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1.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η µετάβαση από τους παλιούς εθνικούς κανονισµούς στους νέους κανονισµούς που
βασίζονται στους Ευρωκώδικες θα πραγµατοποιηθεί µέχρι τις 31 Μαρτίου 2010. Στην
παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα συγκριτικά αποτελέσµατα υπολογισµού της
ανεµοφόρτισης αυτοστήρικτων δικτυωτών ιστών, διαφόρων γεωµετρικών διατάξεων µε
ευρεία χρήση στον Ελλαδικό χώρο, σύµφωνα µε τον γερµανικό κανονισµό DIN 4131 και
µε το νέο Παράρτηµα Β του Μέρους 3 – 1 του Ευρωκώδικα 3. Η ανάλυση επιτρέπει την
εξαγωγή συµπερασµάτων ως προς την επίδραση των δύο αυτών κανονισµών σε όρους
µετακινήσεων, εκµετάλλευσης διατοµών κλπ.
2.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, στις στατικές µελέτες χρησιµοποιούνται οι
ελληνικοί κανονισµοί και σε περίπτωση που αυτοί δεν υφίστανται οι αντίστοιχοι
γερµανικοί. Ετσι η µελέτη της τηλεπικοινωνιακή υποδοµή του ΟΤΕ σε αυτοστήρικτους
χαλύβδινους ιστούς που φέρουν κεραίες για τις ανάγκες της τηλεπικοινωνίας, περίπου
4000 τον αριθµό, γινόταν σύµφωνα µε βάση τους γερµανικούς κανονισµούς. Η
ανεµοφόρτιση, ως συνήθως κρίσιµη φόρτιση των ιστών, προσδιορίζεται µε βάση τις
διατάξεις του DIN 4131. Με τη µετάβαση στους Ευρωκώδικες, τα φορτία ανέµου σε
ιστούς υπολογίζονται µε βάση τους Ευρωκώδικες 1 και 3, Μέρος 3-1 οι οποίοι έχουν
σηµαντικές διαφορές, επί το δυσµενέστερο, σε σχέση µε το DIN 4131. Αντικείµενο της
παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση των διατάξεων των δύο κανονισµών, δεδοµένου ότι
συχνά µε την εφαρµογή των Ευρωκωδίκων προκύπτουν προβλήµατα ασφαλείας των ιστών
πράγµα που οδηγεί σε απαιτήσεις ενίσχυσης.
3.

∆ΡΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΤΑ DIN 4131

Η τελική τιµή του φορτίου του ανέµου σε κάθε φάτνωµα i του δικτυώµατος, είναι ίση µε:
Wi = φ Β ⋅ c fi ⋅ qi ⋅ Ai
(1)
,όπου:
1.
φβ λαµβάνει υπόψη την επίδραση των χωρικών και χρονικών εναλλαγών της
ταχύτητας του ανέµου στην ταλάντωση της κατασκευής στη διεύθυνση του ανέµου και
µπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση:
φΒ = φΒ0 ⋅ n
(2)
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Όπου n είναι o συντελεστής µεγέθους και φβ0 η βασική τιµή του φβ. Για τον υπολογισµό
τους δίνονται οι παρακάτω εξισώσεις:
h
n = 1,00 για h ≤ 50,00m και n = 1,05 −
για h > 50,00m
(3)
1000
φ Β 0 = 1 + (0,042 ⋅ Τ − 0,0019 ⋅ Τ 2 ) ⋅ δ B−0, 63
για T ≤ 10 s
(4)
Όπου h είναι το συνολικό ύψος της κατασκευής σε m, Τ η θεµελιώδης ιδιοπερίοδος του
ιστού και δβ η λογαριθµική τιµή της απόσβεσης (δβ=0,1).
2.
cfi είναι ο αεροδυναµικός συντελεστής φορτίου του τµήµατος i, ίσος µε :
c fi = c f 0, i ⋅ψ
(5)
,όπου cfo,i είναι o βασικός αεροδυναµικός συντελεστής για την µορφή της διατοµής του i
τµήµατος της κατασκευής, ο οποίος εξαρτάται από τον συντελεστή πλήρωσης φ (ίσος µε
την είναι η επιφάνεια προσβολής A προς την πλήρη επιφάνεια Au και ψ είναι ο µειωτικός
συντελεστής που εξαρτάται από την λυγηρότητα λ και τον συντελεστή πλήρωσης φ.
Η λυγηρότητα λ του ιστού λαµβάνεται από τις εξισώσεις:
λ = 0, 70 ⋅ h / b για h≥50m και λ = h / b για h≤15m
(6)
Όπου h είναι το ύψος του ιστού σε m και b το πλάτος του ιστού, κάθετα στην εξεταζόµενη
διεύθυνση του ανέµου, στο ύψος του µέσου της κατασκευής. Για ενδιάµεσες τιµές του
ύψους της κατασκευής γίνεται γραµµική παρεµβολή.
qi είναι η πίεση του ανέµου σε ύψος zi. Για κατασκευές µέχρι 50m, όπως οι ιστοί
3.
που µελετώνται στη παρούσα εργασία, ο γερµανικός κανονισµός επιτρέπει να λαµβάνεται
µια σταθερή τιµή ανεµοπίεσης σε όλο το ύψος του ιστού. Η ανεµοπίεση προσδιορίζεται
από τη µέση τιµή της µέγιστης ταχύτητας σε χρονικό διάστηµα 5 sec, στην οποία
συµπεριλαµβάνεται και η επίδραση των ανεµορριπών. Η ανεµοπίεση είναι ίση µε:
q = 0,75 ⋅ (1 + h / 100 ) ⋅ q o
(8)
Όπου h είναι το συνολικό ύψος της κατασκευής σε m και q0 είναι η πίεση του ανέµου στο
ύψος της εδαφικής επιφάνειας ανάλογα µε την περιοχή της Γερµανίας στην οποία
βρίσκεται η κατασκευή (Σχήµα 1).
4.
Ai είναι η επιφάνεια προσβολής του τµήµατος i.

Σχήµα 1: Τιµές της πίεσης του ανέµου στο ύψος της εδαφικής επιφάνειας σε kN/m2 και
συνδυασµοί φορτίσεων
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4.

∆ΡΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑ

Οι δράσεις σχεδιασµού λόγω ανέµου σε ιστούς υπολογίζονται σύµφωνα µε το Μέρος 1-4
του Ευρωκώδικα 1 και µε το νέο Παράρτηµα Β του Μέρους 3 – 1 του Ευρωκώδικα 3. Η
κατασκευή πρέπει να χωρίζεται σε έναν επαρκή αριθµό φατνωµάτων, τα οποία
αποτελούνται από πολλά παρόµοια ή σχεδόν παρόµοια δοµικά τµήµατα. Η µέση
ανεµοφόρτιση Fm,W(z) στην κατεύθυνση του ανέµου υπολογίζεται ως εξής:
Fm,W ( z ) = [q p / 1 + 7 I v ( z e )]∑ c f ⋅ Aref
(9)
Η ισοδύναµη ανεµοφόρτιση µε ανεµορριπές FT,W(z) είναι ίση µε:
2
FT ,W ( z ) = Fm ,W ( z ) ⋅ 1 + 1 + 0.2( z m / h ) ⋅ ([1 + 7 ⋅ I v ( z e )] ⋅ c s c d − 1) / co ( z m )
(10)
όπου:
1.
qp είναι πίεση σε ύψος z, η οποία περιλαµβάνει µέσες και µικρής διάρκειας
διακυµάνσεις ταχύτητας και προσδιορίζεται από τη σχέση:
q p = [1 + 7 ⋅ I v ( z )] ⋅ 0,5 ⋅ ρ ⋅ v m2 ( z )
(11)
Η µέση ταχύτητα ανέµου vm σε ύψος z πάνω από το έδαφος υπολογίζεται ως η µέση τιµή
της µέγιστης ταχύτητας σε χρονικό διάστηµα 10 min, µη συνυπολογιζόµενης της επιρροής
της τύρβης, εξαρτάται από την τραχύτητα του εδάφους, την τοπογραφία και από την
βασική ταχύτητα και υπολογίζεται από τη σχέση:
vm ( z ) = c r ( z ) ⋅ co ( z ) ⋅ vb [m/s]
(12)
όπου cr(z) και co(z) είναι οι συντελεστές τραχύτητας και τοπογραφίας αντίστοιχα.
Η προτεινόµενη διαδικασία υπολογισµού του συντελεστή τραχύτητας σε ύψος z δίνεται
από τις ακόλουθες εξισώσεις
cr ( z ) = kr ln( z / z0 ) για zmin ≤ z ≤ zmax
(13)
Για z< zmin λαµβάνεται zmin. z0 είναι το µήκος τραχύτητας και kr ο συντελεστής εδάφους
που εξαρτάται από το z 0 και υπολογίζεται βάση της εξίσωσης

[ (

]

)

kr = 0,19 ⋅ ( z0 / z0, II )0,07
(14)
Όπου το z0,II εξαρτάται από την κατηγορία του εδάφους, το zmin είναι το ελάχιστο ύψος και
το zmax λαµβάνεται ίσο µε 200 m. Η βασική ταχύτητα υπολογίζεται από την εξίσωση
(15)
vb = cdir ⋅ cseason ⋅ vb ,0
όπου cdir είναι ο συντελεστής κατεύθυνσης, cseason ο συντελεστής εποχής και vb,0 η
βασική ταχύτητα του ανέµου στο ύψος του εδάφους. Σύµφωνα µε το Εθνικό Προσάρτηµα,
η θεµελιώδης τιµή της βασικής ταχύτητας του ανέµου vb,0 για τη Ελλάδα ορίζεται σε 33
m/s για περιοχές µέχρι 10 km από την ακτή και σε 27 m/s για την υπόλοιπη χώρα.
2.
Iv είναι η ένταση του στροβιλισµού και σε ύψος z από τις σχέσεις:
I v ( z ) = k I / (co ( z ) ⋅ ln( z / z0 ))
για zmin ≤ z ≤ zmax
(16)
Όπου kΙ είναι ο συντελεστής στροβιλισµού (ίσος µε 1). Για z< zmin λαµβάνεται zmin.
3.
zm Για ορθογώνιους ιστούς η επίδραση του στροβιλισµού λαµβάνεται σε όλο το
ύψος του. Στην περίπτωση των κεκλιµένων ιστών, zm είναι το ύψος στο οποίο τέµνονται οι
ορθοστάτες όταν προεκτείνονται. Στην περίπτωση που η τοµή είναι χαµηλότερη από το
ύψος του ιστού πρέπει να εξετάζονται δύο περιπτώσεις φορτίσεως, βλέπε Σχ.2. Για τον
έλεγχο των ορθοστατών και της θεµελίωσης θεωρείται και σε αυτήν την περίπτωση η
επιρροή των ανεµορριπών σε όλο το ύψος της κατασκευής.

328

Σχήµα 2: Περιπτώσεις τµηµατικής φόρτισης
4.
ΣcfΑref είναι το άθροισµα των συντελεστών ανέµου µε την αντίστοιχη επιφάνεια
πρόσπτωσης. Ο Ευρωκώδικας 3, Μέρος 3-1 προβλέπει δύο διαδικασίες προσδιορισµού της
ανεµοφόρτισης, µια για νέες και µια για υφιστάµενες κατασκευές.
a. Συντελεστής ανέµου cf για νέες κατασκευές
Για δικτυωτές κατασκευές, αποτελούµενες από µέλη που έχουν τετραγωνική ή ισόπλευρη
τριγωνική κάτοψη, ο συντελεστής ανεµοφόρτισης κάθε τµήµατος στην κατεύθυνση του
ανέµου ισούται µε:
(17)
c f , s = Kθ ⋅ c f , s ,o ⋅ AS / ΣA
Όπου Cf,s,o είναι ο ολικός συντελεστής πίεσης ενός τµήµατος j χωρίς επίδραση άκρων
και Κθ είναι ο συντελεστής πρόσπτωσης του ανέµου. Οι τιµές των ολικών συντελεστών
ανεµοφόρτισης, για δικτυωτούς πύργους τετραγωνικής ή τριγωνικής κατόψεως j που
αποτελούνται από µέλη κοίλης επίπεδης ή κυκλικής διατοµής, υπολογίζονται από την
παρακάτω σχέση:
C f , s ,o, j = C f ,o, f ⋅ A f / As + C f ,o ,c ⋅ Ac / As + C f ,o,c ,sup ⋅ Ac ,sup / As
(18)
Όπου Cf,o,f, Cf,o,c, Cf,o,c,sup είναι οι συντελεστές δράσης των τµηµάτων της κατασκευής που
αποτελούνται από κοίλες επίπεδες διατοµές, κυκλικές διατοµές σε υποκρίσιµες συνθήκες
και κυκλικές διατοµές σε υπερκρίσιµες συνθήκες αντίστοιχα.
Ο συντελεστής πρόσπτωσης του ανέµου, Κθ, λαµβάνεται από τις παρακάτω σχέσεις Για
τετραγωνικές δικτυωτές κατασκευές:
K θ = 1,0 + K 1 ⋅ K 2 ⋅ sin 2 2θ
όπου:
K1 = 0, 55 ⋅ A f / As + 0,8 ⋅ ( Ac + Ac ,sup ) / As

K 2 = 0,2
για 0 ≤ φ ≤ 0,2 και 0,8 ≤ φ ≤ 1,0
=φ
για 0,2 < φ ≤ 0,5
= 1−φ
για 0,5 < φ < 0,8
(19)
Στις παραπάνω σχέσεις θ είναι η γωνία πρόσπτωσης του ανέµου κάθετα στην εξεταζόµενη
επιφάνεια σε κάτοψη (βλέπε Σχ.3) και φ είναι ο συντελεστής πλήρωσης.

Σχήµα 3: Γωνία πρόσπτωσης του ανέµου θ και συνδυασµοί φορτίσεων για Κατ.σπ.1
Συντελεστής ανέµου cf για υφιστάµενες κατασκευές
b.
Ο συνολικός συντελεστής ανέµου για ένα φάτνωµα ιστού υπολογίζεται:
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Σcf = cle cos2 θ1 + c2e sin2 θ1
(20)
Όπου cle είναι ένας ενεργός συντελεστής ανέµου, ο οποίος για τετραγωνικές κατασκευές
λαµβάνεται cle = (c1 + η1 c3) Kθ1 και c2e είναι ένας ενεργός συντελεστής ώσης ανέµου ο
οποίος για τετραγωνικές κατασκευές λαµβάνεται c2e = (c2 + η2 c4) Kθ2. Οι συντελεστές
ανέµου c1, c2 ,c3 κα c4 δίνονται από τις εξισώσεις:
c1=cf,S1 As1/ΣA + cf,A1 AA1/ΣA;
c2=cf,S2 As2/ΣA + cf,A2 AA2/ΣA;
c3=cf,S3 As3/ΣA + cf,A3 AA3/ΣA;
c4=cf,S4 As4/ΣA + cf,A4 AA4/ΣA
(21)
, όπου As1 έως As4 και AΑ1 έως AΑ4 είναι η επιφάνεια προσβολής των µελών της και των
εξαρτηµάτων της κατασκευής του φατνώµατος αντίστοιχα. Οι συντελεστές δύναµης cf,S1
έως cf,S4 είναι ίσοι µε 1,58 + 1,05 (0.6 -ϕ)1,8
για ϕ ≤ 0,6 και 1,58 + 2,625 (ϕ- 0,6)2
για
ϕ > 0,6. Αντίστοιχα ο συντελεστές δύναµης των εξαρτηµάτων της κατασκευής
λαµβάνεται ίσος µε 1.2 για στρογγυλές διατοµές. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει ο
συντελεστής KA να είναι ίσος µε 1. Οι συντελεστές η1 και η2 είναι οι ενεργοί συντελεστές
θωρακίσεως για τις πλευρές 1 και 2, αντίστοιχα, συµπεριλαµβάνοντας τόσο την
κατασκευή όσο και τα εξαρτήµατα. Για τετραγωνικές κατασκευές οι η1 και η2
λαµβάνονται ίσοι µε ηe= ηf (Af + 0,83 Ac + 2,1 Ac,sup + AA)/(As + AA) αλλά όχι
µεγαλύτερο από 1,0. Ο συντελεστής ηf είναι ίσος µε (1-ϕ)1,89 , όπου ϕ είναι ο συντελεστής
πλήρωσης ενός φατνώµατος.
5.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ DIN KAI EC

Οι δύο εξεταζόµενοι ιστοί που παρουσιάζονται διαφοροποιούνται ως προς την διάταξη και
το ύψος τους. Ο πρώτος είναι ορθογώνιος, ύψους 30 m και κατόψεως 1,60x1,60m, ενώ ο
δεύτερος ιστός αποτελείται από ένα κεκλιµένο τµήµα 18m και ένα ορθογώνιο 24m. Οι
διαστάσεις της βάσης του είναι 5,0x5,0m. Και στις δύο κατασκευές οι διατοµές των µελών
διαφοροποιούνται καθ’ ύψος. Η ανάλυση του χωρικού φορέα έγινε µε τη βοήθεια του
προγράµµατος SOFiSTiK. Εξετάστηκαν οι κανονισµοί DIN και Ευρωκώδικας (EC A) για
νέες και υπάρχουσες κατασκευές (EC B) για όλες τις περιπτώσεις βασικής ταχύτητας (v0)
και κατηγορίας σπουδαιότητας (EC). Στο σχήµα 4 παρουσιάζονται οι διατάξεις των δύο
υπό µελέτη ιστών, η καθ’ ύψος κατανοµή της ανεµοφόρτισης (µε στροβιλισµό) και οι
αξονικές δυνάµεις που αναπτύσσονται στον θλιβόµενο ορθοστάτη για τον δυσµενέστερο
συνδυασµό φορτίσεως (βάση αυτών που παρουσιάστηκαν στα σχήµατα 1 και 3). Στο
σχήµα 5 δίνονται τα ποσοστά εκµετάλλευσης της διατοµής για τα βασικά µέλη του κυρίως
φορέα (ορθοστάτες, διαγώνια και οριζόντια). Παρατηρείται ότι το σχήµα της
ανεµοφόρτισης στους δύο κανονισµούς διαφοροποιείται σηµαντικά, καθώς στον DIN είναι
σχεδόν οµοιόµορφη, ενώ στον Ευρωκώδικα αυξάνεται εκθετικά προς τα άνω. Στα
αναπτυσσόµενα εντατικά µεγέθη ωστόσο µπορεί να υπάρξει συσχετισµός των δύο
κανονισµών. Και στους δύο ιστούς παρατηρείται ότι η κατανοµή των αξονικών δυνάµεων
του ορθοστάτη βάση DIN µε q0=0,80kN/m2 και 1,05kN/m2 είναι σε πλήρη αντιστοιχία µε
EC για νέες κατασκευές µε v0=27m/sec και 33m/sec. Οι αξονικές δυνάµεις βάση ΕC για
υπάρχουσες κατασκευές µε v0=27m/sec και 33m/sec είναι λίγο µεγαλύτερες από DIN
1,05kN/m2 και 1,30 kN/m2 αντίστοιχα. Για την περίπτωση όµως του δεύτερου ιστού 42m
(µε το κεκλιµένο τµήµα) δεν παρατηρείται η ίδια αντιστοιχία των κανονισµών και στα
υπόλοιπα µέλη. Το ποσοστό εκµετάλλευσης της διατοµής των διαγώνιων και οριζόντιων
µελών είναι µεγαλύτερο όταν µελετάται βάση DIN. Η διαφοροποίηση αυτή από τους
ορθοστάτες οφείλεται στις διαφορετικές περιπτώσεις τµηµατικής ανεµοφόρτισης που
πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον έλεγχο των µελών εκτός των ορθοστατών (Σχ. 6).
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Σχήµα 4: Καθ’ ύψος κατανοµή της ανεµοφόρτισης (µε επιρροή των ανεµορριπών σε όλο τον
ιστό) και των µέγιστων αξονικών δυνάµεων που αναπτύσσονται στους ορθοστάτες για όλες
τις περιπτώσεις βασικής ταχύτητας(v0) ή πίεσης (q0) των δύο κανονισµών
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0%
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20%

Σχήµα 5: Ποσοστά εκµετάλλευσης των µελών του κυρίως φορέα του ιστού 42m
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Σχήµα 6: Η κατανοµή της ανεµοφόρτισης καθ’ ύψος του ιστού 42µ για τις δύο περιπτώσεις
τµηµατικής φόρτισης του Ευρωκώδικα (για καινούργιες κατασκευές) και για τον DIN

6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Η ανεµοφόρτιση ιστών βάση του Παραρτήµατος Β του Ευρωκώδικα 3, Μέρος 3 –
1 διαφοροποιείται σηµαντικά από τον γερµανικό κανονισµό DIN 4131. Η µελέτη
δεν µπορεί πλέον να γενικευτεί σε ένα µεγάλο αριθµό κατασκευών, καθώς ο
µελετητής είναι υποχρεωµένος να λάβει υπόψη περισσότερες πληροφορίες για τον
υπό κατασκευή ιστό (τοπογραφία, κατηγορία σπουδαιότητας κλπ). Επίσης υπάρχει
ξεχωριστή µεθοδολογία όταν πραγµατοποιείται αποτίµηση υπάρχοντος ιστού.
2. Στον έλεγχο των ορθοστατών, στον οποίο λαµβάνεται υπόψη η επιρροή του
στροβιλισµού και στους δύο κανονισµούς σε όλο το ύψος του ιστού, τα
αποτελέσµατα είναι παρόµοια (για κατασκευές κατηγορίας σπουδαιότητας 1 κατά
EC3 για νέες κατασκευές). Η κατανοµή των αξονικών δυνάµεων βάση DIN µε
q0=0,80kN/m2 και 1,05kN/m2 είναι παρόµοια µε τον EC3 για νέες κατασκευές µε
v0=27m/sec και 33m/sec αντίστοιχα. Στην περίπτωση όµως που πρέπει για τα
υπόλοιπα µέλη του φορέα να ληφθούν περιπτώσεις τµηµατικών φορτίσεων δεν
µπορεί να υπάρξει αντιστοιχία µεταξύ των κανονισµών.
3. Οι δυσµενέστερες τιµές ανεµοφόρτισης δίνονται από τον EC3 για την αποτίµηση
υπάρχοντος ιστού.
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SUMMARY
In Greece the transition from the national Codes to the Eurocodes should be established
until March 2010. Due to absence of a national Code for the calculation of the wind
loading on lattice towers the German Code DIN 4131 was used so far. In the present paper
a comparative study between the German Code and the new Annex B of Part 3-1 of
Eurocode 3 is implemented on two towers with different configuration and height, which
are representative of the masts found in Greece. The basic wind velocities of DIN 4131 are
35.78, 40.99, 45.61 and 52,15m/sec depending on the wind zone, while the values in
Greece based on the National Annex of the EC are 27 and 33m/sec. The values of the two
codes differ significantly because EC does not include the influence of gust and in DIN the
values are the mean values of the maximum velocities measured in a time span of 5sec,
while in EC in a time span of 10min. Another important difference between the two Codes
is that EC is more case sensitive since the engineer must take into account more
information for the design of the tower (topography, reliability class etc) or use a special
calculation method available for the assessment of existing structures. In addition for
towers in which the legs in the panel being considered are inclined such that, when
projected, they intersect below the height of the tower two 'patch' loading analyses should
be undertaken. The first with the mean wind loading considered below the intersection and
an equivalent ‘gust’ wind load above the intersection and the second with the mean wind
loading considered above the intersection and an equivalent ‘gust’ wind load below the
intersection. These differences do not affect the design of the columns, where the
equivalent ‘gust’ wind load is considered in the total height of the mast. In specific there is
a good agreement between the two Codes when the tower is in the category of the
reliability class 1. The differences observed in the design of the other members though are
not allowing the equivalence of the two Codes. The calculation method proposed for the
assessment of existing lattice towers is very strict compared to the others.
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