Κατά τους Hussain and Tsopelas [2], ο συντελεστής RR  ορίζεται ως το πηλίκο τής

μέγιστης αντοχής της κατασκευής, (με όλους τους παράγοντες που προσδίδουν

υπεραντοχή), προς την αντοχή της κατασκευής χωρίς καμία επιπρόσθετη αντοχή

όπως παρουσιάζεται στην σχέση.(2.6.1). Υποθέτοντας πως η μέγιστη αντοχή της

κατασκευής δύναται να εκφρασθεί μέσω της κανονικής κατανομής, με την χρήση της

μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης της, μέσω της πιθανοθεωρίας [23], προκύπτει

η σχέση (2.6.1)



25

nrnr

fu

R V
V

R
sk

sk

×-

×-
= (2.6.1)

Ωστόσο όπως παρουσιάζεται στην σχέση (2.5.9), ο δείκτης μεταβολής υπεραντοχής,

ορίζεται ως το πηλίκο του συντελεστή μεταβλητότητας του πλαισίου προς τον

αντίστοιχο του μέλους. Επομένως με την βοήθεια της σχέσης.(2.5.7) προκύπτει ότι:

e

u

f

e

f
v u

S
u
u

r

s

== (2.6.2)

Από τον ορισμού του δείκτη υπεραντοχής, σχέση (2.4.2) προκύπτει ότι:

nrsu SrS ×= (2.6.3)

Μέσω της σχέσης (2.6.2) και με την χρήση της παραπάνω σχέσης ο δείκτης

μεταβολής υπεραντοχής λαμβάνει την ακόλουθη μορφή.

nresvf
nrse

f
v Surr

Sru
r ×××=Þ

××
= s

s
(2.6.4)

Ο συντελεστής μεταβλητότητας (COV), υπολογίζεται ως το πηλίκο της τυπικής

απόκλισης προς την μέση τιμή της κατανομής για την συγκεκριμένη μεταβλητή.

Συνεπώς ο συντελεστής μεταβλητότητας της αντοχής του πλαισίου, χωρίς

επιπρόσθετη επάρκεια, υπολογίζεται από την σχέση (2.6.5).

nr

nr
nr S

u
s

= (2.6.5)

Με την βοήθεια των παραπάνω εξισώσεων ο συντελεστής συμπεριφοράς επάρκειας

λαμβάνει την τελική του μορφή όπως παρουσιάζεται στην σχέση (2.6.6).
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÷÷
ø

ö
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××-
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k
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1
1

(2.6.6)

Εξ ορισμού, όταν κατά τον σχηματισμό της πρώτης πλαστικής άρθρωσης

δημιουργείται και ο μηχανισμός κατάρρευσης, η κατασκευή δεν παρουσιάζει καμία

επιπρόσθετη αντοχή. Επομένως για 1=n , η αντοχή της κατασκευής εξαρτάται από

την αντοχή κάποιου από τα μέλη της. Άρα ο συντελεστής μεταβλητότητας της

κατασκευής χωρίς καθόλου υπεραντοχή ( )nru , ταυτίζεται με τον αντίστοιχο του

μέλους με την πρώτη πλαστική άρθρωση.

enr uu = (2.6.7)

Από την σχέση (2.6.6) μέσω της (2.6.7) προκύπτει ότι:

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
×-
××-

×=
e

ev
sR u

ur
rR

k
k

1
1

(2.6.8)

Εφόσον οι αντοχές στο πλαίσιο είναι ομαλά κατανεμημένες, με διαφορές που

κυμαίνονται από 3 έως 7%, ο συντελεστής κ κυμαίνεται μεταξύ του 1,5 και 2,5.

Επιπροσθέτως, χωρίς απώλεια της γενικότητας, η τιμή του συντελεστή

μεταβλητότητας ( )eu , οποιουδήποτε μέλους εκτιμάται μεταξύ των τιμών 0,08 και

0,14. Συμπερασματικά, για τον προσδιορισμό της επίδρασης των δεικτών sr  και

vr στον συντελεστή συμπεριφοράς επάρκειας RR , χρησιμοποιείται η μέση και λογική

εκτίμηση του όρου eu×k  ίση με 0,20 ( )20.0=× euk . Εκμεταλλευόμενοι τις

παραπάνω απλοποιητικές παραδοχές, προκύπτει απλούστερος ο υπολογισμός του

συντελεστή συμπεριφοράς επάρκειας ( )RR .

( )v
sv

sR r
rr

rR ×-×=÷
ø
ö

ç
è
æ

-
×-

×= 20.01
8.02.01

20.01
(2.6.9)
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2.6.1 Σχέση συντελεστή συμπεριφοράς – συντελεστή υπεραντοχής

Στην παρούσα διατριβή προτείνεται μια νέα σχέση για τον υπολογισμό του

συντελεστή συμπεριφοράς, όπου εισάγεται και ο συντελεστής υπεραντοχής.

Rd Rqq ×= (2.6.1.1)

Ο συντελεστής dq , εξαρτάται από το είδος του υλικού, τον τύπο του δομικού

συστήματος, την ικανότητα ανάπτυξης ανελαστικών παραμορφώσεων και συνεπώς

την ικανότητα απορρόφησης ενέργειας. Ο δείκτης RR  εισάγει τα φαινόμενα

κατασκευαστικής υπεραντοχής που σχετίζονται με οριζόντια ή κατακόρυφη μη

κανονικότητα του φορέα μέσω πιθανοτικής προσέγγισης αντικαθιστώντας τον

συντελεστή oq  ο οποίος εξαρτάται από την υπερστατικότητα, την ικανότητα

ανακατανομής των εσωτερικών δυνάμεων, και γενικότερα το διαθέσιμο απόθεμα

αντοχής της κατασκευής μετά την εμφάνιση της πρώτης πλαστικής άρθρωσης.

Έχουν πραγματοποιηθεί πάρα πολλές μελέτες για τον προσδιορισμό των δεικτών dq

και oq  ενώ πολύ λίγες για το προσδιορισμό του RR . Οι διατάξεις του κανονισμού της

F.E.M.A.  [21],  υποδεικνύουν τον λόγο “απαίτηση”  προς “αντοχή”  των δομικών

μελών, τον τύπο του μηχανισμού κατάρρευσης, το ύψος του κτιρίου, τον αριθμό των

ορόφων και το μήκος των ανοιγμάτων,  ως σημαντικότερους παράγοντες που

επηρεάζουν την υπεραντοχή. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιούνται

παραμετρικές αναλύσεις σε μεταλλικά πλαίσια ώστε να υπολογισθεί η επίδρασή τους

στον συντελεστή υπεραντοχής RR , στον αριθμό των πλαστικών αρθρώσεων και στον

συντελεστή συμπεριφοράς. Επίσης πραγματοποιούνται ανελαστικές αναλύσεις σε

μεταλλικές πλαισιακές κατασκευές οι οποίες έχουν διαστασιολογηθεί μέσω

φασματικής ελαστικής ανάλυσης, αποφυγής φαινομένων 2ας τάξης και ικανοτικού

σχεδιασμού κόμβου, ώστε να υπολογιστεί ο δείκτης RR σε πραγματικές κατασκευές.
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2.7 ΝΟΜΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ

ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (F.E.M.A.)

2.7.1 Νόμοι συμπεριφοράς

Στις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή επιλέχθηκε ο

διγραμμικός και ο πολυγραμμικός νόμος συμπεριφοράς των μελών, από μια ποικιλία

50 διαφορετικών ανελαστικών προσομοιωμάτων που επιτρέπει το πρόγραμμα

αναλύσεων Ruaumoko®.Ως νόμος συμπεριφοράς ορίζεται η σχέση που συνδέει την

αναπτυσσόμενη ροπή με την δημιουργούμενη γωνία στην θέση της πλαστικής

άρθρωσης.

Ο διγραμμικός νόμος συμπεριφοράς αποτελείται από έναν αρχικό ευθύγραμμο κλάδο

που αντιπροσωπεύει την ελαστική συμπεριφορά. Η ροπή στο πέρας του ορίζεται ως

ροπή διαρροής και η γωνία ως γωνία διαρροής. Ο δεύτερος κλάδος αντιπροσωπεύει

την μετελαστική συμπεριφορά του μέλους, όπου μικρή αύξηση της ροπής προκαλεί

μεγάλη αύξηση της γωνίας.  Ο διγραμμικός νόμος συμπεριφοράς δεν έχει φθίνοντα

κλάδο, επομένως η γωνία και η ροπή επιτρέπεται να αυξάνουν απεριόριστα. Η κλίση

του ανελαστικού κλάδου ισούται με το 3%  του αντίστοιχου ελαστικού,  όπως

συνίσταται από την F.E.M.A. 356 [21].

Σύμφωνα με τον κανονισμό της F.E.M.A  [21],  όταν πραγματοποιούνται στατικές

ανελαστικές αναλύσεις η ελαστοπλαστική συμπεριφορά πρέπει να περιγράφεται από

το μη γραμμικό διάγραμμα ροπής – καμπυλότητας το οποίο εξάγεται από πειράματα

η αναλύσεις. Εναλλακτικά, για την αποφυγή των πειραμάτων η γενική σχέση

δύναμης – μετατόπισης ή ροπής – καμπυλότητας μπορεί να λαμβάνεται σύμφωνα με

το σχήμα 5.

Σχήμα 5 Πολυγραμμικός νόμος συμπεριφοράς κατά την F.E.M.A.
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Η περιοχή A  –  B  εκφράζει τον ελαστικό κλάδο ενώ το πέρας του αντιστοιχεί στο

σημείο διαρροής, όπου η γωνία ισούται με την γωνία διαρροής ( )yq  (αντιστοίχως και

η μετατόπιση διαρροής ( )yD ) ενώ ο λόγος της ροπής προς την ροπή διαρροής

προφανώς είναι ίσος με 1.

Η περιοχή μεταξύ των σημείων B – C είναι η περιοχή κράτυνσης, που εμφανίζεται η

επιπρόσθετη αντοχή μετά τη διαρροή. Κατά την F.E.M.A. η κλίση της κράτυνσης

πρέπει να είναι ίση με το 3% της κλίσης του ελαστικού κλάδου ενώ κάποια

μεγαλύτερη τιμή θα πρέπει να εξάγεται από πειραματικά αποτελέσματα.

Στον κλάδο C  –  D εμφανίζεται απότομη μείωση της φέρουσας ικανότητας μέχρι το

πέρας που ορίζεται ως η παραμένουσα αντοχή του μέλους, ενώ το σημείο E

προσδιορίζει το πέρας της φέρουσας ικανότητας του μέλους.

Όπως είναι φυσικό θα γίνει εκτενής σχολιασμός των παραμέτρων a,b  και c  που

καθορίζουν τον νόμο υστέρησης. Οι πίνακες 5-6 και 5-7 της F.E.M.A. [21],

καθορίζουν τις τιμές των a,b και c τόσο για τις δοκούς όσο και για τα υποστυλώματα

καμπτικών πλαισίων, οι οποίοι παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα 1.

Πίνακας 1 Συντελεστές του πολυγραμμικού νόμου υστέρησης κατά την F.E.M.A.

Παράμετροι δοκών καμπτικών πλαισίων

Πλαστική γωνία
Παραμένουσα

αντοχή

a b c

yf

f

Ft
b 52
2

£  και

yw Ft
h 418
£

yJ9 yq11 0,6

yf

f

Ft
b 65
2

³  και

yw Ft
h 640
³

yq4 yq6 0,2

Παράμετροι υποστυλωμάτων καμπτικών πλαισίων
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20.0£
pl

sd

N
N

a b c

yf

f

Ft
b 52
2

£  και

yw Ft
h 300
£

yJ9 yq11 0,6

yf

f

Ft
b 65
2

³  και

yw Ft
h 460
³

yq4 yq6 0,2

Παράμετροι υποστυλωμάτων καμπτικών πλαισίων

50.020.0 ££
pl

sd

N
N

a b c

yf

f

Ft
b 52
2

£  και

yw Ft
h 260
£

y
pl

sd

N
N

q÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
- 7.1111 y

pl

sd

N
N

q÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
- 7.1117 0,2

yf

f

Ft
b 65
2

³  και

yw Ft
h 400
³

yq1 yq5.1 0,2

Όπου:

fb , ft το πλάτος και το πάχος του πέλματος της διατομής αντίστοιχα, wt  το πάχος του

κορμού, h  το ύψος της δια τομής και yF  η τάση διαρροής σε ksi .

Κατασκευάσθηκε ένα πρόγραμμα στο Excel, όπου για δεδομένη διατομή και

κατακόρυφο θλιπτικό φορτίο υπολογίζονται οι συντελεστές a,b και c, και το

διάγραμμα του νόμου συμπεριφοράς (σχήμα 5). Τα αποτελέσματα που εξάγονται από

το παραπάνω πρόγραμμα παρουσιάζονται στο παράρτημα Α. Είναι σημαντικό να

παρατηρηθεί πως στα υποστυλώματα είναι πολύ σημαντική η επίδραση του θλιπτικού

φορτίου. Κατά την pushover ανάλυση, το πλευρικό φορτίο αυξάνεται βηματικά με
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αποτέλεσμα να αυξάνεται και το αξονικό φορτίο των υποστυλωμάτων. Επομένως, για

τα υποστυλώματα χρησιμοποιήθηκε ο δυσμενέστερος νόμος υστέρησης, που

προκύπτει για μεγάλο κατακόρυφο θλιπτικό φορτίο.

2.7.2 Επίπεδα επιτελεστικότητας.

Η φιλοσοφία των σημερινών αντισεισμικών κανονισμών είναι η αποφυγή της

διακινδύνευσης της σωματικής ακεραιότητας ανθρώπων λόγω κατάρρευσης του

συνόλου η τμήματος της κατασκευής για τον σεισμό σχεδιασμού. Παρόλο που η

προστασία της ανθρώπινης ζωής κρίνεται ως το βασικότερο κριτήριο των σύγχρονων

κανονισμών, οι προηγμένες βιομηχανικά χώρες συνειδητοποίησαν ότι το κόστος

επισκευής των βλαβών, διακοπής εργασιών ή μετεγκατάστασης των δραστηριοτήτων

είναι δυσβάσταχτο, χωρίς ωστόσο να προσμετράται το ψυχολογικό κόστος και η

αναπόφευκτη κοινωνική αναστάτωση. Επομένως οι επιπτώσεις ενός σεισμού πρέπει

να κρίνονται κυρίως από την απώλεια ανθρώπων αλλά και από τις μακροσκοπικές

επιπτώσεις που προκαλούν στην οικονομία μιας περιοχής ή ενός κράτους.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα στον Ελληνικό χώρο αποτελεί ο σεισμός της

Καλαμάτας το 1986 όπου υπήρξαν 21 ανθρώπινες απώλειες αλλά η οικονομική

νέκρωση της πόλης ήταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η νέα φιλοσοφία των

κανονισμών δεν αποσκοπεί στην αποφυγή κατάρρευσης κατά τον σεισμό

σχεδιασμού, όπως επιβάλλει ο EC8 και ο Ε.Α.Κ. 2000, (σεισμός με περίοδο

επαναφοράς 475 έτη που ισοδυναμεί με πιθανότητα υπέρβασης 10% σε 50 έτη), αλλά

στοχεύει σε συγκεκριμένη συμπεριφορά της κατασκευής σε σεισμούς με διαφορετική

ένταση. Οι απαιτήσεις συμπεριφοράς (στάθμες επιτελεστικότητας) όπως

διατυπώνονται στην F.E.MA. [21], είναι οι εξής:

1. Η “λειτουργικότητα κατά τον σεισμό” (operational), δηλαδή μετά το πέρας

του σεισμού γίνεται κανονικά η κατοίκιση του κτιρίου .

2. Η “άμεση χρήση” (immediate occupancy) της κατασκευής μετά από

προσωρινή διακοπή.

3. Η αποφυγή βλαβών που θα έθεταν έστω και μια ανθρώπινη ζωή σε κίνδυνο,

δηλαδή η στάθμη “προστασία ζωής” (life safety)

4. Η “αποφυγή κατάρρευση” (collapse prevention), όπου το κτίριο έχει υποστεί

πάρα πολύ έντονες βλάβες, (χωρίς να καταρρεύσει), και πιθανώς είναι

οικονομικά ασύμφορη η επισκευή του.
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2.7.2.1 Λειτουργικότητα κατά τον σεισμό

Ο φέρον οργανισμός παρουσιάζει πολύ μικρές βλάβες, (σχεδόν ασήμαντες), με πολύ

λεπτές ρωγμές. Ο φορέας συμπεριφέρεται σχεδόν ελαστικά, δεν προκαλείται διαρροή

των μελών και δεν προκαλούνται μόνιμες παραμορφώσεις.  Οι βλάβες στον μη

φέροντα οργανισμό εντοπίζονται σε ελαφρά ρηγμάτωση των επιχρισμάτων και των

τοιχοπληρώσεων με σχετικά μικρό κόστος επισκευής. Η χρήση του κτιρίου

συνεχίζεται κανονικά μετά το πέρας του σεισμού με σχεδόν καμία βλάβη.

2.7.2.2 Άμεση χρήση

Ο φέρον οργανισμός παρουσιάζει ελαφριές βλάβες, με τοπική διαρροή σε πολύ λίγα

δομικά στοιχεία, δεν εμφανίζονται φαινόμενα λυγισμού ενώ οι παραμένουσες

παραμορφώσεις δεν είναι αισθητές. Οι βλάβες στον μη φέροντα οργανισμό

εμφανίζονται ως αποκολλήσεις των τοιχοπληρώσεων από το δομικό σύστημα,

τοπικές αποκολλήσεις επιστρώσεων και επιχρισμάτων, μετακίνηση ή πτώση

ψευδοροφών, θραύση υαλοπινάκων με σημαντικό κόστος επισκευής. Η χρήση του

κτιρίου διακόπτεται προσωρινά μέχρι να επισκευασθούν οι βλάβες, οι οποίες

μπορούν να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

2.7.2.3 Προστασία ζωής

Ο φέρον οργανισμός έχει υποστεί σοβαρές βλάβες με αισθητές παραμένουσες

παραμορφώσεις, υπάρχει όμως σημαντικό περιθώριο ασφαλείας έναντι μερικής ή

ολικής κατάρρευσής του, δηλαδή τα κατακόρυφα φορτία μπορούν να μεταφερθούν

μέσω της παραμένουσας αντοχής. Υφίσταται ο σχηματισμός πλαστικών αρθρώσεων,

εμφανίζονται φαινόμενα τοπικού λυγισμού σε μερικές δοκούς, μερικά στοιχεία

μπορεί να παρουσιάσουν τοπική θραύση, διάσπαρτοι κόμβοι παρουσιάζουν έντονες

παραμορφώσεις ενώ οι διατμητικές συνδέσεις παραμένουν άθικτες. Οι βλάβες στο μη

φέροντα οργανισμό εμφανίζονται ως εκτεταμένες ρωγμές και τοπική αστοχία σε

θλίψη των τοιχοπληρώσεων χωρίς ωστόσο να αστοχούν σε κάμψη εκτός επιπέδου,

δεν προκαλείται η ανατροπή αυτών ή των στηθαίων που θα εγκυμονούσε κίνδυνο

ανθρώπινων ζωών, οι επικαλύψεις οι ψευδοροφές και τα επιχρίσματα παρουσιάζουν

εκτεταμένες αποκολλήσεις ενώ θραύεται μεγάλο ποσοστό των υαλοστασίων. Η

βλάβες είναι μεν σοβαρές άλλα πιθανόν επισκευάσιμες, αν όμως το κόστος επισκευής

κριθεί απαγορευτικό προτιμάται η κατεδάφιση της κατασκευής.
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2.7.2.4 Αποφυγή κατάρρευσης

Το σύνολο της κατασκευής έχει υποστεί πολύ σοβαρές βλάβες και έντονες

παραμένουσες παραμορφώσεις, αλλά το κτίριο μπορεί να μεταφέρει τα κατακόρυφα

φορτία έστω και με πολύ μικρό περιθώριο ασφάλειας. Το κτίριο βρίσκεται σε οριακή

κατάσταση έναντι κατάρρευσης και είναι πιθανό να συμβεί σε κάποιον μετασεισμό,

ενώ είναι πιθανή η απώλεια ζωής από ανατροπή μη φερόντων στοιχείων όπως τοίχοι

στηθαία κτλ. Ο φέρον οργανισμός εμφανίζει εκτεταμένες παραμορφώσεις των δοκών

και υποστυλωμάτων, πολλές αστοχίες στις καμπτικές συνδέσεις ενώ παραμένουν

άθικτες οι διατμητικές.  Οι βλάβες στον μη φέρονται οργανισμό είναι πολύ έντονες.

Στις τοιχοπληρώσεις εμφανίζονται διαμπερείς ρωγμές και τοπική αστοχία που μπορεί

να οδηγήσει μέχρι την ανατροπή τους, οι επικαλύψεις, τα επιχρίσματα και οι

ψευδοροφές έχουν αποκολληθεί σχεδόν στο σύνολο τους. Γενικά το κτίριο δεν

θεωρείται επισκευάσιμο και θεωρείται πολύ πιθανή η κατεδάφισή του. Στον πίνακα 2

δίδεται η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του λόγου σχετικής μετακίνησης ορόφου προς

το ύψος του, για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας σύμφωνα με την F E M A [21].

Πίνακας 2 Μέγιστο επιτρεπτό I.D.R. σύμφωνα με την F.E.M.A.

h
d

Άμεση χρήση Προστασία ζωής
Αποφυγή

κατάρρευσης

Προσωρινό 0,7% 2,5% 5%

Μόνιμο Αμελητέο 1% 5%
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3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

3.1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ο σκοπός των αναλύσεων της παρούσης εργασίας είναι η αποτίμηση των

ανελαστικών χαρακτηριστικών διαφόρων κατασκευών οι οποίες μελετώνται

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Α.Κ. 20002000 [15] και του E.C.8 [17]. Η επιλογή

των διατομών πραγματοποιήθηκε μέσω ελαστικής ανάλυσης με το πρόγραμμα

SAP2000® [22], για ζώνες σεισμικότητας ΙΙ και ΙΙΙ, ούτως ώστε να αντιπροσωπεύουν

την πλειονότητα των κατασκευών στον ελληνικό χώρο.

3.1.1 Προσομοίωση των κατασκευών

Οι φορείς αποτελούνται από καμπτικά πλαίσια δύο διευθύνσεων με 3,6,9,12,15 και

20  ορόφους ενώ ο αριθμός των ανοιγμάτων είναι 3  και 6.  Για τα υποστυλώματα

επιλέχθηκαν διατομές κατηγορίας HEB, ενώ για τις δοκούς διατομές IPE.

Ο χάλυβας που επιλέχθηκε είναι ποιότητας S275, η τάση διαρροής είναι ίση με 275

MPa  και η αντίστοιχη αστοχίας με 400 MPa . Οι ιδιότητες του υλικού όπως

εισήχθησαν στοSAP2000® παρουσιάζονται στο σχήμα 6.

Σχήμα 6. Η ιδιότητα του υλικού στο πρόγραμμα S.A.P

Στα πλαίσια εφαρμόζεται γραμμικό φορτίο στις δοκούς ίσο με 27,35 m
kN που

αντιπροσωπεύει τις μόνιμες και κινητές δράσεις. Το παραπάνω φορτίο προκαλεί την

ταλαντευμένη μάζα κατά την σεισμική διέγερση. Στις στάθμες των ορόφων

εισήχθησαν οριζόντια διαφράγματα ούτως ώστε να εξιδανικευθεί η συμπεριφορά των

πλακών.
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Τα φάσματα σχεδιασμού επιλέχθηκαν βάση του EC8, για κατηγορία εδάφους Β και

ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης 5%.  Η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση σύμφωνα με τον

ΕΑΚ2000 είναι ίση με 0,24g και 0,36g για τις ζώνες σεισμικότητας ΙΙ και ΙΙΙ

αντίστοιχα. Το τυπικό φάσμα σχεδιασμού κατά τον EC8 παρουσιάζεται στο σχήμα 7.

Σχήμα 7 Τυπικό φάσμα σχεδιασμού κατά E.C. 8

Η ανελαστική συμπεριφορά του συνόλου της κατασκευής εισάγεται μέσω του δείκτη

συμπεριφοράς q . Εφόσον οι ελαστικές αναλύσεις πραγματοποιούνται σε καμπτικά

πλαίσια, ο συντελεστής συμπεριφοράς λαμβάνεται ίσος με 4, όπως υποδεικνύεται

στον Ε.Α.Κ. 2000[15].

Επιλέχθηκε η μέθοδος του αθροίσματος των τετραγώνων (S.R.S.S.), τόσο για την

σύνθεση των ιδιομορφών όσο και για τον συνδυασμό τον αποτελεσμάτων που

προκύπτουν από διαφορετικά πλευρικά φορτία,  ενώ το ποσοστό της κρίσιμης

απόσβεσης εισήχθη σταθερό για όλες τις ιδιομορφές και ίσο με 5%.

Πρέπει να τονισθεί πως οι διατομές των δοκών και υποστυλωμάτων μεταβάλλονται

καθ’ ύψος, επειδή σε πολυώροφες (κυρίως) κατασκευές η απαίτηση σε αντοχή

μειώνεται καθ’  ύψος.  Αναλυτικά στον πίνακα.  3  παρουσιάζεται η επιλογή των

ορόφων όπου θα υπάρχει κοινή διατομή.

Πίνακας 3 Όροφοι με σταθερή διατομή

Διατομές υποστυλωμάτων Διατομές δοκών

1 2 3 4 1  2 3 4 5Όροφοι
Ανοίγ-

ματα Οι τιμές αναφέρονται σε ορόφους.

3 3 1-3 - - - 1-3 - - - -
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3 6 1-3 - - - 1-3 - - - -

6 3 1-4 5,6 - - 1-4 5,6 - - -

6 6 1-4 5,6 - - 1-4 5,6 - - -

9 3 1-3 4-7 8,9 - 1-3 4-7 8,9 - -

9 6 1-3 4-7 8,9 - 1-3 4-7 8,9 - -

12 3 1-5 6-9 10-12 - 1-3 4-6 7-9 10-12 -

12 6 1-5 6-9 10-12 - 1-3 4-6 7-9 10-12 -

15 3 1-5 6-10 11-15 - 1-3 4-6 7-9 10-12
13-

15

15 6 1-5 6-10 11-15 - 1-3 4-6 7-9 10-12
13-

15

20 3 1-5 6-10 11-16
17-

20
1-4 5-8 9-12 12-16

17-

20

20 6 1-5 6-10 11-16
17-

20
1-4 5-8 9-12 12-16

17-

20

Δηλαδή στην κατασκευή με 12  ορόφους και 3  ανοίγματα οι πρώτοι 5  όροφοι θα

έχουν κοινή διατομή υποστυλωμάτων,  ενώ το ίδιο ισχύει για τους ορόφους 6-9  και

10-12. παρομοίως γίνεται αντιληπτό πως οι δοκοί θα έχουν σταθερή διατομή κάθε 3

ορόφους.

3.1.1.1 Φαινόμενα δευτέρας τάξης

Οι εύκαμπτες κατασκευές είναι ευαίσθητες έναντι μεγάλων πλευρικών μετατοπίσεων

επειδή ενεργούν οι επιπρόσθετες ροπές λόγω φαινομένων δευτέρας τάξης. Από την

ελαστική, (1ης τάξης), ανάλυση προκύπτουν τα κατακόρυφα φορτία και οι ροπές στα

μέλη του φορέα λόγω των εξωτερικών δράσεων. Όμως όταν δημιουργηθούν

σημαντικές μετακινήσεις στους κόμβους των μελών αναπτύσσονται επιπρόσθετες

ροπές. Η ροπή P – δ, αναπτύσσεται στο μέλος, λόγω της σχετικής μετακίνησης του

μέλους ως προς την χορδή του, ενώ η ροπή P – Δ , λόγω της πλευρικής μετακίνησης

των κόμβων που εφαρμόζεται το κατακόρυφο φορτίο. Οι επιπρόσθετες ροπές

αναφέρονται ως φαινόμενα δευτέρας τάξης και όπως είναι αναμενόμενο είναι πιο

έντονα σε εύκαμπτες κατασκευές.
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δ

Ρ
Δ

Σχήμα 8 Απεικόνιση των φαινομένων P - Δ και P - δ.

Η επιρροή των φαινομένων 2ας τάξης εξετάζεται για τον κάθε όροφο με βάση την

τιμή του δείκτη ευαισθησίας πλευρικής παραμόρφωσης θ, ο οποίος ορίζεται κατά τον

Ε.Α.Κ. 2000 [15], μέσω της σχέσης.

hV
qIDRN

i

i

×
××

=q (3.1.2.1)

Όπου:

IDR  η σχετική μετακίνηση του ορόφου i

q ο συντελεστής συμπεριφοράς που ελήφθη ίσος με 4.

h το ύψος του ορόφου i

iN  η αξονική δύναμη των υποστυλωμάτων του ορόφου i

iV  η τέμνουσα του ορόφου i

Οι περιορισμοί του δείκτη q  είναι οι ακόλουθοι:

10.0£q οι επιρροές 2ας τάξης μπορούν να αμεληθούν,

20.010.0 ££ q οι επιρροές των φαινομένων 2ας τάξης λαμβάνονται

προσεγγιστικά υπ’ όψιν πολλαπλασιάζοντας τις ροπές των

σεισμικών φορτίων με ένα μεγεθυντικό συντελεστή,

30.020.0 ££ q πρέπει υποχρεωτικά να γίνει ανάλυση λαμβάνοντας υπ’ όψιν

τα φαινόμενα 2ας τάξης,

30.0³q τότε η κατασκευή πρέπει να επαναδιαστασιολογηθεί ώστε να

προκύψει η τιμή του δείκτη ευαισθησίας μικρότερη από 0,3.

Επιπρόσθετα πραγματοποιείται και ο έλεγχος της γωνιακής παραμόρφωσης g  του

κάθε ορόφου, ώστε να μην αναπτυχθούν εκτεταμένες βλάβες σε δευτερεύοντα
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σοιχεία της κατασκευής. Η γωνιακή παραμόρφωση υπολογίζεται κατά τον Ε.Α.Κ.

2000 [15] μέσω της σχέσης.

5.2×
×

=
h

qIDRg (3.1.2.2)

Οι όροι της παραπάνω σχέσης είναι οι ίδιοι με τους αντίστοιχους της σχέσης

(3.1.2.1). O έλεγχος της γωνιακής παραμόρφωσης του κάθε ορόφου και του δείκτη

ευαισθησίας πλευρικής παραμόρφωσης, πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένα μέσω

ενός προγράμματος στο Excel  όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα Β.  Αν σε κάθε

όροφο ισχύει ότι 007.0£g  και 2.0£q , τότε η διαστασιολόγηση του φορέα

ικανοποιεί τον έλεγχο περιορισμού βλαβών και επιτρέπεται η χρήση μόνο της

ελαστικής ανάλυσης (1ης τάξης).

3.1.1.2 Διαστασιολόγηση μέσω ικανοτικού σχεδιασμού

Με τη χρήση του ικανοτικού σχεδιασμού η συνολική απαίτηση παραμόρφωσης και

απορρόφησης ενέργειας κατευθύνεται σε συγκεκριμένα μέλη της κατασκευής, ούτως

ώστε οι πλαστικές αρθρώσεις, (οι θέσεις του φορέα που έχουν αναπτύξει ανελαστική

συμπεριφορά και απορροφούν σημαντικά ποσά ενέργειας), να κατανέμονται με όσο

το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά στην κατασκευή. Ο επιθυμητός μηχανισμός της

κατασκευής προϋποθέτει την ανάπτυξη των πλαστικών αρθρώσεων στην βάση των

υποστυλωμάτων καθώς επίσης και στις παρειές των δοκών. Ο παραπάνω μηχανισμός

ονομάζεται “μηχανισμός δοκού” και αποτελεί τον επιθυμητό μηχανισμό, επειδή

προκαλεί την μέγιστη διασπορά των πλαστικών αρθρώσεων, με συνέπεια να

δημιουργούνται πολλές περιοχές απορρόφησης ενέργειας. Επιπροσθέτως ο

μηχανισμός δοκού προκαλεί την μικρότερη δυνατή απαίτηση σε τοπική ανελαστική

παραμόρφωση q σύμφωνα με την σχέση.

H
maxD

=q (3.1.3.1)

Όπου:

maxD  Η συνολική μετατόπιση της κατασκευής, δηλαδή η μετακίνηση του

τελευταίου ορόφου

H  Το συνολικό ύψος της κατασκευής
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 Αντιθέτως όταν οι πλαστικές αρθρώσεις σχηματίζονται σε όλα τα υποστυλώματα

ενός ορόφου δημιουργείται ο “μηχανισμός υποστυλωμάτων” ή “μαλακός όροφος”. Ο

μηχανισμός ορόφου πρέπει να αποφεύγεται επειδή προκαλεί πολύ μικρό αριθμό

πλαστικών αρθρώσεων, περιορίζοντας τις ζώνες απορρόφησης ενέργειας. Επίσης η

τοπική απαίτηση σε ανελαστική συμπεριφορά q είναι πολύ μεγαλύτερη επειδή η

συνολική μετατόπιση διαιρείται με το ύψος ενός μόνο ορόφου όπως ορίζεται στην

σχέση:

h
maxD

=q (3.1.3.2)

Ο μηχανισμός του “μαλακού ορόφου” μπορεί να προκαλέσει μέχρι και κατάρρευση

της κατασκευής επειδή τα υποστυλώματα χάνουν την ικανότητα μεταφοράς των

κατακόρυφων φορτίων τους και πρέπει να αποφεύγεται για την ασφάλεια του

συνόλου της κατασκευής.

Σχήμα 9 Τυπικοί μηχανισμοί κατάρρευσης

Στις κατασκευές που μελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή, ο ικανοτικός σχεδιασμός

πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα από ένα πρόγραμμα στο Excel (παράρτημα Γ).

Οι διατομές των υποστυλωμάτων που συντρέχουν σε ένα κόμβο επιλέγονται ώστε να

ικανοποιούν την συνθήκη: åå ³ RbRdRc MM g .

Όπου:

å RcM το άθροισμα των ροπών αντοχής των υπ/των που συντρέχουν σε ένα

κόμβο
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å RbM το άθροισμα των ροπών αντοχής των δοκών που συντρέχουν στον ίδιο

κόμβο

Rdg συντελεστής υπεραντοχής ίσος με 1,4

3.1.2 Τελική επιλογή διατομών

Η ελαστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε για όλες τις κατασκευές για ζώνες

σεισμικότητας ΙΙ ( )g24.0=a  και ΙΙΙ ( )g36.0=a , τα αποτελέσματα παρατίθενται

στους πίνακες 4.

Πίνακας 4 Οι διατομές των πλαισίων τριών ανοιγμάτων

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2

2 2 2

2 2 2
3 όροφοι

ΔιατομήΜέλη
Ζώνη ΙΙ Ζώνη ΙΙΙ

1 HEB 220 HEB 260

2 IPE 240 IPE 300

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

3

1 1 1 1

4

4

2 2 2 2

2222

3 3

3 3 3

3 3 3

3 3 3

4

4

4

4

6 όροφοι

ΔιατομήΜέλη
Ζώνη ΙΙ Ζώνη ΙΙΙ

1 HEB 280 HEB 300

2 HEB 220 HEB 220

3 IPE 330 IPE 330

4 IPE 270 IPE 270
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1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

3 3 3 3

3 3 3 3

4

4

4

5

5

5

6

6

5

4

4

4

5

5

5

6

6

5

4

4

4

5

5

5

6

6

5

9 όροφοι

ΔιατομήΜέλη
Ζώνη ΙΙ Ζώνη ΙΙΙ

1 HEB 340 HEB 360

2 HEB 300 HEB 320

3 HEB 220 HEB 220

4 IPE 360 IPE 360

5 IPE 330 IPE 330

6 IPE 270 IPE 270

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

2 2 2 2

4

4

4

5

5

6

6

5

4

4

4

5

5

6

6

5

4

4

4

5

5

6

6

5

3 3 3 3

3 3 3 3

7 7 7

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

2 2 2 2

3 3 3 3

6 6 6

7 7 7

7 7 7

12 όροφοι

ΔιατομήΜέλη
Ζώνη ΙΙ Ζώνη ΙΙΙ

1 HEB 400 HEB 400

2 HEB 300 HEB 300

3 HEB 220 HEB 220

4 IPE 400 IPE 400

5 IPE 360 IPE 360

6 IPE 330 IPE 330

7 IPE 270 IPE 270
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1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

2 2 2 2

4

4

4

5

5

6

6

5

4

4

4

5

5

6

6

5

4

4

4

5

5

6

6

5

3 3 3 3

3 3 3 3

7 7 7

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

2 2 2 2

6 6 6

7 7 7

7 7 7

3 3 3 3

3 3 3 3

8

3 3 3 3

8

8

2 2 2 2

8

8

8

8

8

8

15 όροφοι

ΔιατομήΜέλη
Ζώνη ΙΙ Ζώνη ΙΙΙ

1 HEB 450 HEB 500

2 HEB 400 HEB 400

3 HEB 300 HEB 300

4 IPE 450 IPE 450

5 IPE 450 IPE 450

6 IPE 360 IPE 400

7 IPE 330 IPE 360

8 IPE 330 IPE 330
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1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

2

2

5

5

6

6

5

5

5

6

6

5

5

5

6

6

5

3

1

2

7 7 7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9 9 9

5

5 5 5

6

6

6

6

6

6

7 7 7

7 7 7

7 7 7

8 8 8

9 9 9

9 9 9

9 9 9

2

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

2

2

3

1

2

5

2

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

2

2

3

1

2

5

2

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

2

2

3

1

2

5

2

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

20 όροφοι

ΔιατομήΜέλη
Ζώνη ΙΙ Ζώνη ΙΙΙ

1 HEB 550 HEB 550

2 HEB 500 HEB 500

3 HEB 400 HEB 400

4 HEB 300 HEB 300

5 IPE 500 IPE 500

6 IPE 450 IPE 450

7 IPE 400 IPE 400

8 IPE 400 IPE 400

9 IPE 330 IPE 330

Από τους παραπάνω πίνακες γίνεται αντιληπτό ότι, τα αποτελέσματα

διαφοροποιούνται σε μικρό βαθμό για τις ζώνες σεισμικότητας ΙΙ και ΙΙΙ. Αυτό

συμβαίνει επειδή ως κύρια απαίτηση δεν προκύπτει η αντοχή,  αλλά η αποφυγή των

φαινομένων 2ας τάξης και μεγάλης γωνιακής παραμόρφωσης. Επομένως οι

κατασκευές απαιτούν σημαντική οριζόντια δυσκαμψία, (ούτως ώστε να προκύπτει

μικρή σχετική μετακίνηση του κάθε ορόφου), η οποία σε πολλές περιπτώσεις

ικανοποιεί την απαίτηση έναντι σεισμικής έντασης, τόσο για την ζώνη ΙΙ όσο και για

την ΙΙΙ.
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Στις κατασκευές με 6 ανοίγματα, οι διατομές αντιστοιχούν στις ίδιες θέσεις με τις

διατομές που παρουσιάζονται στις παραπάνω εικόνες για τα 3 ανοίγματα.

Πραγματοποιήθηκαν ελαστικές αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένου του ικανοτικού

σχεδιασμού και τον έλεγχο αποφυγής φαινομένων δευτέρας τάξης. Τα αποτελέσματα

που προκύπτουν παρουσιάζονται στον πίνακα 5.

Πίνακας 5 Οι διατομές των πλαισίων 6 ανοιγμάτων

Διατομή

3 όροφοι 6 όροφοι 9 όροφοιΜέλη

Ζώνη ΙΙ Ζώνη ΙΙΙ Ζώνη ΙΙ Ζώνη ΙΙΙ Ζώνη ΙΙ Ζώνη ΙΙΙ
1 HEB 220 HEB 260 HEB 300 HEB 320 HEB 340 HEB 360

2 IPE 240 IPE 300 HEB 220 HEB 220 HEB 330 HEB 320

3 - - IPE 330 IPE 330 HEB 220 HEB 220

4 - - IPE 270 IPE 270 IPE 360 IPE 360

5 - - - - IPE 330 IPE 330

6 - - - - IPE 270 IPE 270

12 όροφοι 15 όροφοι 20 όροφοιΜέλη
Ζώνη ΙΙ Ζώνη ΙΙΙ Ζώνη ΙΙ Ζώνη ΙΙΙ Ζώνη ΙΙ Ζώνη ΙΙΙ

1 HEB 360 HEB 400 HEB 450 HEB 500 HEB 550 HEB 550

2 HEB 300 HEB 320 HEB 400 HEB 400 HEB 500 HEB 500

3 HEB 220 HEB 220 HEB 300 HEB 300 HEB 400 HEB 400

4 IPE 400 IPE 400 IPE 450 IPE 450 HEB 300 HEB 300

5 IPE 360 IPE 360 IPE 450 IPE 450 IPE 500 IPE 500

6 IPE 300 IPE 300 IPE 360 IPE 400 IPE 450 IPE 450

7 IPE 270 IPE 270 IPE 330 IPE 360 IPE 400 IPE 400

8 - - IPE 330 IPE 330 IPE 400 IPE 400

9 - - - - IPE 330 IPE 330

3.2 ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται οι παράμετροι που εισήχθησαν στο Ruaumoko®

κατά την πραγματοποίηση των ανελαστικών αναλύσεων. Η υπερωθητική ανάλυση

δημιουργεί μεγάλες μετακινήσεις στην κατασκευή καθώς το πλευρικό φορτίο

αυξάνεται μέχρι τον μηχανισμό κατάρρευσης. Επομένως πραγματοποιήθηκε η



45

ανάλυση “δευτέρας τάξης”, όπου το μητρώο δυσκαμψίας υπολογίζεται σε κάθε βήμα

της ανάλυσης, σύμφωνα με το κατακόρυφο φορτίο των διατομών.

Η Newton – Raphson είναι η μέθοδος σύγκλισης που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα

Ruaumoko®.  Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του προγράμματος δεν απαιτούνται

περισσότερες από 5 επαναλήψεις, (iteration), ώστε να επιτευχθεί η σύγκλιση σε κάθε

βήμα της ανάλυσης. Η στάθμη επιτελεστικότητας που επιλέχθηκε είναι η “προστασία

ζωής”, επειδή αποτελεί την συνηθέστερη επιλογή των μηχανικών. Επομένως η

μέγιστη επιτρεπτή σχετική μετακίνηση του κάθε ορόφου περιορίζεται στο 2,5% του

ύψους του, όπως ορίζει κανονισμός της F.E.M.A [18]. Εάν η ανάλυση τελειώσει πριν

αναπτυχθεί το μέγιστο I.D.R. ενός ορόφου, τότε έχει δημιουργηθεί ο μηχανισμός

κατάρρευσης του φορέα.

3.2.1 Ανελαστικές ιδιότητες των μελών.

Η ανελαστική συμπεριφορά των δοκών και υποστυλωμάτων εξιδανικεύεται με

στροφικά ελατήρια στις άκρες των δοκών (Giberson  παρ.  4.1.3.),  ενώ το υπόλοιπο

μέλος παραμένει γραμμικά ελαστικό, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 10.

Σχήμα 10 Εξιδανίκευση των μελών με στροφικά ελατήρια

Για τον υπολογισμό των ανελαστικών ιδιοτήτων εισάγεται η τιμή του μήκους

πλαστικής άρθρωσης και ο μη γραμμικός νόμος συμπεριφοράς.  Σύμφωνα με το

εγχειρίδιο του προγράμματος, το μήκος πλαστικής άρθρωσης προτείνεται ίσο με 0,15

του ολικού μήκους του μέλους, ενώ η παραπάνω τιμή προσεγγίζει την αντίστοιχη που

υπολογίζεται μέσω της πλαστικής θεωρίας. Σε συστήματα με διαφορετικά δομικά

μέλη, (όπως τα τοιχώματα) υπάρχουν πολλά αριθμητικά προσομοιώματα που

προσδιορίζουν το ακριβές μήκος της πλαστικής άρθρωσης. Ωστόσο μετά από σχετική

ερεύνα, διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχουν πολλές αντίστοιχες αναφορές για τον

υπολογισμό του σε μεταλλικά πλαίσια. Προκειμένου λοιπόν,να διαπιστωθεί η

επίδραση του μήκους πλαστικής άρθρωσης στην συνολική συμπεριφορά της

κατασκευής, πραγματοποιήθηκαν παραμετρικές αναλύσεις με το μήκος να κυμαίνεται
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από 0.05 έως 0.30 του ολικού μήκους του μέλους, όπως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο

4.1.

Για τον υπολογισμό της επίδρασης του αξονικού φορτίου στην φέρουσα ικανότητα

των υποστυλωμάτων, εισήχθησαν τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης αξονικού

φορτίου –  ροπή αντοχής.  Στο σχήμα 11  απεικονίζεται το συμμετρικό,  ως προς τον

άξονα των ροπών , διάγραμμα αλληλεπίδρασης, όπως εισάγεται στο Ruaumoko® για

διατομές από χάλυβα. Ως 0M  ορίζεται η τιμή της ροπής αντοχής του υποστυλώματος

υπό μηδενικό κατακόρυφο φορτίο και αντιστοιχεί στο “γόνατο του διαγράμματος”,

ενώ αντίθετα ως PYT  και PYC  ορίζεται ως το μέγιστο κατακόρυφο φορτίο που

μπορεί να φέρει η διατομή σε εφελκυσμό και θλίψη αντίστοιχα υπό μηδενική ροπή.

Τα υπόλοιπα σημεία του διαγράμματος προκύπτουν από την ροπή που αντιστοιχεί για

ένα τυχαίο κατακόρυφο φορτίο στην διατομή. Επομένως για το κατακόρυφο φορτίο

BP ,  η αντίστοιχη τιμή της ροπής BM  προκύπτει μέσω της ακόλουθης σχέσης που

δίδεται στον κανονισμό της F.E.M.A. [18].

01084.1 M
PYC
PM B

B £÷
ø
ö

ç
è
æ -×= (3.2.1.1)

Σχήμα 11 Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για διατομές από χάλυβα

Στην παρούσα διατριβή, η εισαγωγή της μη γραμμικής ιδιότητας των μελών,

πραγματοποιήθηκε μέσω του διγραμμικού (σχήμα 12 ) και πολυγραμμικού νόμου

συμπεριφοράς. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 2.7.1 ο κανονισμός της F.E.M.A [18], ορίζει

τη κλίση της κράτυνσης ίση με το 3%  της κλίσης του ελαστικού κλάδου,  ενώ
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οποιαδήποτε άλλη τιμή πρέπει να προσδιορίζεται μέσω πειραμάτων. Σημειώνεται ότι

με βάση το παρακάτω διάγραμμα προσδιορίζεται και η σχέση ροπής – καμπυλότητας.

Σχήμα 12 Διγραμμικός νόμος συμπεριφοράς

Πέραν του διγραμμικού νόμου συμπεριφοράς, οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν και

σύμφωνα με τον ανελαστικό νόμο που καθορίζει η F.E.M.A.[18]. Ο πολυγραμμικός

νόμος εισάγεται ποικιλοτρόπως στο πρόγραμμα Ruaumoko®. Όπως παρουσιάζεται

στο σχήμα 13, το πρόγραμμα επιτρέπει τη χρήση πολυγραμμικού νόμου υστέρησης

με 4 αλλαγές κλίσης. Στις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι τρεις κλάδοι του

παραπάνω νόμου, εκ των οποίων ο πρώτος αντιπροσωπεύει την ελαστική

συμπεριφορά, ο δεύτερος την κράτυνση, με κλίση 3% της αντίστοιχης ελαστικής ενώ

ο τρίτος κλάδος την παραμένουσα αντοχή με μηδενική κλίση ( )01 =F . Στην πορεία

των αναλύσεων εισήχθη ταυτόχρονα η εντολή “απομείωσης αντοχής”, (degradation),

ώστε να εξιδανικευθεί ο απότομος φθίνων κλάδος του πολυγραμμικού νόμου

υστέρησης.

Σχήμα 13 Πολυγραμμικός νόμος στο Ruaumoko
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Στο σχήμα 14 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο εισάγεται η απομείωση της

αντοχής στο Ruaumoko®. Ως 1DUCT  ορίζεται η τιμή της πλαστιμότητας κατά την

οποία ξεκινά η μείωση της αντοχής, δηλαδή το σημείο της μέγιστης φέρουσας

ικανότητας. Ως 2DUCT  ορίζεται η τιμή της πλαστιμότητας στο πέρας του φθίνοντος

κλάδου και σύμφωνα με το εγχειρίδιο του προγράμματος πρέπει να ισούται

τουλάχιστον με το 1,05 του 1DUCT . Ως RDUCT  ορίζεται η τιμή της παραμένουσας

αντοχής του μέλους στο πέρας του φθίνοντος κλάδου,  που προσδιορίζεται από τον

πίνακα 1, κατά τον κανονισμό της F.E.M.A. [18], ενώ ως 3DUCT  ορίζεται η

πλαστιμότητα που αντιστοιχεί στο 0,01 της αντοχής της διατομής.

Σχήμα 14 Μείωση αντοχής (degradation).

3.2.2 Παραμετρικές αναλύσεις

Οι παραμετρικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με σκοπό να προσδιορισθεί εάν και

κατά πόσο επηρεάζεται η συνολική συμπεριφορά διαφόρων κατασκευών όταν

μεταβάλλεται η τιμή μιας παραμέτρου.  Οι παράμετροι που μελετήθηκαν είναι το

μήκος της πλαστικής άρθρωσης, ο λόγος του αθροίσματος των ροπών αντοχής δοκών

προς τον λόγο των υποστυλωμάτων ενός κόμβου καθώς επίσης ο νόμος

συμπεριφοράς. Φυσικά υπάρχουν και άλλες παράμετροι (αριθμός ορόφων, αριθμός

ανοιγμάτων κ.α.), των οποίων η επίδραση παρουσιάζεται μέσω των συνολικών

αποτελεσμάτων.

Η επίδραση του μήκους της πλαστικής άρθρωσης ( )plL , διερευνήθηκε σε κατασκευές

6, 9, 12, και 15 ορόφων με 3 ανοίγματα σε κάθε όροφο ενώ οι διατομές που

επιλέχθηκαν παρουσιάζονται στον πίνακα 6.
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Πίνακας 6 Η επιλογή των διατομών για την παραμετρική του Lpl

6 όροφοι 9 όροφοι 12 όροφοι 15 όροφοι

Υποστυλώματα HEB 280 HEB 320 HEB 400 HEB 400

Δοκοί IPE 330 IPE 360 HEB 400 HEB 400

Οι παραπάνω διατομές δεν αντιπροσωπεύουν τα αποτελέσματα των ελαστικών

αναλύσεων, επειδή η χρησιμότητά τους έγκειται στον προσδιορισμό της μεταβολής

των ανελαστικών χαρακτηριστικών για διάφορες τιμές του μήκους πλαστικής

άρθρωσης. Οι τιμές του μήκους της πλαστικής άρθρωσης επιλέχθηκε ίσο με το 0.05,

0.15, 0.30 και 0.40 του συνολικού μήκους των μελών.

Η επόμενη παράμετρος που διερευνήθηκε είναι η επίδραση του λόγου των ροπών

αντοχής υποστυλωμάτων και δοκών σε έναν κόμβο ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
å

å
B

C

MR
MR . Οι τιμές των

παραπάνω λόγων είναι 1.71, 3.0, 4.89 και 8.17 ενώ οι διατομές που αντιστοιχούν

στους παραπάνω λόγους παρουσιάζονται στον πίνακα 7.

Πίνακας 7 Οι διατομές των μελών για την αντίστοιχη τιμή του λόγου αντοχών

1.71 4.89 8.17

Υποστυλώματα HEB 700 HEB 700 HEB 700

Δοκοί IPE 750 IPE 450 IPE 360

Οι κατασκευές αποτελούνται από 6, 9, 12, και 15 ορόφους με 3 ανοίγματα σε κάθε

όροφο ενώ οι διατομές δεν αντιστοιχούν στα αποτελέσματα ελαστικής ανάλυσης

αλλά διερευνάται η επίδραση του λόγου των αντοχών σε κατασκευές με ίδια

γεωμετρικά χαρακτηριστικά.

Η τελευταία παραμετρική ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε κατασκευές 6, 9, 12, 15 και

20 ορόφων των οποίων οι διατομές προέκυψαν από τις ελαστικές αναλύσεις όπως

παρουσιάσθηκαν στο κεφάλαιο 3.1.4. Ο σκοπός της είναι η διερεύνηση της

επίδρασης του νόμου υστέρησης (διγραμμικού και πολυγραμμικού), στην συνολική

ανελαστική συμπεριφορά των κατασκευών. Τα αποτελέσματα των παραμετρικών

αναλύσεων παρουσιάζονται στις επόμενες ενότητες.
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4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα των

παραμετρικών και συνολικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην διατριβή.

4.1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Οι παραμετρικές αναλύσεις αποτελούν πολύ χρήσιμο εργαλείο ώστε να διευκρινισθεί

η επίδραση διαφόρων παραμέτρων στην συνολική συμπεριφορά των κατασκευών.

Εκμεταλλευόμενοι τα αποτελέσματα τους, οι τελικές αναλύσεις είναι ακριβέστερες

αφού διευκρινίζονται (και αποφεύγονται) οι πιθανές αβεβαιότητες στις διάφορες

παραμέτρους.

4.1.1 Παραμετρική ανάλυση νόμων συμπεριφοράς

Στο σχήμα 15 απεικονίζονται τα αποτελέσματα των παραμετρικών αναλύσεων σε

πλαίσια 3,6,9,12,15 και 20 ορόφων με 3 ανοίγματα. Η παράμετρος που μελετάται

είναι η επίδραση του νόμου συμπεριφοράς (διγραμμικού ή πολυγραμμικού)  στις

παραπάνω κατασκευές. Ο οριζόντιος άξονας αναφέρεται στους ορόφους ενώ ο

κατακόρυφος στον αριθμό των πλαστικών αρθρώσεων, στην τιμή των συντελεστών

RR , sr  , vr  και της τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς όπως ορίζεται στην παρούσα

διατριβή αντίστοιχα. Επίσης παρατίθεται και το σχήμα 16, όπου παρουσιάζονται τα

αποτελέσματα των παραπάνω πλαισίων αλλά σε κατασκευές 6 ανοιγμάτων.
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Σχήμα 15 Παραμετρική ανάλυση νόμων συμπεριφοράς σε κατασκευές 3ων ανοιγμάτων

Σχήμα 16 Παραμετρική ανάλυση νόμων συμπεριφοράς σε κατασκευές 6 ανοιγμάτων
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4.1.1.1 Σχολιασμός

Από τα παραπάνω σχήματα είναι προφανές ότι ο αριθμός των ανοιγμάτων (3 ή 6),

επηρεάζει σε μικρό βαθμό τη μορφή των γραφημάτων. Τα αποτελέσματα δεν είναι

ίδια,  ωστόσο η γενική μορφή τους παρουσιάζει πολλές ομοιότητες τόσο στις

αυξομειώσεις αλλά και στις αλλαγές των κλίσεων.  Επομένως διαπιστώνεται πως ο

αριθμός των ανοιγμάτων δεν αποτελεί σημαντικό κριτήριο στον τρόπο που επιδρούν

οι νόμοι συμπεριφοράς στην συνολική ανελαστική απόκριση. Σημαντικό ενδιαφέρον

παρουσιάζει το γράφημα του αριθμού των πλαστικών αρθρώσεων και του

συντελεστή συμπεριφοράς q .

Για τον διγραμμικό νόμο συμπεριφοράς, ο αριθμός των πλαστικών αρθρώσεων

αυξάνεται σχεδόν γραμμικά όσο αυξάνεται ο αριθμός των ορόφων, ενώ αντίθετα στον

πολυγραμμικό νόμο υπάρχει σχεδόν γραμμική αύξηση μέχρι τις κατασκευές 15

ορόφων, ενώ στις πολυώροφες παραμένει σχεδόν σταθερός ο αριθμός τους. Η

γραμμική αύξηση τους οφείλεται κυρίως στον μηχανισμό δοκού (δηλαδή

πλαστικοποιούνται σχεδόν όλες οι δοκοί στις παρειές τους), ο οποίος εμφανίζεται με

την χρήση του διγραμμικού νόμου συμπεριφοράς. Επομένως όσο αυξάνεται ο

αριθμός των ορόφων τόσο αυξάνεται ο αριθμός των δοκών,  άρα και ο αριθμός των

πλαστικών αρθρώσεων. Στα σχήματα 17.α, 18.α,19.α, 20.α, 21.α και 22.α

παρουσιάζονται οι θέσεις των πλαστικών αρθρώσεων κατά τον μηχανισμό

κατάρρευσης, για διγραμμικό νόμο συμπεριφοράς, ενώ γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι

πλαστικοποιούνται κυρίως οι παρειές των δοκών.

Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μηχανισμός των πολυώροφων κατασκευών με την

χρήση του πολυγραμμικού νόμου συμπεριφοράς.  Όπως απεικονίζεται στα σχήματα

17.β, 18.β, και 19.β ο μηχανισμός κατάρρευσης προκύπτει από την πλαστικοποίηση

των ενδιάμεσων κυρίως ορόφων. Οι ανώτερες ιδιομορφές συμμετέχουν με τέτοιο

τρόπο που προκαλούν πλαστικοποίηση μιας συγκεκριμένης περιοχής (στο μέσον

κυρίως της κατασκευής), με συνέπεια το πλαίσιο να χάνει πρόωρα την συνολική

φέρουσα ικανότητα του, ενώ ο αριθμός των πλαστικών αρθρώσεων είναι σχεδόν

σταθερός επειδή ο μηχανισμός προκύπτει σε μια περιορισμένη περιοχή της

κατασκευής και όχι στο σύνολό της. Αυτό το φαινόμενο εξαλείφεται όσο μικρότερος

ο αριθμός των ορόφων, επομένως στις κατασκευές από 3 έως 9 ορόφους (σχήματα

20.β, 21.β, και 22.β), δεν εμφανίζεται έντονα το φαινόμενο της πλαστικοποίησης των
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ενδιάμεσων ορόφων και οι πλαστικές αρθρώσεις κατανέμονται σχεδόν ομοιόμορφα

στις παρειές των δοκών με συνέπεια να προκύπτει η γραμμική αύξηση τους.

Με χρήση του πολυγραμμικού νόμου συμπεριφοράς ο αριθμός των πλαστικών

αρθρώσεων είναι μικρότερος σε όλα τα πλαίσια από τον αντίστοιχο αριθμό με την

χρήση του διγραμμικού νόμου. Είναι λογικό να συμβαίνει, αφού κατά τον διγραμμικό

νόμο η φέρουσα ικανότητα των πλαστικών αρθρώσεων αυξάνεται απεριόριστα σε

σύγκριση με τον πολυγραμμικό όπου σε συγκεκριμένη τιμή της πλαστιμότητας

εμφανίζεται απότομη μείωση της φέρουσας ικανότητας. Επιπροσθέτως κατά τον

διγραμμικό νόμο, δημιουργείται κυρίως ο μηχανισμός δοκού στο σύνολο του

πλαισίου, επομένως αναπτύσσεται μεγαλύτερος αριθμός πλαστικών αρθρώσεων.

α) Με διγραμμικό νόμο υστέρησης β) Με πολυγραμμικό νόμο υστέρησης

Σχήμα 17 Ο μηχανισμός 20 όροφου πλαισίου για διαφορετικό νόμο υστέρησης
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α) Με διγραμμικό νόμο υστέρησης β) Με πολυγραμμικό νόμο υστέρησης

Σχήμα 18 Ο μηχανισμός 15 όροφου πλαισίου για διαφορετικό νόμο υστέρησης

α) Με διγραμμικό νόμο υστέρησης β) Με πολυγραμμικό νόμο υστέρησης

Σχήμα 19 Ο μηχανισμός 12 όροφου πλαισίου για διαφορετικό νόμο υστέρησης
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α) Με διγραμμικό νόμο υστέρησης β) Με πολυγραμμικό νόμο υστέρησης

Σχήμα 20 Ο μηχανισμός 9 όροφου πλαισίου για διαφορετικό νόμο υστέρησης

α) Με διγραμμικό νόμο υστέρησης β) Με πολυγραμμικό νόμο υστέρησης

Σχήμα 21 Ο μηχανισμός 6 όροφου πλαισίου για διαφορετικό νόμο υστέρησης

α) Με διγραμμικό νόμο υστέρησης β) Με πολυγραμμικό νόμο υστέρησης

Σχήμα 22 Ο μηχανισμός 3 όροφου πλαισίου για διαφορετικό νόμο υστέρησης
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Επισημαίνεται πώς όταν ο συντελεστής 1=vr , υποδηλώνει μια κατασκευή χωρίς

καθόλου υπεραντοχή ενώ όταν 0=vr  μία κατασκευή με “άπειρη” υπεραντοχή. Όπως

παρατηρείται στο γράφημα οι τιμές του παραπάνω δείκτη είναι μικρότερες

(περισσότερη υπεραντοχή) στα πλαίσια με τον διγραμμικό νόμο συμπεριφοράς. Είναι

αναμενόμενο, εφόσον (όπως επισημάνθηκε παραπάνω), κατά τον διγραμμικό νόμο

εμφανίζονται περισσότερες πλαστικές αρθρώσεις οι οποίες κατανέμονται σε

περισσότερα μέλη, με συνέπεια να προκύπτει μικρότερος ο συντελεστής συσχέτισης

των αντοχών. Ο δείκτης μεταβολής υπεραντοχής ( )vr  προκύπτει μικρότερος στα

πλαίσια με διγραμμικό νόμο συμπεριφοράς, επομένως παρουσιάζουν μεγαλύτερη

υπεραντοχή λόγω πιθανοτικών φαινομένων, από τα αντίστοιχα πλαίσια με την χρήση

του πολυγραμμικού νόμου.  Από το ίδιο γράφημα διαπιστώνεται πως η τιμή του

δείκτη vr  μειώνεται όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ορόφων, επειδή όσο

περισσότεροι οι όροφοι τόσο περισσότερες οι θέσεις των πλαστικών αρθρώσεων, άρα

μεγαλύτερη η διασπορά τους στο σύνολο του φορέα με συνέπεια να μειώνεται η τιμή

του (όμως ταυτόχρονα αυξάνεται η επιπρόσθετη αντοχή του πλαισίου).

Ο δείκτης sr ορίζεται ως η μέγιστη τέμνουσα βάσης του πλαισίου προς την αντίστοιχη

κατά την πρώτη διαρροή οπουδήποτε μέλους του. Για πλαίσια με διγραμμικό νόμο

συμπεριφοράς η αντοχή των μελών αυξάνεται απεριόριστα κατόπιν της διαρροής

προσφέροντας συνεχώς επιπλέον πλευρική δυσκαμψία. Επιπροσθέτως κατά τον

διγραμμικό νόμο πραγματοποιείται ο μηχανισμός δοκού στο σύνολο του φορέα και

όχι σε ένα τμήμα του,  με αποτέλεσμα οι μετατοπίσεις των κόμβων να προκύπτουν

μεγαλύτερες σε σχέση με τις αντίστοιχες από τον πολυγραμμικό νόμο. Σύμφωνα με

τα παραπάνω,  η δυσκαμψία και η σχετική μετακίνηση του ορόφου (επομένως και η

αντίστοιχη τέμνουσα βάσης), αναμένεται να προκύψει μεγαλύτερη για πλαίσια με

διγραμμικό νόμο συμπεριφοράς. Επειδή η τέμνουσα κατά την διαρροή είναι

ανεξάρτητη του νόμου συμπεριφοράς, είναι λογικό η τιμή του δείκτη υπεραντοχής sr

να προκύπτει μεγαλύτερη για πλαίσια με διγραμμικό νόμο, όπως απεικονίζεται στα

σχήματα 15 και16.

Ο συντελεστής RR ,  επιβάλλεται να προκύψει μεγαλύτερος για τα πλαίσια με

διγραμμικό νόμο συμπεριφοράς, επειδή ο δείκτης sr  είναι μεγαλύτερος και ο δείκτης

vr  μικρότερος δηλαδή ο όρος ( )vr×- 2.01  της εξίσωσης 2.6.9 προκύπτει μεγαλύτερος.
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 Άρα τα σχήματα 15 και 16 απεικονίζουν την αναμενόμενη μορφή του συντελεστή

υπεραντοχής.

Από το γράφημα του συντελεστή συμπεριφοράς q  προκύπτουν δύο πολύ σημαντικά

συμπεράσματα. Με την χρήση του πολυγραμμικού νόμου η τιμή του συντελεστή

συμπεριφοράς, σε όλα τα πλαίσια, είναι σημαντικά μικρότερη από την αντίστοιχη με

τον διγραμμικό, ενώ η τιμή του μειώνεται όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των

ορόφων. Το πρώτο συμπέρασμα προκύπτει από την συνολική ανελαστική

συμπεριφορά των πλαισίων,  αφού με τον διγραμμικό νόμο πλαστικοποιείται το

σύνολο του φορέα, άρα διαθέτει μεγάλη ικανότητα ανελαστικών παραμορφώσεων

(μεγάλη οριακή μετακίνηση),  σε αντίθεση με τον πολυγραμμικό νόμο όπου η

πλαστικοποίηση μιας συγκεκριμένης περιοχής προκαλεί πρόωρα τον μηχανισμό

κατάρρευσης χωρίς να εξαντλείται η συνολική φέρουσα ικανότητα του.  Όπως

αναφέρθηκε παραπάνω, το φαινόμενο της μερικής πλαστικοποίησης είναι

περισσότερο έντονο όσο περισσότεροι είναι οι όροφοι, με συνέπεια ο συντελεστής

συμπεριφοράς να μειώνεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ορόφων, παρόλο που η

επάρκεια αντοχής λόγω πιθανοτικών φαινομένων αυξάνεται με τον αριθμό των

ορόφων.

4.1.2 Παραμετρική ανάλυση του λόγου αντοχών δοκών – υποστυλωμάτων

Στο σχήμα 23 απεικονίζονται τα αποτελέσματα των παραμετρικών αναλύσεων σε

κατασκευές 6,9,12 και15 ορόφων με 3 ανοίγματα. Η παράμετρος που διερευνάται

είναι ο λόγος των ροπών αντοχής δοκών –  υποστυλωμάτων σε ένα κόμβο.  Αρχικά

επιλέγονται οι διατομές υποστυλωμάτων HEB 700 και δοκών IPE 750 με λόγο ροπών

ίσο με 1.71. Ακολούθως οι διατομές των δοκών λαμβάνονται IPE 450 και IPE 360,

και επομένως ο λόγος των ροπών λαμβάνει την τιμή 4.89 και 8.17 αντίστοιχα. Ο

οριζόντιος άξονας αναφέρεται στους ορόφους ενώ ο κάθετος στον αριθμό των

πλαστικών αρθρώσεων, στην τιμή των συντελεστών RR , sr  , vr  και της τιμής του

συντελεστή συμπεριφοράς q , όπως ορίζεται στην παρούσα διατριβή αντίστοιχα.
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Σχήμα 23 Παραμετρική ανάλυση λόγου αντοχών σε κατασκευές 3 ανοιγμάτων

4.1.2.1 Σχολιασμός

Ο λόγος της αντοχής των υποστυλωμάτων σε σχέση με την αντίστοιχη των δοκών

είναι μια καθοριστική παράμετρος της συνολικής ανελαστικής συμπεριφοράς των

πλαισίων με διγραμμικό νόμο συμπεριφοράς όπως γίνεται αντιληπτό από τα

γραφήματα του σχήματος 23. Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβολή του

αριθμού των πλαστικών αρθρώσεων σε 6, 9, 12, και 15 ορόφους υπό την προϋπόθεση

πως ο λόγος των αντοχών στους κόμβους παραμένει σταθερός.

Από το γράφημα παρατηρείται πως όταν ο λόγος των αντοχών είναι ίσος με 1.71  ο

αριθμός των πλαστικών αρθρώσεων μειώνεται όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των

ορόφων. Αν και εκ πρώτης όψεως είναι οξύμωρο (επειδή όταν αυξάνεται ο αριθμός

των ορόφων υπάρχουν περισσότερες δοκοί να αναπτυχθούν οι πλαστικές αρθρώσεις),

εντούτοις είναι λογικό να συμβαίνει επειδή όταν αυξάνεται ο αριθμός των ορόφων

αυξάνεται και το συνολικό κατακόρυφο φορτίο των υποστυλωμάτων με συνέπεια η

τιμή της ροπής αντοχής του να μειώνεται λόγω του διαγράμματος αλληλεπίδρασης

ροπή – αξονικό φορτίο. Στην κατασκευή με 6 ορόφους παρατηρείται ο αναμενόμενος

μηχανισμός δοκού με τις πλαστικές αρθρώσεις στις παρειές των δοκών και στη βάση

των υποστυλωμάτων σύμφωνα με το σχήμα (27.α). Καθώς ο αριθμός των ορόφων

αυξάνεται τα υποστυλώματα έχουν μειωμένη φέρουσα ικανότητα, με αποτέλεσμα να
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μην δημιουργούνται οι πλαστικές αρθρώσεις σε όλες τις δοκούς. Στην κατασκευή των

15 ορόφων (σχήμα 24.α), οι πλαστικές αρθρώσεις σχηματίζονται στα υποστυλώματα

(και όχι στις δοκούς) στους 2 πρώτους ορόφους επειδή το κατακόρυφο φορτίο είναι

πλέον τόσο μεγάλο ώστε η φέρουσα ικανότητα τους είναι μικρότερη από την

αντίστοιχη των δοκών.  Αντιθέτως στους ανώτερους ορόφους η φέρουσα ικανότητα

των υποστυλωμάτων παραμένει μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των δοκών με

συνέπεια να πλαστικοποιούνται πρώτα οι δοκοί. Από τα παραπάνω προκύπτει πως η

συνολική ανελαστική συμπεριφορά του 15 όροφου πλαισίου δεν είναι η επιθυμητή

αφού υπάρχουν λίγες πλαστικές αρθρώσεις, με την συγκέντρωσή τους στα

υποστυλώματα των 2 πρώτων ορόφων. Γενικότερα, η μεγάλη διασπορά των

πλαστικών αρθρώσεων σε όλες τις δοκούς (που παρατηρείται κατά τον μηχανισμό

δοκού στο 6 όροφο πλαίσιο) μειώνεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ορόφων λόγω

λόγο της αλληλεπίδρασης της ροπής αντοχής με το αξονικό φορτίο.

Σύμφωνα με το σχήμα 23,  όταν τα υποστυλώματα είναι πολύ ισχυρότερα από τις

δοκούς, (όπως στην περίπτωση με λόγο αντοχών 4.89), δεν εμφανίζεται μείωση των

πλαστικών αρθρώσεων όταν αυξάνεται ο αριθμός των ορόφων. Όπως απεικονίζεται

στα σχήματα 24.β, 25.β, 26.β και 27.β ο κύριος μηχανισμός αστοχίας είναι ο

μηχανισμός δοκού.  Όπως είναι αναμενόμενο,  η αύξηση του κατακόρυφου φορτίου

προκαλεί μεν μείωση της αντοχής των υποστυλωμάτων, αλλά η τελική ροπή αντοχής

τους παραμένει σημαντικά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των δοκών, επομένως οι

πλαστικές αρθρώσεις εντοπίζονται κυρίως στις παρειές των δοκών και στην βάση των

υποστυλωμάτων. Το παραπάνω γίνεται εντονότερα αντιληπτό όταν ο λόγος των

αντοχών λαμβάνει πολύ μεγάλη τιμή (8.17)  όπου η μείωση της αντοχής των

υποστυλωμάτων είναι ουσιαστικά αμελητέα σε σύγκριση με την αντοχή των δοκών,

άρα ο αριθμός των πλαστικών αρθρώσεων αυξάνεται όταν αυξάνεται ο αριθμός των

ορόφων (σχήμα 23), όμως ταυτόχρονα όπως απεικονίζεται στα σχήματα 24.γ, 25.γ,

26.γ και 27 ο αποκλειστικός μηχανισμός αστοχίας είναι ο μηχανισμός δοκού.

Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα πως όταν μελετώνται μεταλλικές

κατασκευές με περισσότερους από 9 ορόφους, η ροπή αντοχής των υποστυλωμάτων

επιβάλλεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των δοκών ούτως

ώστε να πραγματοποιηθεί ο επιθυμητή ανελαστική συμπεριφορά.

Από το πρώτο γράφημα του σχήματος 23,  διαπιστώνεται πως ο αριθμός των

πλαστικών αρθρώσεων είναι σημαντικά μεγαλύτερος όσο μεγαλύτερη είναι αντοχή

των υποστυλωμάτων σε σχέση με τις δοκούς. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το
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κατακόρυφο φορτίο επηρεάζει σημαντικά τον αριθμό των πλαστικών αρθρώσεων.

Κατά την υπερωθητική ανάλυση, καθώς το πλευρικό φορτίο αυξάνεται, επιβάλλεται

στα υποστυλώματα μία επιπλέον αξονική δύναμη (πέραν του κατακόρυφου φορτίου)

με συνέπεια η τιμή της ροπής αντοχής του να μειώνεται σύμφωνα με το διάγραμμα

αλληλεπίδρασης ροπή – αξονικό φορτίο. Στο σχήμα 27 παρουσιάζεται ο μηχανισμός

του 6 ορόφου πλαισίου, όπου διακρίνεται πως ο αριθμός των πλαστικών αρθρώσεων

είναι ίδιος στα σχήματα β και γ επειδή έχουν πλαστικοποιηθεί όλες οι δοκοί. Στα

σχήματα 24,25 και 26 οι πλαστικές αρθρώσεις είναι τόσο περισσότερες όσο

μεγαλύτερη είναι η αντοχή των υποστυλωμάτων, επειδή υπάρχει μεγαλύτερη

ικανότητα πλευρικής μετακίνησης και αντίστοιχα μικρότερη επίδραση του

κατακόρυφου φορτίου.

Τα παρακάτω σχήματα απεικονίζουν το παραμορφωμένο σχήμα και τις θέσεις των

πλαστικών αρθρώσεων κατά τον μηχανισμό σε πλαίσια με 6, 9, 12 και 15 ορόφους

για λόγους αντοχών 1.71 (υποστυλώματα HEB 700 – δοκοί IPE 750), 4.89

(υποστυλώματα HEB 700 – δοκοί IPE 450) και 8.17 (υποστυλώματα HEB 700 –

δοκοί IPE 360).

α) 71.1=å
å

Rb

RC

M
M

β) 89.4=å
å

Rb

RC

M
M

γ) 17.8=å
å

Rb

RC

M
M

Σχήμα 24 Ο μηχανισμός 15 όροφου πλαισίου για διαφορετικό λόγο αντοχών δοκών – υπ/των.
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α) 71.1=å
å

Rb

RC

M
M

β) 89.4=å
å

Rb

RC

M
M

γ) 17.8=å
å

Rb

RC

M
M

Σχήμα 25 Ο μηχανισμός 12 όροφου πλαισίου για διαφορετικό λόγο αντοχών δοκών – υπ/των

α) 71.1=å
å

Rb

RC

M
M

β) 89.4=å
å

Rb

RC

M
M

γ) 17.8=å
å

Rb

RC

M
M

Σχήμα 26 Ο μηχανισμός 9 όροφου πλαισίου για διαφορετικό λόγο αντοχών δοκών – υπ/των
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α) 71.1=å
å

Rb

RC

M
M

β) 89.4=å
å

Rb

RC

M
M

γ) 17.8=å
å

Rb

RC

M
M

Σχήμα 27 Ο μηχανισμός 6 όροφου πλαισίου για διαφορετικό λόγο αντοχών δοκών – υπ/των

Ο δείκτης υπεραντοχής sr ορίζεται ως η μέγιστη τέμνουσα βάσης του πλαισίου προς

την αντίστοιχη κατά την πρώτη διαρροή οπουδήποτε μέλους του. Κατά τον

σχηματισμό της πρώτης πλαστικής άρθρωσης, η επιβαλλόμενη ροπή του μέλους

ξεπερνά την αντίστοιχη τιμή της αντοχής. Η διαθέσιμη φέρουσα ικανότητα εξαρτάται

κυρίως από την ικανότητα που έχουν τα υποστυλώματα να φέρουν τα κατακόρυφα

φορτία έως ότου πραγματοποιηθεί ο μηχανισμός του πλαισίου. Εάν η φέρουσα

ικανότητα των υποστυλωμάτων είναι λίγο μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των

δοκών, ενδέχεται να σχηματισθεί ο μηχανισμός ορόφου χωρίς η κατασκευή να

αναπτύξει την συνολική ανελαστική συμπεριφορά. Καθώς επιβάλλεται το πλευρικό

φορτίο στην υπερωθητική ανάλυση, η ένταση του κάθε μέλους σταδιακά αυξάνεται.

Στα σχήματα 24 β και 24 γ, τα πλαίσια μελετώνται με κοινά υποστυλώματα HEB 700

ενώ οι δοκοί είναι IPE 450 και IPE 360 αντίστοιχα. Επομένως γίνεται εύκολα

αντιληπτό ότι το πλαίσιο 24.γ εμφανίζει την πρώτη διαρροή με μικρότερο πλευρικό

φορτίο από το πλαίσιο 24.β, συνεπώς έχει μικρότερη τέμνουσα βάσης από την

αντίστοιχη του πλαισίου 24.β. Ταυτόχρονα τα εύκαμπτα πλαίσια πραγματοποιούν

μεγαλύτερη πλευρική μετακίνηση όπως είναι αναμενόμενο αναπτύσσουν μεγαλύτερη

τέμνουσα αστοχίας. Επομένως συνολικά μεγαλύτερο δείκτη υπεραντοχής, όπως

αναμενόμενα παρουσιάζεται στο σχήμα 23.

Όπως παρατηρείται στο γράφημα οι τιμές του δείκτη μεταβολής υπεραντοχής vr  είναι

μικρότερες (περισσότερη υπεραντοχή) στα πλαίσια με μεγαλύτερη αντοχή των

υποστυλωμάτων έναντι των δοκών. Είναι αναμενόμενο, εφόσον (όπως επισημάνθηκε

παραπάνω), εμφανίζονται περισσότερες πλαστικές αρθρώσεις οι οποίες κατανέμονται
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σε περισσότερα μέλη, επομένως προκύπτει μικρότερος ο συντελεστής συσχέτισης

των αντοχών.  Η άμεση σχέση του παραπάνω συντελεστή με τον αριθμό των

πλαστικών αρθρώσεων απεικονίζεται στην μορφή της καμπύλης για τον λόγο

αντοχών 1.71, όπου μέχρι το 9 όροφο πλαίσιο η τιμή του μειώνεται (αυξάνεται ο

αριθμός των πλαστικών αρθρώσεων), ενώ σε ψηλότερα κτίρια η τιμή του αυξάνεται

(μείωση των πλαστικών αρθρώσεων), προσδίδοντας στην κατασκευή λιγότερη

υπεραντοχή. Αντίθετα οι άλλες δύο καμπύλες (4.89 και 8.17) παρουσιάζουν πολλές

ομοιότητες στο σχήμα τους, επειδή δημιουργείται ο μηχανισμός δοκών και στις δύο

περιπτώσεις, ενώ οι τιμές σταδιακά μειώνονται προσφέροντας μεγαλύτερη

υπεραντοχή λόγω πιθανοτικών φαινομένων σε κατασκευές με μεγάλο αριθμό

πλαστικών αρθρώσεων.

Ο Συντελεστής υπεραντοχής επιβάλλεται να προκύψει μεγαλύτερος για τον

μεγαλύτερο λόγο τον αντοχών αφού αποτελείται από τους παραπάνω δείκτες vr  και

sr . Επομένως το σχήμα 23 απεικονίζει την αναμενόμενη μορφή του συντελεστή

υπεραντοχής.

Ο κυριότερος σκοπός της παρούσης διατριβής είναι η αποτίμηση του συντελεστή

συμπεριφοράς q  για πλαίσια διαφόρων τύπων, άρα είναι σημαντικό να διερευνηθεί η

επίδραση του λόγου των αντοχών στην συνολική τιμή του.  Στο γράφημα του

σχήματος 23 παρουσιάζεται η τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς για τις 3

παραμετρικές αναλύσεις. Η τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς είναι πολύ

“ευαίσθητη”  στις μεταβολές του λόγου των αντοχών.  Συγκεκριμένα για τιμή του

λόγου 1.71 οι τιμές του κυμαίνονται από 4 έως 5 ενώ για μεγαλύτερες τιμές μπορούν

να φθάσουν μέχρι 15. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό οφείλεται στον ορισμό που έχει

δοθεί βάσει του συντελεστή καθολικής πλαστιμότητας ο οποίος ορίζεται ως η τιμή

της μετατόπισης της κορυφής κατά τον μηχανισμό προς την αντίστοιχη τιμή κατά την

διαρροή. Εφόσον οι δοκοί έχουν πολύ μικρή αντοχή σε σχέση με τα υποστυλώματα η

πρώτη διαρροή πραγματοποιείται για μικρή μετακίνηση κορυφής σε σχέση με την

συνολική που μπορεί να αναπτυχθεί στο πλαίσιο, επομένως προκύπτει μεγάλη η τιμή

του συντελεστή συμπεριφοράς. Όσο μεγαλύτερη είναι η αντοχή των δοκών τόσο

μεγαλύτερη ένταση απαιτείται ώστε να διαρρεύσουν , δηλαδή τόσο μεγαλύτερη

πλευρική μετακίνηση και συμπερασματικά ο συντελεστής συμπεριφοράς προκύπτει

μικρότερος. Επομένως είναι απαραίτητο να τονισθεί πως τα αποτελέσματα του

συντελεστή q  σε ίδιες κατασκευές αλλά με διαφορετική επιλογή διατομών
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προκύπτουν διαφορετικά. Εξίσου σημαντική είναι η μορφή του διαγράμματος του

συντελεστή q  υπό σταθερό λόγο αντοχών αλλά διαφορετικά ύψη κατασκευών. Στις

περιπτώσεις που κυριαρχεί ο μηχανισμός δοκού (μεγάλη η τιμή του λόγου), οι τιμές

του συντελεστή q  μειώνονται σημαντικά καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ορόφων. Ο

συντελεστής q  είναι ανάλογος του συντελεστή υπεραντοχής, επομένως επειδή ο

παραπάνω δείκτης μειώνεται είναι λογικό να μειώνεται και η αντίστοιχη τιμή του

συντελεστή συμπεριφοράς. Σε πλαίσια με μικρό ύψος η μορφή του πλευρικού

σχήματος κατά την υπερωθητική ανάλυση προσεγγίζει πολύ το σχήμα της πρώτης

ιδιομορφής, επομένως δημιουργείται μεγάλη μετακίνηση κορυφής μέχρι την αστοχία

σε αντίθεση με πολυώροφα πλαίσια που συμμετέχουν και οι ανώτερες. Όμως οι

παραμετρικές αναλύσεις αποδεικνύουν πως ο συντελεστής συμπεριφοράς εξαρτάται

κυρίως από τον δείκτη υπεραντοχής,  όπως φαίνεται και από την σχέση που

παρουσιάζουν οι παραπάνω καμπύλες μεταξύ τους.

4.1.3 Παραμετρική ανάλυση του μήκους πλαστικής άρθρωσης

Τα γραμμικά μέλη των πλαισίων εξιδανικεύθηκαν ως στοιχεία Giberson,  δηλαδή η

ανελαστική συμπεριφορά αναπτύσσεται στις παρειές δοκών και υποστυλωμάτων

μέσω στροφικών ελατηρίων αλλά ταυτόχρονα το υπόλοιπο μέλος θεωρείται γραμμικά

ελαστικό. Για την εξιδανίκευση των ελατηρίων είναι απαραίτητη η εισαγωγή του

μήκους πλαστικής άρθρωσης.  Στο σχήμα 28  απεικονίζονται 2  γραμμικά μέλη και η

πλαστική άρθρωση. Η καμπυλότητα των ελαστικών μελών ισούται με r
1

1 =q ,  η

γωνία της πλαστικής άρθρωσης με q  και η καμπυλότητα της ισοδύναμης πλαστικής

άρθρωσης rq 1
2 = . Η σταθερά του στροφικού ελατηρίου είναι τόση ώστε το

άθροισμα της γωνίας της πλαστικής άρθρωσης ( )q  και της γωνίας που οφείλεται

στην ελαστική καμπυλότητα ( )1q  να ισούται με την γωνία που οφείλεται στην

ανελαστική συμπεριφορά της ισοδύναμης πλαστικής άρθρωσης 2q .  Η σταθερά του

στροφικού ελατηρίου δίδεται από την σχέση 4.1.3.2 για σχέση ανελαστικής ροπής –

καμπυλότητας που εκφράζεται μέσω της σχέσης.

2q×××= IEfM (4.1.3.1)

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-

=
f

f
H
EIK spring 1

(4.1.3.2)
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Όπου:

H  το μήκος της πλαστικής άρθρωσης.

2q  η καμπυλότητα στην ισοδύναμη πλαστική άρθρωση η οποία ισούται με r
1 .

f  ο συντελεστής που εκφράζει την ανελαστική κλίση του νόμου συμπεριφοράς

3%.

Σχήμα 28 Εξιδανίκευση πλαστικής άρθρωσης με στροφικό ελατήριο.

Φυσικά αν η θέση της άρθρωσης βρίσκεται στην ελαστική περιοχή η πλαστική

άρθρωση έχει άπειρη ατένεια. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές βιβλιογραφικές

αναφορές για τον ακριβή υπολογισμό του μήκους πλαστικής άρθρωσης για πλαίσια

από χάλυβα. Το εγχειρίδιο του προγράμματος Ruaumoko® προτείνει την τιμή 0.15

του μήκους του μέλους, η οποία προσεγγίζει την μέση τιμή των ελαστοπλαστικών

ορίων μέσω της πλαστικής θεωρίας. Για τον προσδιορισμό της επίδρασης του μήκους

πλαστικής άρθρωσης στην συνολική ανελαστική συμπεριφορά των πλαισίων,

πραγματοποιήθηκαν παραμετρικές αναλύσεις σε πλαίσια 6, 9, 12 και 15 ορόφων με

το μήκος να κυμαίνεται από 0.05 έως 0.30 του μήκους του αντίστοιχου μέλους. Τα

αποτελέσματα των παραμετρικών αναλύσεων παρουσιάζονται στα γραφήματα του

σχήματος 29. Ο οριζόντιος άξονας αναφέρεται στους ορόφους ενώ ο κάθετος στον

αριθμό των πλαστικών αρθρώσεων, στην τιμή των συντελεστών RR , sr  , vr  και της
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τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς q  όπως ορίζεται στην παρούσα διατριβή

αντίστοιχα

Σχήμα 29 Παραμετρική ανάλυση του μήκους πλαστικής άρθρωσης σε κατασκευές 3 ανοιγμάτων

4.1.3.1 Σχολιασμός

Όπως παρουσιάζεται παραπάνω, το μήκος της πλαστικής άρθρωσης δεν προκαλεί

συστηματική διαφοροποίηση στις τιμές των αποτελεσμάτων, δηλαδή δεν υπάρχει

συγκεκριμένος τρόπος που επιδρά η αύξηση του, στη συνολική ανελαστική

συμπεριφορά των πλαισίων. Στα παρακάτω σχήματα (31, 32 και 33), παρουσιάζονται

οι πλαστικές αρθρώσεις κατά τον μηχανισμό σε πλαίσια 6 9 12 και 15 ορόφων με 3

ανοίγματα.
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α) LLpl ×= 05.0 β) LLpl ×= 15.0 γ) LLpl ×= 30.0

Σχήμα 30. Ο μηχανισμός 15 όροφου πλαισίου για διαφορετικά μήκη πλαστικών αρθρώσεων

α) LLpl ×= 05.0 β) LLpl ×= 15.0 γ) LLpl ×= 30.0

Σχήμα 31 Ο μηχανισμός 12 όροφου πλαισίου για διαφορετικά μήκη πλαστικών αρθρώσεων
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α) LLpl ×= 05.0 β) LLpl ×= 15.0 γ) LLpl ×= 30.0

Σχήμα 32 Ο μηχανισμός 9 όροφου πλαισίου για διαφορετικά μήκη πλαστικών αρθρώσεων

α) LLpl ×= 05.0 β) LLpl ×= 15.0 γ) LLpl ×= 30.0

Σχήμα 33 Ο μηχανισμός 6 όροφου πλαισίου για διαφορετικά μήκη πλαστικών αρθρώσεων

Ο αριθμός και οι θέσεις των πλαστικών αρθρώσεων είναι σχεδόν σταθερές για μήκος

πλαστικής άρθρωσης 0.05, 0.15 και 0.30, επομένως προκύπτει το συμπέρασμα πως

είναι ανεξάρτητες του μήκους πλαστικής άρθρωσης.

Ωστόσο ο δείκτης υπεραντοχής sr  είναι μικρότερος όταν αυξάνεται το μήκος

πλαστικής άρθρωσης, επειδή με μικρό μήκος προκύπτει μεγαλύτερη η ατένεια του

ισοδύναμου στροφικού ελατηρίου,  επομένως μεγαλύτερη τέμνουσα κατά τον

μηχανισμό. Όμως οι διαφορές είναι πολύ μικρές (η μέγιστη διαφορά είναι 0.2),

επομένως μπορεί να υποτεθεί πως η επίδραση του μήκους της άρθρωσης είναι σχεδόν

αμελητέα.

Συμπερασματικά,  όταν το μήκος λαμβάνεται μεταξύ 0.05  και 0.30  του μήκους του

μέλους, η ανελαστική συμπεριφορά των πλαισίων είναι ανεξάρτητη της τιμής του

μήκους της πλαστικής άρθρωσης.
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4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ανελαστικών

αναλύσεων για τον προσδιορισμό της επίδρασης της υπεραντοχής στον υπολογισμό

του συντελεστή συμπεριφοράς. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι φορείς αποτελούνται

από επίπεδα μεταλλικά πλαίσια με 3,  6,  9,  12,  15  και 20  ορόφους,  με 3  και 6

ανοίγματα αντιστοίχως. Η μέγιστη σχετική μετακίνηση του κάθε ορόφου

περιορίστηκε στο %5.2  του συνολικού μήκους του μέλους, σύμφωνα με το επίπεδο

επιτελεστικότητας “προστασία ζωής” (life safety). Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν

με την χρήση διγραμμικού και πολυγραμμικού νόμου συμπεριφοράς. Τα πλαίσια

διαστασιολογήθηκαν μέσω ελαστικής ανάλυσης για φασματική επιτάχυνση g24.0

και g36.0  που αντιστοιχούν σε ζώνη σεισμικότητας ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα, όπως ορίζει

ο Ε.Α.Κ. 2000 [15].

4.2.1 Διγραμμικός νόμος συμπεριφοράς

Στο σχήμα 34 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ανελαστικών αναλύσεων στα

παραπάνω πλαίσια, με χρήση του διγραμμικού νόμου συμπεριφοράς. Αποτελούνται

από 5 διαφορετικά γραφήματα με τον οριζόντιο άξονα να αντιστοιχεί στον αριθμό

των ορόφων των υπό μελέτη πλαισίων. Ο κατακόρυφος άξονας εκφράζει τον αριθμό

των πλαστικών αρθρώσεων, τον συντελεστή υπεραντοχής όπως έχει ορισθεί στο

κεφάλαιο 2.6, τον συντελεστή πλαστιμότητας, τον δείκτη μεταβολής υπεραντοχής

όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 2.5, και τον συντελεστή συμπεριφοράς, όπως εκφράζεται

στην παρούσα διατριβή. Ο συντελεστής συμπεριφοράς εκτιμάται από το γινόμενο του

συντελεστή πλαστιμότητας ( )bm  επί τον συντελεστή υπεραντοχής ( )RR , εισάγοντας

και τα πιθανοτικά φαινόμενα που προσδίδουν υπεραντοχή στις κατασκευές.

Ακολουθεί εκτενής σχολιασμός των γραφημάτων του σχήματος 34.
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Σχήμα 34 Αποτελέσματα των αναλύσεων με διγραμμικό νόμο συμπεριφοράς

4.2.1.1 Σχολιασμός

Στο πρώτο γράφημα παρουσιάζεται ο αριθμός των πλαστικών αρθρώσεων. Όπως

είναι αναμενόμενο στα πλαίσια 6 ανοιγμάτων σχηματίζονται περισσότερες πλαστικές

αρθρώσεις σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των τριών ανοιγμάτων. Επίσης

παρατηρείται πως οι πλαστικές αρθρώσεις αυξάνονται με σχεδόν γραμμικό ρυθμό

επειδή με την αύξηση των ορόφων σχηματίζονται περισσότερες πλαστικές

αρθρώσεις. Ωστόσο γίνεται αντιληπτό πως η ζώνη σεισμικότητας δεν επηρεάζει

σημαντικά τον αριθμό των πλαστικών αρθρώσεων, δηλαδή οι διατομές που

αντιστοιχούν στις ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ πλαστικοποιούνται με παρόμοιο τρόπο. Όπως έχει

ειπωθεί στο κεφάλαιο 3.1.2 δεν προκύπτει σημαντική αύξηση των διατομών καθώς

αυξάνεται η ζώνη σεισμικότητας επειδή πρέπει να ικανοποιούνται τα κριτήρια

αποφυγής φαινομένων δευτέρας τάξης.

Στο τρίτο γράφημα παρουσιάζεται ο συντελεστής καθολικής πλαστιμότητας ( )bm  που

ορίζεται ως το πηλίκο της μετακίνησης του κόμβου κορυφής κατά την αστοχία προς

την αντίστοιχη τιμή κατά την διαρροή. Οι τιμές είναι περίπου σταθερές με εξαίρεση

την περίπτωση των τριώροφων πλαισίων σε ζώνη σεισμικότητας ΙΙ, όπου

παρουσιάζεται ένα “άλμα”.  Αυτό συμβαίνει επειδή η ανάλυση τελειώνει όταν

πραγματοποιηθεί ο μηχανισμός κατάρρευσης, ή όταν ξεπεραστεί η μέγιστη σχετική
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μετακίνηση κάποιού ορόφου.  Στην περίπτωση των τριώροφων πλαισίων η ανάλυση

τελειώνει όταν ξεπεραστεί η μέγιστη σχετική μετακίνηση, ενώ στα υπόλοιπα πλαίσια

η ανάλυση τελειώνει όταν δημιουργηθεί ο μηχανισμός κατάρρευσης, ο οποίος

συμβαίνει προτού φθάσει κάποιος όροφος στη μέγιστη σχετική μετακίνηση.

Επομένως η μετακίνηση κατά την αστοχία προκύπτει πολύ μεγαλύτερη ως προς την

αντίστοιχη κατά την διαρροή στα τριώροφα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα πλαίσια.

Επίσης παρατηρείται πως όταν αυξάνεται ο αριθμός των ορόφων η τιμή του

συντελεστή πλαστιμότητας σχεδόν σταθεροποιείται. Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει

το γεγονός πως ο συντελεστής πλαστιμότητας είναι σταθερός τόσο σε πλαίσια με 3 ή

6 ανοίγματα όσο και σε διατομές που αντιστοιχούν στις ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ, ενώ η τιμή

του σταθεροποιείται περίπου στο 4,  δηλαδή ίση με την τιμή του συντελεστή

συμπεριφοράς που λήφθηκε κατά την ελαστική ανάλυση. Συνεπώς η τιμή του δεν

εξαρτάται από τον αριθμό των ορόφων αλλά από τον λόγο της αντοχής των μελών

του πλαισίου, (όπως αναφέρθηκε στην παραμετρική ανάλυση του λόγου αντοχής

δοκού – υποστυλώματος), επειδή η μετακίνηση κατά την διαρροή και αστοχία

εξαρτάται από την φέρουσα ικανότητα του συνολικού πλαισίου.

Στο τέταρτο γράφημα παρουσιάζεται ο συντελεστής μεταβολής υπεραντοχής, όπου

υπενθυμίζεται πως όταν λαμβάνει την τιμή 1 αναφέρεται σε ένα πλαίσιο χωρίς

καθόλου υπεραντοχή, ενώ όταν ισούται με 0 το πλαίσιο έχει άπειρη υπεραντοχή, ενώ

εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των πλαστικών αρθρώσεων και από τον συντελεστή

συσχέτισης των αντοχών τους. Συνεπώς, είναι αναμενόμενο τα πλαίσια των τριών

ορόφων να έχουν παρόμοιο συντελεστή vr , αφού (όπως παρουσιάζεται στο πρώτο

γράφημα) έχουν παρόμοιο αριθμό πλαστικών αρθρώσεων, δηλαδή η ζώνη

σεισμικότητας δεν επηρεάζει τον συντελεστή μεταβολής υπεραντοχής. Όμως

παρατηρείται πως όταν αυξάνεται ο αριθμός των ορόφων η τιμή του μειώνεται

συνεχώς, (δηλαδή μεγαλύτερη υπεραντοχή), το οποίο είναι αναμενόμενο επειδή

αυξάνεται ο αριθμός των πλαστικών αρθρώσεων. Μάλιστα η μείωση του είναι σχεδόν

γραμμική, σε αναλογία με την γραμμική αύξηση των πλαστικών αρθρώσεων. Από τις

παραπάνω καμπύλες γίνεται αντιληπτό πως οι κατασκευές 6 ανοιγμάτων έχουν

μικρότερο συντελεστή μεταβολής υπεραντοχής vr  από τις αντίστοιχες με 3

ανοίγματα, επειδή σχηματίζονται περισσότερες πλαστικές αρθρώσεις.

Στο δεύτερο γράφημα παρουσιάζεται ο Συντελεστής υπεραντοχής που προκύπτει από

το γινόμενο του δείκτη υπεραντοχής και του δείκτη μεταβολής υπεραντοχής.  Είναι
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αντιληπτό πως οι κατασκευές τριών ορόφων εμφανίζουν ένα “άλμα”  έναντι των

υπολοίπων πλαισίων. Ο δείκτης sr  εκφράζεται ως το πηλίκο της τέμνουσας κατά την

αστοχία προς την αντίστοιχη τιμή κατά την πρώτη διαρροή οποιουδήποτε μέλους. Τα

τριώροφα πλαίσια φθάνουν στη μέγιστη δυνατή σχετική μετακίνηση, επομένως η

τέμνουσα κατά την αστοχία είναι πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των

υπολοίπων πλαισίων.  Η τιμή του είναι σχεδόν σταθερή και κυμαίνεται περίπου από

2.4 έως 2.6.

Το τελευταίο και πιο σημαντικό γράφημα είναι ο συντελεστής συμπεριφοράς (όπως

ορίζεται στην παρούσα διατριβή Rb Rq ×= m ), συναρτήσει του αριθμού των ορόφων

και της ζώνης σεισμικότητας. Η κλίση είναι ελαφρά πτωτική, δηλαδή η αύξηση των

ορόφων προκαλεί σταδιακή μείωση του συντελεστή συμπεριφοράς.  Οι τιμές του

κυμαίνονται περίπου από 11  (σε πλαίσια με μικρό αριθμό ορόφων)  έως 8.5  στα

20όροφα πλαίσια, το οποίο οφείλεται κυρίως στον διγραμμικό νόμο συμπεριφοράς

που προσδίδει συνεχώς πρόσθετη ανελαστική φέρουσα ικανότητα στα πλαίσια.

Παρουσιάζεται πάλι το άλμα στα πλαίσια τριών ορόφων που όμως είναι πλέον

αναμενόμενο από την ανάλυση που έχει ήδη προηγηθεί. Μεγάλο ενδιαφέρον

προκαλεί το γεγονός ότι οι τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς ταυτίζονται στα

πλαίσια 3 και 6 ορόφων, στις ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ, δηλαδή τα αποτελέσματα του

συντελεστή q εξαρτώνται κυρίως από τον αριθμό των ορόφων των πλαισίων.

Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται συγκεντρωμένα τα αποτελέσματα των αναλύσεων για

πλαίσια τριών ανοιγμάτων και η επιλογή των διατομών προέκυψε από την ελαστική

ανάλυση με φασματική επιτάχυνση g24.0  (ζώνη ΙΙ).Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται

τα αποτελέσματα για πλαίσια 6 ανοιγμάτων και η επιλογή των διατομών προέκυψε

από την ελαστική ανάλυση με φασματική επιτάχυνση g24.0  (ζώνη ΙΙ), στον πίνακα

10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για πλαίσια τριών ανοιγμάτων και η επιλογή

των διατομών προέκυψε από την ελαστική ανάλυση με φασματική επιτάχυνση g36.0

(ζώνη ΙΙΙ),  ενώ στον πίνακα 11  παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για πλαίσια 6

ανοιγμάτων και η επιλογή των διατομών προέκυψε από την ελαστική ανάλυση με

φασματική επιτάχυνση g36.0  (ζώνη ΙΙΙ).
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Πίνακας 8 Αποτελέσματα πλαισίων 3ων ανοιγμάτων με διατομές από ζώνη ΙΙ

Αποτελέσματα πλαισίων 3ων ανοιγμάτων (διατομές από ζώνη ΙΙ)

Αριθμός

ορόφων
3 6 9 12 15 20

Πλαστικές

αρθρώσεις
19 38 58 75 84 124

Μέγιστη

μετακίνηση ( )m
0,1911 0,342 0,4742 0,5313 0,6149 0,8754

Μέγιστη

τέμνουσα ( )kN 359,67 549,6 746,2 627,7 893,6 1195

Μετακίνηση

διαρροής ( )m 0,0303 0,0805 0,1214 0,1361 0,1697 0,2477

Τέμνουσα

διαρροής ( )kN 99,44 229,18 341,44 273,66 425,37 601,3

Δείκτης

πλαστιμότητας 6,315 4,246 3,906 3,904 3,623 3,534

Συντελεστής

sr
3,617 2,398 2,185 2,294 2,101 1,987

Συντελεστής

vr
0,324 0,229 0,186 0,163 0,154 0,127

Συντελεστής

RR 4,228 2,86 2,63 2,774 2,545 2,421

Συντελεστής

συμπεριφοράς 26,7 12,143 10,274 10,827 9,221 8,556

Πίνακας 9 Αποτελέσματα πλαισίων 6 ανοιγμάτων με διατομές από ζώνη ΙΙ

Αποτελέσματα πλαισίων 6 ανοιγμάτων (διατομές από ζώνη ΙΙ)

Αριθμός

ορόφων
3 6 9 12 15 20

Πλαστικές

αρθρώσεις 37 78 118 165 183 238
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Μέγιστη

μετακίνηση ( )m 0,1928 0,3673 0,4749 0,536 0,6019 0,8533

Μέγιστη

τέμνουσα ( )kN 688,16 1391,6 1480,7 1254,7 1775,4 2413,4

Μετακίνηση

διαρροής ( )m 0,0298 0,0907 0,1213 0,1391 0,1691 0,2397

Τέμνουσα

διαρροής ( )kN 187,87 632,79 675,1 553,9 876,75 1279,4

Δείκτης

πλαστιμότητας 6,478 4,05 3,915 3,853 3,559 3,56

Συντελεστής

sr
3,663 2,199 2,193 2,265 2,025 1,886

Συντελεστής

vr
0,233 0,16 0,13 0,11 0,105 0,092

Συντελεστής

RR 4,366 2,661 2,67 2,769 2,478 2,315

Συντελεστής

συμπεριφοράς 28,284 10,776 10,454 10,671 8,821 8,24

Πίνακας 10 Αποτελέσματα πλαισίων 3ων ανοιγμάτων με διατομές από ζώνη ΙΙΙ

Αποτελέσματα πλαισίων 3ων ανοιγμάτων (διατομές από ζώνη ΙΙΙ)

Αριθμός

ορόφων
3 6 9 12 15 20

Πλαστικές

αρθρώσεις 21 39 58 75 94 124

Μέγιστη

μετακίνηση ( )m 0,1912 0,3671 0,4849 0,5313 0,7842 0,8754

Μέγιστη

τέμνουσα ( )kN 676,4 707,5 763,8 627,7 1215,1 1195

Μετακίνηση

διαρροής ( )m 0,0434 0,0907 0,1191 0,1361 0,2016 0,2477
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Τέμνουσα

διαρροής ( )kN 289,77 324,46 345,5 273,66 613,2 601,3

Δείκτης

πλαστιμότητας 4,402 4,047 4,071 3,904 3,89 3,534

Συντελεστής

sr
2,334 2,181 2,211 2,294 1,982 1,987

Συντελεστής

vr
0,309 0,227 0,186 0,163 0,146 0,127

Συντελεστής

RR 2,738 2,602 2,661 2,774 2,405 2,421

Συντελεστής

συμπεριφοράς 12,053 10,531 10,833 10,827 9,354 8,556

Πίνακας 11 Αποτελέσματα πλαισίων 6 ανοιγμάτων με διατομές από ζώνη ΙΙΙ

Αποτελέσματα πλαισίων 6 ανοιγμάτων (διατομές από ζώνη ΙΙΙ)

Αριθμός

 ορόφων
3 6 9 12 15 20

Πλαστικές

αρθρώσεις 42 78 113 158 182 238

Μέγιστη

μετακίνηση ( )m 0,1908 0,3728 0,4817 0,5418 0,7852 0,8533

Μέγιστη

τέμνουσα ( )kN 1288,2 1424,9 1514,4 1271,3 2454 2413,4

Μετακίνηση

διαρροής ( )m 0,0428 0,0898 0,1191 0,1367 0,202 0,2397

Τέμνουσα

διαρροής ( )kN 547,48 645,31 684,62 560,69 1277,7 1279,4

Δείκτης

πλαστιμότητας 4,463 4,151 4,045 3,963 3,887 3,56

Συντελεστής

sr
2,353 2,208 2,212 2,267 1,921 1,886
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Συντελεστής

vr
0,218 0,16 0,133 0,113 0,105 0,092

Συντελεστής

RR 2,813 2,672 2,691 2,77 2,35 2,315

Συντελεστής

συμπεριφοράς 12,554 11,092 10,886 10,981 9,137 8,24

4.2.2 Πολυγραμμικός νόμος συμπεριφοράς

Στο σχήμα 35 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ανελαστικών αναλύσεων, με

χρήση του πολυγραμμικού νόμου συμπεριφοράς. Αποτελούνται από 5 διαφορετικά

γραφήματα με τον οριζόντιο άξονα να αντιστοιχεί στον αριθμό των ορόφων των υπό

μελέτη πλαισίων. Ο κατακόρυφος άξονας εκφράζει τον αριθμό των πλαστικών

αρθρώσεων, τον συντελεστή υπεραντοχής όπως έχει ορισθεί στο κεφάλαιο 2.6, τον

συντελεστή πλαστιμότητας, τον δείκτη μεταβολής υπεραντοχής όπως ορίζεται στο

κεφάλαιο 2.5, και τον συντελεστή συμπεριφοράς, όπως εκφράζεται στην παρούσα

διατριβή

Σχήμα 35 Αποτελέσματα των αναλύσεων με πολυγραμμικό νόμο συμπεριφοράς
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4.2.2.1 Σχολιασμός

Στο πρώτο γράφημα παρουσιάζεται ο αριθμός των πλαστικών αρθρώσεων. Όπως

είναι αναμενόμενο στα πλαίσια 6 ανοιγμάτων σχηματίζονται περισσότερες πλαστικές

αρθρώσεις σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των τριών ανοιγμάτων. Επίσης

παρατηρείται πως οι πλαστικές αρθρώσεις δεν αυξάνονται με σταθερό ρυθμό σε

όλους τους τύπους πλαισίων. Σε πλαίσια με μικρό αριθμό ορόφων εξακολουθεί να

υπάρχει η γραμμική αύξηση,  (επειδή με την αύξηση των ορόφων σχηματίζονται

περισσότερες πλαστικές αρθρώσεις), αλλά στις πολυώροφες κατασκευές ο

μηχανισμός προκύπτει από πλαστικοποίηση κυρίως της περιοχής στο μέσον του

πλαισίου χωρίς να αναπτύσσεται πλήρως ο μηχανισμός δοκού. Ωστόσο όταν

χρησιμοποιείται ο πολυγραμμικός νόμος συμπεριφοράς η ζώνη σεισμικότητας

επηρεάζει τον αριθμό των πλαστικών αρθρώσεων επειδή η δυσκαμψία των

υποστυλωμάτων επηρεάζει τον τελικό μηχανισμό κατάρρευσης. Παρόλα αυτά επειδή

δεν προκύπτει σημαντική αύξηση των διατομών καθώς αυξάνεται η ζώνη

σεισμικότητας, δεν προκύπτει μεγάλη μεταβολή στον αριθμό των πλαστικών

αρθρώσεων.

Στο τρίτο γράφημα παρουσιάζεται ο συντελεστής καθολικής πλαστιμότητας ( )bm  που

ορίζεται ως το πηλίκο της μετακίνησης του κόμβου κορυφής κατά την αστοχία προς

την αντίστοιχη τιμή κατά την διαρροή. Οι τιμές είναι περίπου σταθερές με εξαίρεση

την περίπτωση των τριώροφων πλαισίων σε ζώνη σεισμικότητας ΙΙ, όπου

παρουσιάζεται ένα “άλμα” για τους λόγους που εξηγήθηκαν εκτενέστατα στο

προηγούμενο κεφάλαιο. Επίσης παρατηρείται πως όταν αυξάνεται ο αριθμός των

ορόφων η τιμή του συντελεστή σχεδόν σταθεροποιείται. Έντονο ενδιαφέρον

παρουσιάζει το γεγονός πως ο συντελεστής πλαστιμότητας είναι σταθερός τόσο σε

πλαίσια με 3 ή 6 ανοίγματα όσο και σε διατομές που αντιστοιχούν στις ζώνες ΙΙ και

ΙΙΙ, ενώ η τιμή του σταθεροποιείται περίπου στο 2.7 για πλαίσια μέχρι 12 ορόφους

ενώ καθώς οι όροφοι αυξάνονται προκύπτει σχεδόν γραμμική μείωση του συντελεστή

πλαστιμότητας. Η τιμή του προκύπτει σημαντικά μικρότερη έναντι των αντίστοιχων

με την χρήση του διγραμμικού νόμου.  Αυτό οφείλεται επειδή κατά τον διγραμμικό

νόμο υπάρχει συνεχής αύξηση της πλευρικής δυσκαμψίας (άρα της φέρουσας

ικανότητας), με συνέπεια η κατασκευή να αναπτύσσει μεγάλες μετακινήσεις και

μεγάλο συντελεστή καθολικής πλαστιμότητας. Ωστόσο κατά τον πολυγραμμικό νόμο

συμπεριφοράς η δυσκαμψία του πλαισίου μειώνεται όταν ξεκινά ο φθίνον κλάδος
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(σχήμα 5), επομένως προκαλούνται σημαντικές μετακινήσεις με μικρή αύξηση του

φορτίου που σε συνδυασμό με τα φαινόμενα δευτέρας τάξης προκαλούν πρόωρα τον

μηχανισμό κατάρρευσης.

Στο τέταρτο γράφημα παρουσιάζεται η συνάρτηση του συντελεστή μεταβολής

υπεραντοχής, όπου υπενθυμίζεται πως όταν λαμβάνει την τιμή 1 αναφέρεται σε ένα

πλαίσιο χωρίς καθόλου υπεραντοχή,  ενώ όταν ισούται με 0  το πλαίσιο έχει άπειρη

υπεραντοχή, ενώ εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των πλαστικών αρθρώσεων και από

τον συντελεστή συσχέτισης των αντοχών τους. Συνεπώς, είναι αναμενόμενο τα

πλαίσια των τριών ορόφων να έχουν παρόμοιο συντελεστή vr , αφού όπως

παρουσιάζεται στο πρώτο γράφημα έχουν παρόμοιο αριθμό πλαστικών αρθρώσεων,

δηλαδή η ζώνη σεισμικότητας δεν επηρεάζει τον συντελεστή μεταβολής

υπεραντοχής. Όμως παρατηρείται πως όταν αυξάνεται ο αριθμός των ορόφων η τιμή

του μειώνεται συνεχώς (δηλαδή μεγαλύτερη υπεραντοχή), το οποίο είναι

αναμενόμενο αφού αυξάνεται ο αριθμός των πλαστικών αρθρώσεων. Όμως επειδή

στις πολυώροφες κατασκευές ο αριθμός των πλαστών αρθρώσεων παραμένει σχεδόν

σταθερός προκύπτει σχεδόν σταθερός και ο συντελεστής μεταβολής υπεραντοχής,

ενώ γενικά ισχύει ότι οι κατασκευές 6 ανοιγμάτων έχουν μικρότερο συντελεστή

μεταβολής υπεραντοχής από τις αντίστοιχες με 3 ανοίγματα, επειδή σχηματίζονται

περισσότερες πλαστικές αρθρώσεις.

Στο δεύτερο γράφημα παρουσιάζεται ο Συντελεστής υπεραντοχής που προκύπτει από

το γινόμενο του δείκτη υπεραντοχής και του δείκτη μεταβολής υπεραντοχής όπως

αναλύεται στις προηγούμενες ενότητες.  Η τιμή του είναι σχεδόν σταθερή (με

εξαίρεση το “άλμα” στα τριώροφα πλαίσια) με τιμή περίπου ίση με 2.3 στα πλαίσια

μέχρι 12 ορόφους και 2σε πλαίσια άνω των 15 ορόφων. Η τιμή του δεν διαφέρει

σημαντικά από τα πλαίσια με διγραμμικό νόμο συμπεριφοράς που όπως ειπώθηκε

στο προηγούμενο κεφάλαιο κυμαίνεται μεταξύ 2.3 έως 2.6, το οποίο σημαίνει πως η

υπεραντοχή είναι ανεξάρτητη του νόμου συμπεριφοράς.

Το τελευταίο και πιο σημαντικό γράφημα είναι ο συντελεστής συμπεριφοράς q ,

συναρτήσει του αριθμού των ορόφων και της ζώνης σεισμικότητας.  Αρχικά γίνεται

αντιληπτό ότι ο συντελεστής συμπεριφοράς είναι σχεδόν σταθερός καθώς αυξάνεται

ο αριθμός τον ορόφων, το οποίο είναι γενικά αποδεκτό από πολλούς ερευνητές. Η

κλίση είναι ελαφρά πτωτική,  δηλαδή η αύξηση των ορόφων προκαλεί σταδιακή

μείωση του συντελεστή συμπεριφοράς από την τιμή περίπου 7 σε πλαίσια λίγων



79

ορόφων μέχρι 4.7 στα εικοσαώροφα. Παρουσιάζεται πάλι το άλμα στα πλαίσια τριών

ορόφων που όμως είναι πλέον αναμενόμενο από την ανάλυση που έχει ήδη

προηγηθεί. Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι τιμές του συντελεστή

συμπεριφοράς ταυτίζεται στα πλαίσια 3 και 6 ορόφων, στις ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ, δηλαδή

τα αποτελέσματα του συντελεστή q εξαρτώνται κυρίως από τον αριθμό των ορόφων

των πλαισίων.

Πρέπει να τονισθεί πως στα πλαίσια με πολυγραμμικό νόμο συμπεριφοράς, ο

συντελεστής q  προκύπτει σημαντικά μικρότερος από τον αντίστοιχο με διγραμμικό

νόμο επειδή παρόλο που ο συντελεστής καθολικής επάρκειας RR  είναι περίπου ίδιος,

ο δείκτης πλαστιμότητας bm  προκύπτει σημαντικά μεγαλύτερος στα πλαίσια με

διγραμμικό νόμο συμπεριφοράς ο οποίος προκαλεί μεγαλύτερο συντελεστή

συμπεριφοράς.

Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται συγκεντρωμένα τα αποτελέσματα των αναλύσεων για

πλαίσια 3ων ανοιγμάτων και η επιλογή των διατομών προέκυψε από την ελαστική

ανάλυση με φασματική επιτάχυνση g24.0  (ζώνη ΙΙ).Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται

τα αποτελέσματα για πλαίσια 6 ανοιγμάτων και η επιλογή των διατομών προέκυψε

από την ελαστική ανάλυση με φασματική επιτάχυνση g24.0  (ζώνη ΙΙ), στον πίνακα

10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για πλαίσια 3ων ανοιγμάτων και η επιλογή των

διατομών προέκυψε από την ελαστική ανάλυση με φασματική επιτάχυνση g36.0

(ζώνη ΙΙΙ),  ενώ στον πίνακα 11  παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για πλαίσια 6

ανοιγμάτων και η επιλογή των διατομών προέκυψε από την ελαστική ανάλυση με

φασματική επιτάχυνση g36.0  (ζώνη ΙΙΙ).

Πίνακας 12 Αποτελέσματα πλαισίων 3ων ανοιγμάτων με διατομές από ζώνη ΙΙ

Αποτελέσματα πλαισίων 3ων ανοιγμάτων (διατομές από ζώνη ΙΙ)

Αριθμός

 ορόφων
3 6 9 12 15 20

Πλαστικές

αρθρώσεις 13 24 39 45 54 72

Μέγιστη

μετακίνηση ( )m 0,1432 0,2296 0,322 0,3782 0,4213 0,5609
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Μέγιστη

τέμνουσα ( )kN 294,45 458,9 626 546,8 787,5 1000,1

Μετακίνηση

διαρροής ( )m 0,0303 0,0805 0,1214 0,1361 0,1678 0,247

Τέμνουσα

διαρροής ( )kN 99,41 229,14 341,38 273,44 431 598

Δείκτης

πλαστιμότητας 4,732 2,85 2,652 2,779 2,511 2,271

Συντελεστής

sr
2,962 2,003 1,834 2 1,827 1,672

Συντελεστής

vr
0,392 0,289 0,227 0,211 0,193 0,167

Συντελεστής

RR 3,412 2,359 2,188 2,394 2,196 2,021

Συντελεστής

συμπεριφοράς 16,147 6,724 5,804 6,653 5,514 4,589

Πίνακας 13 Αποτελέσματα πλαισίων 6 ανοιγμάτων με διατομές από ζώνη ΙΙ

Αποτελέσματα πλαισίων 6 ανοιγμάτων (διατομές από ζώνη ΙΙ)

Αριθμός

 ορόφων
3 6 9 12 15 20

Πλαστικές

αρθρώσεις 25 57 78 99 110 153

Μέγιστη

μετακίνηση ( )m 0,1329 0,2521 0,3244 0,3846 0,4123 0,524

Μέγιστη

τέμνουσα ( )kN 545,41 1183,6 1250,4 1108,2 1579,5 2010,9

Μετακίνηση

διαρροής ( )m 0,0297 0,0907 0,1213 0,1391 0,1672 0,2388

Τέμνουσα

διαρροής ( )kN 187,79 632,54 675,06 553,7 889,81 1267,9
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Δείκτης

πλαστιμότητας 4,467 2,78 2,674 2,765 2,466 2,194

Συντελεστής

sr
2,904 1,871 1,852 2,001 1,775 1,586

Συντελεστής

vr
0,283 0,187 0,16 0,142 0,135 0,114

Συντελεστής

RR 3,425 2,251 2,241 2,431 2,159 1,937

Συντελεστής

συμπεριφοράς 15,301 6,26 5,994 6,721 5,324 4,251

Πίνακας 14 Αποτελέσματα πλαισίων 3ων ανοιγμάτων με διατομές από ζώνη ΙΙΙ

Αποτελέσματα πλαισίων 3ων ανοιγμάτων (διατομές από ζώνη ΙΙΙ)

Αριθμός

 ορόφων
3 6 9 12 15 20

Πλαστικές

αρθρώσεις 14 28 39 45 71 72

Μέγιστη

μετακίνηση ( )m 0,1203 0,245 0,3151 0,3782 0,4851 0,5609

Μέγιστη

τέμνουσα ( )kN 564,2 601,8 635,9 546,8 1011,9 1000,1

Μετακίνηση

διαρροής ( )m 0,0434 0,0907 0,1191 0,1361 0,2015 0,247

Τέμνουσα

διαρροής ( )kN 289,68 324,36 345,36 273,44 612,6 598

Δείκτης

πλαστιμότητας 2,771 2,702 2,646 2,779 2,407 2,271

Συντελεστής

sr
1,948 1,855 1,841 2 1,652 1,672

Συντελεστής

vr
0,378 0,267 0,227 0,211 0,168 0,167
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Συντελεστής

RR 2,251 2,195 2,197 2,394 1,995 2,021

Συντελεστής

συμπεριφοράς 6,235 5,93 5,813 6,653 4,804 4,589

Πίνακας 15 Αποτελέσματα πλαισίων 6 ανοιγμάτων με διατομές από ζώνη ΙΙΙ

Αποτελέσματα πλαισίων 6 ανοιγμάτων (διατομές από ζώνη ΙΙΙ)

Αριθμός

 ορόφων
3 6 9 12 15 20

Πλαστικές

αρθρώσεις 31 67 78 84 158 153

Μέγιστη

μετακίνηση ( )m 0,137 0,2496 0,3168 0,3789 0,4907 0,524

Μέγιστη

τέμνουσα ( )kN 1088,2 1213,7 1265,2 1112,2 2046,8 2010,9

Μετακίνηση

διαρροής ( )m 0,0427 0,0898 0,1191 0,1367 0,2019 0,2388

Τέμνουσα

διαρροής ( )kN 547,33 645,15 684,78 560,49 1276,7 1267,9

Δείκτης

πλαστιμότητας 3,205 2,78 2,66 2,772 2,43 2,194

Συντελεστής

sr
1,988 1,881 1,848 1,984 1,603 1,586

Συντελεστής

vr
0,254 0,173 0,16 0,154 0,113 0,114

Συντελεστής

RR 2,359 2,27 2,236 2,404 1,959 1,937

Συντελεστής

συμπεριφοράς 7,562 6,311 5,946 6,663 4,761 4,251
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5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο σκοπός της παρούσης διατριβής είναι η επίδραση της υπεραντοχής επίπεδων

μεταλλικών πλαίσιων στον υπολογισμό του συντελεστή συμπεριφοράς τους ,με την

χρήση διγραμμικού και πολυγραμμικού νόμου συμπεριφοράς υλικού σε πλαίσια

μέχρι 20 ορόφων και 3 ή 6 ανοιγμάτων. Τα συμπεράσματα προέκυψαν από τις

παραμετρικές αναλύσεις ( § 4.1 ) και από τις γενικές αναλύσεις ( § 4.2 )  με τις

διατομές των υποστυλωμάτων να έχουν επιλεχθεί από ελαστική ανάλυση των

πλαισίων με φασματική επιτάχυνση g24.0  και g36.0 .

Για τον διγραμμικό νόμο συμπεριφοράς, ο αριθμός των πλαστικών αρθρώσεων

αυξάνεται σχεδόν γραμμικά όσο αυξάνεται ο αριθμός των ορόφων επειδή προκύπτει

ο μηχανισμός δοκού,  με συνέπεια να πλαστικοποιούνται σχεδόν όλες οι δοκοί στις

παρειές τους. Αντίθετα στον πολυγραμμικό νόμο συμπεριφοράς υπάρχει σχεδόν

γραμμική αύξηση μέχρι τις κατασκευές 12 ορόφων ενώ στις πολυώροφες παραμένει

σχεδόν σταθερός ο αριθμός τους επειδή οι ανώτερες ιδιομορφές συμμετέχουν με

τέτοιο τρόπο που προκαλούν πλαστικοποίηση μιας συγκεκριμένης περιοχής (στο

μέσον κυρίως της κατασκευής),  με συνέπεια το πλαίσιο να χάνει πρόωρα την

συνολική φέρουσα ικανότητα του,  ενώ ο αριθμός των πλαστικών αρθρώσεων είναι

σχεδόν σταθερός .

Με τον πολυγραμμικό νόμο συμπεριφοράς ο αριθμός των πλαστικών αρθρώσεων

είναι μικρότερος σε όλα τα πλαίσια,  από τον αντίστοιχο αριθμό με τον διγραμμικό

νόμο. Κατά τον διγραμμικό νόμο η φέρουσα ικανότητα των πλαστικών αρθρώσεων

αυξάνεται απεριόριστα σε σύγκριση με τον πολυγραμμικό όπου σε συγκεκριμένη

τιμή της πλαστιμότητας πραγματοποιείται απότομη μείωση της φέρουσας ικανότητας.

Επισημαίνεται πώς όταν ο δείκτης μεταβολής υπεραντοχής vr  ισούται με 1,

υποδηλώνει μια κατασκευή χωρίς καθόλου επάρκεια αντοχής ενώ όταν ισούται με 0

μία κατασκευή με “άπειρη” υπεραντοχή. Οι τιμές του παραπάνω δείκτη είναι

μικρότερες (περισσότερη υπεραντοχή) στα πλαίσια με τον διγραμμικό νόμο

συμπεριφοράς αφού (όπως επισημάνθηκε παραπάνω),  κατά τον διγραμμικό νόμο

εμφανίζονται περισσότερες πλαστικές αρθρώσεις.

Η τιμή του δείκτη vr  μειώνεται όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ορόφων, επειδή

όσο περισσότεροι οι όροφοι τόσο περισσότερες οι θέσεις των πλαστικών αρθρώσεων.

Με την χρήση του πολυγραμμικού νόμου συμπεριφοράς η τιμή του συντελεστή

συμπεριφοράς q , είναι σημαντικά μικρότερη από την αντίστοιχη με τον διγραμμικό,
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ενώ η τιμή του μειώνεται όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ορόφων.  Κατά τον

διγραμμικό νόμο πλαστικοποιείται το σύνολο του φορέα, άρα διαθέτει μεγάλη

ικανότητα ανελαστικών παραμορφώσεων, σε αντίθεση με τον πολυγραμμικό νόμο

όπου η πλαστικοποίηση μιας συγκεκριμένης περιοχής προκαλεί πρόωρα τον

μηχανισμό χωρίς να εξαντλείται η συνολική φέρουσα ικανότητα του.

Όταν μελετώνται μεταλλικές κατασκευές με περισσότερους από 9 ορόφους, η ροπή

αντοχής των υποστυλωμάτων επιβάλλεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την

αντίστοιχη των δοκών ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί η επιθυμητή ανελαστική

συμπεριφορά επειδή όταν αυξάνεται ο αριθμός των ορόφων αυξάνεται και το

συνολικό κατακόρυφο φορτίο των υποστυλωμάτων. Επομένως η τιμή της ροπής

αντοχής τους μειώνεται λόγω του διαγράμματος αλληλεπίδρασης ροπής – αξονικό

φορτίο με συνέπεια να προκαλούνται οι πλαστικές αρθρώσεις στις παρειές των

υποστυλωμάτων.

Με την χρήση του διγραμμικού νόμου συμπεριφοράς ο συντελεστής συμπεριφοράς q

αυξάνεται όταν αυξάνεται ο λόγος της αντοχής των υποστυλωμάτων προς την αντοχή

των δοκών επειδή η πρώτη διαρροή πραγματοποιείται για μικρή μετακίνηση κορυφής

σε σχέση με την συνολική μετακίνηση του πλαισίου.

Όταν το μήκος πλαστικής άρθρωσης λαμβάνεται μεταξύ 0.05 και 0.30 του μήκους

του μέλους (στις αναλύσεις με το Ruaumoko®), δεν προκύπτει μεταβολή της

ανελαστικής συμπεριφοράς των πλαισίων.

Ο Συντελεστής υπεραντοχής RR  (που προσδιορίζει την υπεραντοχή μέσω

πιθανοτικής προσέγγισης) προκύπτει ουσιαστικά ίδιος στα πλαίσια με διγραμμικό ή

πολυγραμμικό νόμο συμπεριφοράς δηλαδή είναι σημαντικό να τονισθεί πως η

υπεραντοχή είναι ανεξάρτητη του νόμου συμπεριφοράς. Για τον διγραμμικό νόμο

συμπεριφοράς κυμαίνεται μεταξύ 2.3 και 2.6 ενώ για τον πολυγραμμικό νόμο μεταξύ

2 και 2.3.

Στα πλαίσια με πολυγραμμικό νόμο συμπεριφοράς, ο συντελεστής συμπεριφοράς q

προκύπτει σημαντικά μικρότερος από τον αντίστοιχο με διγραμμικό νόμο. Παρόλο

που ο συντελεστής καθολικής επάρκειας RR  είναι περίπου ίδιος, εντούτοις ο δείκτης

πλαστιμότητας bm  προκύπτει σημαντικά μεγαλύτερος στα πλαίσια με διγραμμικό

νόμο συμπεριφοράς ο οποίος εν συνεχεία προκαλεί μεγαλύτερο συντελεστή

συμπεριφοράς.
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Ο συντελεστής συμπεριφοράς q  κυμαίνεται μεταξύ 8.2 και 12 σε πλαίσια με

διγραμμικό νόμο συμπεριφοράς ενώ αντιθέτως κατά τον πολυγραμμικό νόμο

κυμαίνεται μεταξύ 4.2  και 6.7,  με την τιμή του να μειώνεται όταν αυξάνεται ο

αριθμός των ορόφων. Οι τιμές προκύπτουν μικρότερες επειδή δεν πραγματοποιείται

πλήρης πλαστικοποίηση του πλαισίου λόγω εκτεταμένων πλαστικών αρθρώσεων στις

δοκούς αλλά πλαστικοποιείται μια περιοχή στο μέσον του. Για πλαίσια με διγραμμικό

νόμο συμπεριφοράς η αντοχή των μελών αυξάνεται απεριόριστα κατόπιν της

διαρροής προσφέροντας συνεχώς επιπλέον πλευρική δυσκαμψία άρα μεγαλύτερη

μετακίνηση κορυφής σε αντίθεση με τον πολυγραμμικό νόμο που υπάρχει απότομη

μείωση της αντοχής στην καθορισμένη από τον κανονισμό της

F.E.M.A.πλαστιμότητα (σχήμα 5).
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6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα διατριβή προτείνεται μια νέα σχέση για τον προσδιορισμό του

συντελεστή συμπεριφοράς μέσω της εξίσωσης Rd Rqq ×=  με συμμετοχή του

συντελεστή υπεραντοχής RR  ώστε να συμπεριληφθούν και τα πιθανοτικά φαινόμενα

της υπεραντοχής.

1. Ο συντελεστής υπεραντοχής RR  εισάγει όλα τα φαινόμενα κατασκευαστικής

υπεραντοχής και προκύπτει ίδιος και ανεξάρτητος του νόμου συμπεριφοράς

των μεταλλικών πλαισίων.

2. Από τα αποτελέσματα των γενικών αναλύσεων προκύπτει ότι ο συντελεστής

συμπεριφοράς q  κυμαίνεται μεταξύ 4.2 και 6.7 σε πλαίσια με πολυγραμμικό

νόμο συμπεριφοράς. Για εύκαμπτα μεταλλικά πλαίσια προτείνεται 4=q

κατά τον Ε.Α.Κ. 2000 ενώ 5.6=q  κατά τον E.C.  8.  Τα αποτελέσματα των

γενικών αναλύσεων προσεγγίζουν τις τιμές των κανονισμών, όμως συνίσταται

να πραγματοποιείται  ανελαστική ανάλυση για την κάθε κατασκευή ώστε να

προσδιορίζεται η ακριβής ανελαστική συμπεριφορά.

3. Ο συντελεστής συμπεριφοράς q  κυμαίνεται μεταξύ 8.2 και 12 σε πλαίσια με

διγραμμικό νόμο συμπεριφοράς. Προτείνεται η χρήση του πολυγραμμικού

νόμου συμπεριφοράς  κατά τις ανελαστικές αναλύσεις ούτως ώστε να

εξιδανικεύεται η ανελαστική συμπεριφορά όπως προτείνεται στον κανονισμό

της F.E.M.A., ενώ τα αποτελέσματα του συντελεστή q  προκύπτουν

σημαντικά μεγαλύτερα με την χρήση του διγραμμικού νόμου συμπεριφοράς.

4. Με την χρήση του διγραμμικού νόμου συμπεριφοράς η τιμή του συντελεστή

καθολικής πλαστιμότητας bm  κυμαίνεται μεταξύ 3.5 και 6.5, δηλαδή

προσεγγίζει την τιμή του συντελεστή q  όπως προτείνεται από τους παραπάνω

κανονισμούς.

5. Ο δείκτης μεταβολής υπεραντοχής vr  λαμβάνει την πιθανοτική προσέγγιση

της υπεραντοχής (είναι ένας από τους όρους του συντελεστή υπεραντοχής),

προκύπτει περίπου ανάλογος του αριθμού των πλαστικών αρθρώσεων.
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8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXCEL ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ

ΚΑΜΨΗ, ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ F.E.M.A. (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΔΟΚΟΥ (IPE

400) ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΥΠΟΣΤΥΛΏΜΑΤΟΣ (HEB 360)ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ

ΦΟΡΤΙΣΗ )
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXCEL ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΑ 6 ΚΑΙ 9 ΟΡΟΦΩΝ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXCEL ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΙΚΑΝΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΚΟΜΒΟΥ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΙΑ 2 ΚΟΜΒΟΥΣ)
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