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1.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία, προτείνονται νέες σχέσεις εκτίµησης των µέγιστων καθ’ ύψος
µετακινήσεων χωρικών πλαισιωτών µεταλλικών κατασκευών. Οι σχέσεις αυτές
προέκυψαν ύστερα από στατιστική επεξεργασία χιλιάδων αναλύσεων και συνδέουν τη
µέγιστη µετακίνηση των ορόφων, µε το επίπεδο επιτελεστικότητας της κατασκευής
εκφρασµένο σε όρους µέγιστης γωνιακής µετακίνησης ορόφου. Επιπλέον εξετάζεται η
επιρροή στην απόκριση της κατασκευής παραµέτρων όπως ο αριθµός ορόφων, ο αριθµός
ανοιγµάτων και το µήκος του ανοίγµατος. Με βάση την επεξεργασία που έγινε, προκύπτει
ότι η κύρια παράµετρος που καθορίζει την καθ’ ύψος κατανοµή µετακινήσεων, είναι ο
αριθµός ορόφων. Τέλος γίνεται µία σύγκριση των προτεινόµενων σχέσεων, µε άλλες
σχέσεις από τη βιβλιογραφία, όπου φαίνεται η αποτελεσµατικότητα των προτεινόµενων
σχέσεων.

2.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά το παρελθόν, έχουν γίνει διάφορες εργασίες για την εκτίµηση της καθ’ ύψος
µεταβολής των µετακινήσεων των κτιρίων [1, 2], οι οποίες προσπαθούν να συσχετίσουν
τις µετακινήσεις των ορόφων, µε τη µέγιστη γωνιακή παραµόρφωση (IDRmax) των ορόφων
του κτιρίου. Ωστόσο η πλειοψηφία αυτών των εργασιών, περιορίζονται στην ελαστική
περιοχή της κατασκευής [1, 3, 4] και µόνο λίγες εξετάζουν την ανελαστική περιοχή [2, 5,
6], ενώ όλες αναφέρονται σε αναλύσεις που έγιναν στο επίπεδο.
Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η εύρεση νέων σχέσεων εκτίµησης των µέγιστων
καθ’ ύψος µετακινήσεων χωρικών πλαισιωτών µεταλλικών κατασκευών, οι οποίες να
αναφέρονται στην ελαστική και ανελαστική απόκριση των κατασκευών. Οι σχέσεις αυτές
προέκυψαν ύστερα από στατιστική επεξεργασία χιλιάδων αναλύσεων που έγιναν σε 14
χωρικά πλαίσια σχεδιασµένα µε βάση τις απαιτήσεις του EC3 [7] και EC8 [8] και
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συνδέουν τη µέγιστη µετακίνηση των ορόφων, µε το επίπεδο επιτελεστικότητας της
κατασκευής εκφρασµένο σε όρους µέγιστης γωνιακής µετακίνησης ορόφου.

3.

ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Τα χωρικά µεταλλικά πλαίσια που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία,
αποτελούνται από τρεις οµάδες κτιρίων Α, Β και Γ. Η οµάδα Α και Β αποτελείται από 5
κτίρια 3, 6, 9, 12 και 15 ορόφων, τα οποία έχουν 4 ή 6 ανοίγµατα, ενώ η τρίτη οµάδα
αποτελείται από 4 κτίρια 3, 6, 9 και 12 ορόφων. Τα κτίρια είναι κανονικά καθ’ ύψος και
έχουν ορθογωνική κάτοψη. Το ύψος ορόφου είναι 3m και το µήκος του ανοίγµατος
εξαρτάται από την οµάδα του κτιρίου. Για τα κτίρια της οµάδας Α και Β, το µήκος
ανοίγµατος είναι 5m και για τις δύο διευθύνσεις, ενώ για τα κτίρια της οµάδας Γ το µήκος
ανοίγµατος κατά τη Z διεύθυνση είναι 7.5m και κατά τη Χ διεύθυνση είναι 5m (Σχ. 1).
Όλα τα κτίρια σχεδιάστηκαν µε τη βοήθεια του εµπορικού λογισµικού SAP2000 [9], µε
βάση τον EC3 [7] και τον EC8 [8]. Κατά το σχεδιασµό των πλαισίων λήφθηκαν υπόψη οι
επιρροές 2ας τάξεως, καθώς και οι απαιτήσεις ικανοτικού σχεδιασµού σύµφωνα µε τα
κεφάλαια 4 και 6 του EC8 [8]. Το µέτρο ελαστικότητας του χάλυβα θεωρήθηκε Ε=210
GPa, ενώ οι δοκοί και τα υποστυλώµατα αποτελούνται από δοµικό χάλυβα S235 και S355
αντίστοιχα.
Τα µόνιµα και κινητά φορτία σχεδιασµού που χρησιµοποιήθηκαν είναι G = 6.5 kN/m2 και
Q = 2 kN/m2 αντίστοιχα. Τα φορτία αυτά διανεµήθηκαν σε όλες τις δοκούς θεωρώντας
επιφάνειες που ορίζονται από γωνίες 45°. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι στα φορτία αυτά δε
συµπεριλαµβάνεται το ίδιο βάρος της κατασκευής, το οποίο εισάγεται σαν επιπλέον
φορτίο στη συνέχεια. Επιπλέον θεωρήθηκε διαφραγµατική λειτουργία, λόγω παρουσίας
της πλάκας.
Σαν φάσµα σχεδιασµού, χρησιµοποιήθηκε το φάσµα του ΕC8 [8] τύπου 1, για κατηγορία
εδάφους Β, ζώνη επικινδυνότητας ΙΙ και συντελεστή απόσβεσης ξ = 3%. Ο συντελεστής
σεισµικής συµπεριφοράς q θεωρήθηκε ίσος µε 4 (κτίρια κατηγορίας µέσης πλαστιµότητας)
και για τις δύο διευθύνσεις των κτιρίων.

Σχ. 1: Τυπική κάτοψη κτιρίων της οµάδας Α
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4.

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Οι µη γραµµικές δυναµικές αναλύσεις της παρούσας εργασίας έγιναν µε τη βοήθεια του
λογισµικού Ruaumoko3D [10], όπου χρησιµοποιήθηκαν 42 ζεύγη σεισµικών διεγέρσεων
καταγεγραµµένων µακριά από τη σεισµική πηγή [11].
Η προσοµοίωση της ανακυκλιζόµενης µη γραµµικής συµπεριφοράς των δοκών και των
υποστυλωµάτων έγινε µε χρήση διγραµµικού νόµου υστέρησης. Η κράτυνση του
πλαστικού κλάδου της σχέσης ροπής-στροφής των ελατηρίων στα άκρα των µελών
θεωρήθηκε ίση µε 3%. Για τα υποστυλώµατα ελήφθη υπόψη η επιρροή της δρώσας
αξονικής δύναµης στη πλαστική ροπή αντοχής µέσω του διαγράµµατος αλληλεπίδρασης
που δίνεται στον EC3 [7] από τη σχέση:
My
N
Mz
+
+
=1
(1)
N pl , Rd M pl , y , Rd M pl , z , Rd
Όπου N, My και Mz είναι δράσεις λόγω του σεισµικού συνδυασµού και Npl,Rd, Mpl,y,Rd και
Mpl,z,Rd είναι η αξονική και καµπτική αντοχή της δοκού για κάµψη ως προς τον ισχυρό και
ασθενή άξονα αντίστοιχα.
Επιπλέον, οι συνδέσεις µεταξύ δοκών και υποστυλωµάτων θεωρούνται άπειρης
δυσκαµψίας και αντοχής, ενώ οι µάζες θεωρήθηκαν συγκεντρωµένες στους κόµβους της
κατασκευής. Επίσης λήφθηκαν υπόψη οι τυχηµατικές εκκεντρότητες 5%, που απαιτεί ο
EC8 [8]. Στη στάθµη κάθε ορόφου προσοµοιώνεται η διαφραγµατική λειτουργία λόγω της
ύπαρξης της σύµµικτης πλάκας µέσω κινηµατικής δέσµευσης της οριζόντιας µετάθεσης
των κόµβων που ανήκουν στον όροφο. Τα φαινόµενα δευτέρας τάξεως λήφθηκαν υπόψη
κατά την ανάλυση, ενώ η απόσβεση προσοµοιώθηκε µε βάση τον κανόνα του Rayleigh
(Chopra [12]), όπου θεωρήθηκε ποσοστό 3% της κρίσιµης απόσβεσης για την πρώτη και
την νιοστή ιδιοµορφή, όπου η νιοστή ιδιοµορφή είναι ίση µε τον αριθµό ορόφων του
κτιρίου.
Στην παρούσα εργασία για κάθε ζεύγος πλαισίου και επιταχυνσιογραφήµατος, µέσω
επαναληπτικών µη γραµµικών δυναµικών αναλύσεων, υπολογίστηκαν οι
πολλαπλασιαστικοί συντελεστές των επιταχυνσιογραφηµάτων που οδηγούν τα πλαίσια
στα παρακάτω επίπεδα επιτελεστικότητας: α) ∆ηµιουργία πρώτης πλαστικής άρθρωσης, β)
IDRmax = 1.8%, που αντιστοιχεί στην προστασία ζωής και γ) IDRmax = 3%, που αντιστοιχεί
σε αποφυγή κατάρρευσης. Τα 42 ζεύγη των σεισµικών διεγέρσεων που
χρησιµοποιήθηκαν, εναλλάσσονταν στις δύο διευθύνσεις των κτιρίων, διπλασιάζοντας
έτσι των αριθµό των αποτελεσµάτων στη βάση δεδοµένων. Τα όρια που τέθηκαν πιο πάνω
δεν είναι αυτά που προτείνει ο SEAOC [13], λόγω του ότι κατά τη διάρκεια των
αναλύσεων παρατηρήθηκε αριθµητική αστάθεια, για µεγάλες τιµές του IDR.

5.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Σ’ αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι διάµεσοι των προφίλ των µετακινήσεων και των
IDR, που προέκυψαν για τα επίπεδα επιτελεστικότητας που εξετάσθηκαν, ύστερα από
χιλιάδες µη γραµµικές αναλύσεις. Λόγω της έλλειψης χώρου, στο Σχ. 2 που ακολουθεί
δίνονται οι διάµεσες τιµές της καθ’ ύψος µεταβολής των µετατοπίσεων και των IDR, των
τριών οµάδων κτιρίων, για την περίπτωση 6 ορόφων.
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Σχ. 2: Καθ’ ύψος µεταβολή της µετακίνησης και των IDR εξαώροφων κτιρίων, για τρία επίπεδα
επιτελεστικότητας.

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι οι αποκρίσεις αυτές αναφέρονται στη διεύθυνση της κατασκευής,
η οποία καθόρισε το επίπεδο επιτελεστικότητας, όπου σε µερικές περιπτώσεις είναι η Χ
και σε άλλες η Ζ διεύθυνση. Επειδή όµως για την περίπτωση των κτιρίων των οµάδων Α
και Β η απόκριση δε διαφέρει σχεδόν καθόλου στις δύο διευθύνσεις, στα σχήµατα δίνονται
µόνο οι διάµεσοι των συνολικών (Χ, Ζ διεύθυνση) αποτελεσµάτων. Για την περίπτωση
όµως των κτιρίων της οµάδας Γ, λόγω του διαφορετικού µήκους ανοίγµατος στις δύο
διευθύνσεις, δίνονται ξεχωριστά τα προφίλ που προέκυψαν όταν αυτή που καθορίζει το
επίπεδο επιτελεστικότητας είναι η Χ και ξεχωριστά όταν είναι η Ζ διεύθυνση.
Όπως φαίνεται και στο Σχ. 2, η απόκριση µεταξύ των τριών οµάδων κτιρίων δε διαφέρει
πολύ. Πιο συγκεκριµένα διαφοροποίηση υπάρχει µόνο κατά την εµφάνιση της πρώτης
διαρροής, επειδή αυτή εµφανίζεται για διαφορετική τιµή του IDR.
Επιπλέον από το Σχ. 2, είναι φανερό ότι τα κτίρια των οµάδων Α και Β έχουν ακριβώς ίδια
συµπεριφορά, το οποίο σηµαίνει ότι ο αριθµός των ανοιγµάτων δεν παίζει κανένα ρόλο
στην απόκριση της κατασκευής, αν το πλάτος των ανοιγµάτων είναι ακριβώς το ίδιο. Όσον
αφορά τα κτίρια της οµάδας Γ, η διαφοροποίηση είναι µικρή όπως αναφέρθηκε και
4

προηγουµένως, όταν η κατασκευή έχει µπει στην ανελαστική περιοχή. Ακόµα η απόκριση
όταν το επίπεδο επιτελεστικότητας καθορίζεται από τη Χ διεύθυνση πλησιάζει την
αντίστοιχη της Ζ. Αυτό γίνεται, γιατί όλες οι οµάδες κτιρίων σχεδιάστηκαν µε τις ίδιες
αρχές σχεδιασµού (ικανοτικό σχεδιασµό και ελέγχους λειτουργικότητας) και για τις δύο
διευθύνσεις. Επίσης φαίνεται, ότι οι πάνω όροφοι είναι εκείνοι που καθορίζουν τα επίπεδα
επιτελεστικότητας.

6.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Στην ενότητα αυτή δίνονται οι εξισώσεις των προφίλ των µετακινήσεων χωρικών κτιρίων.
Οι εξισώσεις αυτές προέκυψαν ύστερα από στατιστική επεξεργασία χιλιάδων αναλύσεων
και αποτελούν την περιβάλλουσα των µέγιστων µετακινήσεων των κτιρίων, για τα επίπεδα
επιτελεστικότητας που µελετήθηκαν.
Η βάση δεδοµένων χωρίστηκε σε δύο οµάδες αναλύσεων. Η πρώτη αναφέρεται στην
ελαστική περιοχή και δίνει τα µέγιστα προφίλ που προέκυψαν, ενώ η δεύτερη οµάδα
αναφέρεται στην ανελαστική περιοχή. Η εξίσωση που προτείνεται για την ελαστική
περιοχή, µέχρι την εµφάνιση της πρώτης πλαστικής άρθρωσης, είναι:
h 
U i = hiP1 ⋅  i 
H

P2

(2)

Η εξίσωση που προτείνεται για την ανελαστική περιοχή, εκφράζει τις µετατοπίσεις των
ορόφων, Ui, στον όροφο i συναρτήσει του IDR και δίνεται από τη σχέση:
h 

(3)
U i = P1 ⋅ IDR ⋅ hi ⋅  1 − P2 ⋅ i 
H

Όπου hi είναι το ύψος του i ορόφου από τη βάση και H είναι το συνολικό ύψος του
κτιρίου. Στον Πίν. 1, δίνονται οι παράµετροι P1 και P2, για την περίπτωση ελαστικής και
ανελαστικής απόκρισης σαν συνάρτηση των αριθµών ορόφων.

Αριθµός
Ορόφων

Ελαστική Περιοχή

Ανελαστική περιοχή

P1

P2

P1

P2

1

-

-

1.00

0.00

3

-1.26

2.23

1.12

0.16

6

-0.78

1.82

0.95

0.18

9

-0.58

1.67

0.95

0.14

12

-0.48

1.51

0.96

0.25

15

-0.41

1.46

0.93

0.27

Πίν. 1: Συντελεστές των εξ. (2), (3)
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7.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΕΥΡΕΣΗΣ

ΚΑΘ’

ΥΨΟΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Σ’ αυτήν την ενότητα, εξετάζεται η ακρίβεια µεταξύ δύο µεθόδων από τη βιβλιογραφία
και της προτεινόµενης µεθόδου, ως προς την εύρεση της καθ’ ύψος κατανοµής των
µετακινήσεων. Οι δύο µέθοδοι είναι αυτή των Karavasilis et al. [2] και αυτή των Loeding
et al. [1].
Για το σκοπό αυτό θεωρήθηκε ένα εξαώροφο κτίριο της Α οµάδας, στο οποίο
εφαρµόστηκαν 3 ζεύγη τεχνητών επιταχυνσιογραφηµάτων συµβατά µε το φάσµα
σχεδιασµού του κανονισµού. Για κάθε ζεύγος τεχνιτών επιταχυνσιογραφηµάτων,
εξετάστηκαν δύο συνδυασµοί σεισµικής φόρτισης, X+0.3Z (περίπτωση E1) και Z+0.3X
(περίπτωση E2). Μία γραφική απεικόνιση της κεντρικής τιµής (διαµέσου) των
αποτελεσµάτων, δίνεται στο Σχ. 3., όπου φαίνεται ότι η µέθοδος των Loeding et al. [1]
υπερεκτιµά τις µετακινήσεις των ορόφων, οι σχέσεις των Karavasilis et al. [2] πλησιάζουν
πολύ την αναλυτική λύση, ενώ οι προτεινόµενες σχέσεις βρίσκονται ανάµεσα στις τιµές
των δύο µεθόδων.
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Σχ. 3: Σύγκριση καθ’ ύψος κατανοµής µετακινήσεων

8.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση τις προηγούµενες ενότητες, προκύπτουν τα παρακάτω συµπεράσµατα:
1) Προτείνονται νέες σχέσεις προσδιορισµού της καθ’ ύψος µεταβολής µετακινήσεων
των ορόφων, για την περίπτωση χωρικών πλαισιωτών µεταλλικών κατασκευών. Οι
σχέσεις αποτελούν µία περιβάλλουσα των µέγιστων µετακινήσεων και προέκυψαν
ύστερα από στατιστική επεξεργασία χιλιάδων αναλύσεων, ενώ εξαρτώνται µόνο από
τον αριθµό των ορόφων.
2) ∆ίνονται δύο ξεχωριστές σχέσεις για την περίπτωση ελαστικής και ανελαστικής
απόκρισης.
3) Οι νέες εξισώσεις είναι ανεξάρτητες της διατοµής των µελών και εκφράζουν τη σχέση
µεταξύ µέγιστης γωνιακής παραµόρφωσης ορόφου, µε µέγιστη µετακίνηση ορόφων.
Γι’ αυτό το λόγο είναι εύκολη η χρήση τους από τη µέθοδο σχεδιασµού των
µετατοπίσεων.
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4) Τα αποτελέσµατα των σχέσεων των Karavasilis et al. [1] πλησιάζουν περισσότερο τα
αναλυτικά αποτελέσµατα, το οποίο σηµαίνει ότι οι σχέσεις που προέκυψαν από
επίπεδες αναλύσεις µπορούν να γενικευθούν και στην περίπτωση χωρικών
κατασκευών. Ωστόσο οι σχέσεις των Loeding et al. [2] υπερεκτιµούν τις µετατοπίσεις.
5) Οι προτεινόµενες σχέσεις είναι αξιόπιστες για την περίπτωση χωρικών κατασκευών
και προέκυψαν από µη γραµµικές αναλύσεις χωρικών πλαισίων.

9.
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Αυτή η εργασία έγινε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος “Κ. Καραθεοδωρή” του
Πανεπιστηµίου Πατρών. Επίσης ο πρώτος συγγραφέας θα ήθελε να ευχαριστήσει και το
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SUMMARY
New relations to estimate maximum seismic displacement profiles of space regular steel
moment resisting frames are proposed. These expressions associate maximum floor
displacements with maximum inter storey drift ratio and are based on statistical analysis of
several hundred nonlinear dynamic analyses of steel frames. The influence of specific
parameters in the response of the structure, such as the number of stories, the number of
bays and the bay width, is studied in detail. It is concluded that the main structural
characteristic that affects the shape of the displacement pattern is the number of stories. A
comparison between the proposed displacement patterns and other existing ones is also
made to demonstrate the merits of the former.
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