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Ειςαγωγι
Σο SeismoBuild εύναι ϋνα πρόγραμμα πεπεραςμϋνων ςτοιχεύων για την αποτύμηςη των καταςκευών
από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα και εύναι ςε θϋςη να εκτελεύ όλουσ τουσ ελϋγχουσ που ορύζουν οι
Κανονιςμού, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ γεωμετρικϋσ μη γραμμικότητεσ και την ανελαςτικότητα των
υλικών.
Σο λογιςμικό αποτελεύται από ϋξι κύριεσ ενότητεσ: Προςομούωςη Κτιρύου, ςτην οπούα ειςϊγονται τα
δεδομϋνα του προςομοιώματοσ τησ καταςκευόσ, Απαιτόςεισ Κανονιςμού, όπου ορύζονται οι
παρϊμετροι και οι επιλογϋσ ςύμφωνα με τον Κανονιςμό, Ιδιομορφικό Ανϊλυςη και Ανελαςτικό
τατικό Ανϊλυςη, όπου εκτελούνται οι επιλεγμϋνεσ αναλύςεισ και λαμβϊνονται τα αποτελϋςματϊ
τουσ, Έλεγχοι, όπου εκτελούνται όλοι οι ϋλεγχοι για τα μϋλη του φορϋα ςύμφωνα με τον επιλεγμϋνο
Κανονιςμό και τϋλοσ Έκθεςη, η οπούα περιλαμβϊνει τα αποτελϋςματα τησ αποτύμηςησ τησ
καταςκευόσ. Όλεσ οι διεργαςύεσ εκτελούνται ςε ϋνα πλόρωσ γραφικό περιβϊλλον.
Με τον Προςομοιωτό Κτιρύου
ο χρόςτησ μπορεύ να δημιουργεύ κανονικϊ ό μη κανονικϊ
τριςδιϊςτατα προςομοιώματα γρόγορα και απλϊ. Η όλη διαδικαςύα δε διαρκεύ παρϊ μερικϊ λεπτϊ.
Δεν απαιτούνται αρχεύα ειςαγωγόσ δεδομϋνων ό οποιεςδόποτε ϊλλεσ χρονοβόρεσ και πολύπλοκεσ
διαδικαςύεσ. Επιπλϋον, ςτον Επεξεργαςτό ςτισ ενότητεσ Ιδιομορφικό και Ανελαςτικό τατικό
Ανϊλυςη απεικονύζονται ςε πραγματικό χρόνο οι καμπύλεσ αντύςταςησ και το παραμορφωμϋνο ςχόμα
τησ καταςκευόσ. Οι χρόςτεσ ϋχουν τη δυνατότητα να επιλϋξουν την παύςη τησ ανϊλυςησ, ώςτε να
ϋχουν μύα επιςκόπηςη των αναλυτικών αποτελεςμϊτων μϋχρι το ςημεύο τησ παύςησ, και να
επιςτρϋψουν ςτον Επεξεργαςτό για τη ςυνϋχιςό τησ. Προςφϋρονται προηγμϋνεσ δυνατότητεσ
επεξεργαςύασ αποτελεςμϊτων, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ δυνατότητασ προςαρμογόσ &
μορφοπούηςησ των εξαγόμενων γραφημϊτων και παραμορφωμϋνων ςχημϊτων, αυξϊνοντασ ϋτςι την
παραγωγικότητα των χρηςτών. Εύναι επύςησ δυνατό η δημιουργύα αρχεύων ταινιών AVI για την
καλύτερη απεικόνιςη τησ αλληλουχύασ των δομικών παραμορφώςεων.

Προςομούωςη Κτιρύου
Προδιαγραφϋσ Κανονιςμού
Ιδιομορφικό Ανϊλυςη
Ανϊλυςη Pushover

Έλεγχοι
Έκθεςη
Δομό του λογιςμικού

Σο λογιςμικό εύναι πλόρωσ ςυμβατό με το περιβϊλλον των Windows. Όλεσ οι διαθϋςιμεσ πληροφορύεσ
μϋςα ςτο γραφικό περιβϊλλον του SeismoBuild μπορούν να αντιγραφούν ςε οποιαδόποτε ϊλλη
εφαρμογό (π.χ. ςε προγρϊμματα επεξεργαςύασ κειμϋνου, όπωσ το Microsoft Word)
ςυμπεριλαμβανομϋνων των αποτελεςμϊτων των αναλύςεων, των καμπυλών με τα αποτελϋςματα,
των παραμορφωμϋνων ςχημϊτων, των προςομοιωμϊτων και πολλών ϊλλων.

Γενικά
ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ
Για τη χρόςη του SeismoBuild, προτεύνουμε:





Τπολογιςτό(ό “virtual machine”) με ϋνα από τα ακόλουθα λειτουργικϊ ςυςτόματα: Windows
10, Windows 8, Windows 7 ό Windows Vista (32-bit και 64-bit)
Μνόμη RAM 4 GB
Ανϊλυςη οθόνησ 1366x768pixels ό υψηλότερη
ύνδεςη ςτο Διαδύκτυο (προτιμότερη η ευρυζωνικό ςύνδεςη) για την εγγραφό.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ/ΑΡΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ
Εγκακιςτϊντασ το πρόγραμμα
Ακολουθόςτε τα παρακϊτω βόματα για εγκαταςτόςετε το SeismoBuild:
1.
2.

Κατεβϊςτε
την
τελευταύα
ϋκδοςη
του
https://seismosoft.com/products/seismobuild/
Αποθηκεύςτε την εφαρμογό ςτον υπολογιςτό ςασ και τρϋξτε την.

προγρϊμματοσ

από:

Οδηγόσ εγκατϊςταςησ (πρώτο παρϊθυρο)

3.
4.
5.
6.

Κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Επόμενο για να ςυνεχύςετε την εγκατϊςταςη. Η Άδεια Φρόςησ
εμφανύζεται ςτην οθόνη. Παρακαλούμε διαβϊςτε την προςεκτικϊ και αποδεχθεύτε τουσ όρουσ
επιλϋγοντασ το πλαύςιο.
Κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Επόμενο. το επόμενο αύτημα για επιλογό φακϋλου προοριςμού, κϊντε
ξανϊ κλικ ςτο κουμπύ Επόμενο για να εγκαταςταθεύ ςτον «προεπιλεγμϋνο» φϊκελο ό κϊντε
κλικ ςτο κουμπύ Αλλαγό για να εγκαταςταθεύ ςε ϋνα διαφορετικό φϊκελο.
Κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Εγκατϊςταςη και περιμϋνετε μϋχρι το πρόγραμμα να εγκαταςταθεύ.
το τϋλοσ τησ διαδικαςύασ, κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Σϋλοσ για να βγεύτε από τον οδηγό
εγκατϊςταςησ.
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Οδηγόσ εγκατϊςταςησ (τελευταύο παρϊθυρο)

Καταργϊντασ τθν εγκατάςταςθ του προγράμματοσ
Για να καταργόςετε το πρόγραμμα από τον υπολογιςτό:
1.

2.
3.

Επιλϋξτε Έναρξη> Προγρϊμματα ό Όλα τα Προγρϊμματα> Seismosoft> SeismoBuild 2021>
Κατϊργηςη εγκατϊςταςησ SeismoBuild 2021. Σο πρόγραμμα απεγκατϊςταςησ ςασ ζητϊ να
επιβεβαιώςετε την κατϊργηςη εγκατϊςταςησ του προγρϊμματοσ και όλων των τμημϊτων
του.
Επιβεβαιώςτε κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ Ναι.
Περιμϋνετε μϋχρι το πρόγραμμα να καταργηθεύ.

ΖΝΑΞΘ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛ ΕΡΛΛΟΓΕΣ ΕΓΓΑΦΘΣ
Για την εκκύνηςη του SeismoBuild, επιλϋξτε Έναρξη> Προγρϊμματα ό Όλα τα Προγρϊμματα>
Seismosoft> SeismoBuild 2021> SeismoBuild 2021. Θα εμφανιςτεύ το ακόλουθο παρϊθυρο εγγραφόσ:

Παρϊθυρο εγγραφόσ του SeismoBuild

Πριν χρηςιμοποιόςετε το πρόγραμμα θα πρϋπει να επιλϋξετε ϋνα από τα ακόλουθα:
1.
2.
3.

υνϋχιςη χρόςησ προγρϊμματοσ ςε δοκιμαςτικό λειτουργύα.
Απόκτηςη ακαδημαώκόσ ϊδειασ χρηςιμοποιώντασ μια ϋγκυρη ακαδημαώκό διεύθυνςη email.
Απόκτηςη εμπορικόσ ϊδειασ χρόςησ.

Γενικά
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ΗΜΕΙΩΗ: Αν επιλϋξετε την επιλογό 2 ό 3, θα πρϋπει να εγγραφεύτε χρηςιμοποιώντασ την
παρεχόμενη ϊδεια χρόςησ.

Υόρμα Εγγραφόσ
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: χετικϊ με τισ ϊδειεσ χρόςεισ, όπωσ εμφανύζεται ςτο μόνυμα πριν ανούξετε το κύριο
παρϊθυρο του προγρϊμματοσ, παρακαλώ πρόςεξτε ότι οι ϊδειεσ τησ ϋκδοςησ 2020 και παλαιότερεσ
δεν εύναι ϋγκυρεσ ςτο SeismoBuild 2021. υνεπώσ, οι χρόςτεσ παρακαλούνται να ζητόςουν μια νϋα
ϊδεια.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
Αυτό το κεφϊλαιο θα ςασ καθοδηγόςει ςτισ πρώτεσ ςασ αναλύςεισ με το SeismoBuild.
Σο SeismoBuild ϋχει ςχεδιαςτεύ ώςτε να εύναι εύχρηςτο και ευϋλικτο. τόχοσ μασ εύναι η αύξηςη τησ
παραγωγικότητασ ςε τϋτοιο ςημεύο που η αποτύμηςη ενόσ πολυώροφου κτιρύου από Ο.. να μπορεύ να
ολοκληρωθεύ μϋςα ςε μερικϊ λεπτϊ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ δημιουργύασ τησ τεχνικόσ ϋκθεςησ, και
την εξαγωγό ςχεδύων CAD. την πραγματικότητα εύναι πολύ πιο εύκολη η χρόςη του SeismoBuild από
ότι η περιγραφό του. Θα διαπιςτώςετε ότι από τη ςτιγμό που κατανοόςετε κϊποιεσ ςημαντικϋσ
ϋννοιεσ, η όλη διαδικαςύα θα ςασ φανεύ αρκετϊ οικεύα. Σο μοντϋλο που θα δημιουργόςετε διαθϋτει
χαρακτηριςτικϊ και μπορεύ να προςομοιώςει αποτελεςματικϊ και με ακρύβεια πραγματικϋσ
καταςκευϋσ.

ΡΑΑΔΕΛΓΜΑ Ν.1 – ΑΡΟΤΛΜΘΣΘ ΔΛΩΟΦΟΥ ΚΤΛΛΟΥ
Ρεριγραφι του Ρροβλιματοσ
Ασ δημιουργόςουμε το προςομούωμα ενόσ τριςδιϊςτατου διώροφου κτιρύου από οπλιςμϋνο
ςκυρόδεμα για το οπούο ςασ ϋχει ζητηθεύ να αξιολογόςετε την ικανότητϊ του ςύμφωνα με τουσ
Ευρωκώδικεσ. Ο Προςομοιωτόσ Κτιρύου δύνει τη δυνατότητα για μια γρόγορη και εύκολη ειςαγωγό
του κτιρύου. Η γεωμετρύα του πρώτου και δευτϋρου ορόφου παρουςιϊζεται ςτισ κατόψεισ που
ακολουθούν:
6.15

5.00

5.00

3.55

4.25

2.65

4.10

4.00

6.00

Κϊτοψη 1ου ορόφου του κτιρύου
ΗΜΕΙΩΗ: Μπορεύτε να βρεύτε βύντεο με την περιγραφό του παραδεύγματοσ Ν.1 ςτο κανϊλι τησ
Seismosoft ςτο YouTube.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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6.15

5.00

9.70

3.55

2.65

1.48

1.45

6.00
Κϊτοψη 2ου ορόφου του κτιρύου

Ξεκινϊντασ: ζνα νζο project
Όταν ανούγετε το SeismoBuild εμφανύζεται ϋνα παρϊθυρο για να καθορύςετε τον Καταςκευαςτικό
Κώδικα, τισ μονϊδεσ μϋτρηςησ και τον τύπο του οπλιςμού για το νϋο project. Οι διαθϋςιμεσ επιλογϋσ
ςτην τρϋχουςα ϋκδοςη εύναι ο Ευρωκώδικασ 8 με την πλειοψηφύα των Εθνικών Προςαρτημϊτων, o
Αμερικϊνικοσ Κανονιςμόσ ASCE 41-17, δύο εκδόςεισ του Ιταλικού Αντιςειςμικού Κανονιςμού (NTC-18
και NTC-08), ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Ελληνικόσ Κανονιςμόσ Επεμβϊςεων), ο Σούρκικοσ Αντιςειςμικόσ
Κανονιςμόσ (TBDY), το διεθνϋσ και το αγγλικό ςύςτημα μϋτρηςησ, και Ευρωπαώκϊ και Αμερικϊνικα
πρότυπα οπλιςμού.

Παρϊθυρο επιλογόσ Καταςκευαςτικού Κώδικα και Μονϊδων Μϋτρηςησ
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Επιλϋγοντασ την εντολό Προςομούωςη Κτιρύου, ανούγει το παρϊθυρο εκκύνηςησ του Προςομοιωτό
Κτιρύου ςτο οπούο καθορύζονται ο αριθμόσ των ορόφων, τα ύψη των ορόφων και ϊλλεσ βαςικϋσ
ρυθμύςεισ.
Για το ςυγκεκριμϋνο παρϊδειγμα ϋχουν οριςτεύ τα ακόλουθα:








Ευρωκώδικασ 8, Μϋροσ 3
Διεθνϋσ ύςτημα Μονϊδων Μϋτρηςησ (SI)
Ευρωπαώκϊ πρότυπα οπλιςμού
2 Όροφοι
Ύψοσ Ορόφων: 3μ
Μη αποδοχό δοκών με ελεύθερο ϊνοιγμα μικρότερο του: 0.10μ
Να περιλαμβϊνονται ςυνεργαζόμενα πλϊτη δοκών

Παρϊθυρο εκκύνηςησ Προςομοιωτό Κτιρύου-Καταςκευαςτικό Διαμόρφωςη

υνεχύςτε κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ OK.
Προκειμϋνου να διευκολυνθεύ ο οριςμόσ τησ γεωμετρύασ και τησ θϋςησ των ςτοιχεύων, μπορεύ να
ειςαχθεύ ϋνα ςχϋδιο CAD από το κύριο μενού (Αρχεύο> Ειςαγωγό DWG...) ό μϋςω του αντύςτοιχου
κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων. Εμφανύζεται ϋνα παρϊθυρο για την επιλογό μονϊδων του
DWG/DXF και δύνεται η δυνατότητα ςτο χρόςτη να αντιςτοιχύςει την αρχό των αξόνων του ςχεδύου
ςτισ ςυντεταγμϋνεσ (0,0) του αρχεύου CAD.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Ρυθμύςεισ ειςαχθϋντοσ CAD

Προςομοιωτόσ Καταςκευόσ – Ειςαγωγό ςχεδύου CAD

Ξεκινόςτε την ειςαγωγό των δομικών ςτοιχεύων από το κύριο μενού (Ειςαγωγό> Ορθογωνικό
Τποςτύλωμα) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων για ορθογωνικϊ
υποςτυλώματα. Εναλλακτικϊ, επιλϋξτε μύα από τισ υπόλοιπεσ διατομϋσ υποςτυλωμϊτων, μορφόσ L (
), μορφόσ Σ ( ), κυκλικού υποςτυλώματοσ ( ) ό τισ αντύςτοιχεσ διατομϋσ ενιςχυμϋνεσ με
μανδύα οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ. Σο Παρϊθυρο Ιδιοτότων του υποςτυλώματοσ εμφανύζεται ςτη
δεξιϊ πλευρϊ τησ οθόνησ όπου ο χρόςτησ μπορεύ να καθορύςει τη γεωμετρύα του, το επύπεδο
θεμελύωςησ, το διαμόκη και εγκϊρςιο οπλιςμό, τισ ιδιότητεσ των υλικών, την ενύςχυςη με υφϊςματα
ΙΟΠ (Ινοπλιςμϋνα Πολυμερό) και τισ ρυθμύςεισ των δομικών ςτοιχεύων που ςχετύζονται με τον
Κανονιςμό. την ενότητα των υλικών καθορύζονται οι τιμϋσ αντοχόσ του ςκυροδϋματοσ και του
χϊλυβα. Για κϊθε καταςκευαςτικό ςτοιχεύο θα πρϋπει να ορύζεται ο ςυνδυαςμόσ υλικών. Ωσ
προεπιλογό, υπϊρχουν δύο ςυνδυαςμού υλικών ςτο πρόγραμμα, ϋνα για τα υφιςτϊμενα ςτοιχεύα, που
ονομϊζεται Προκαθοριςμϋνο_Τφιςτϊμενο, το οπούο χρηςιμοποιεύται ςτο τρϋχον παρϊδειγμα, και ϋνα
για τα νϋα μϋλη που προςτύθενται για την αποκατϊςταςη τησ καταςκευόσ, που ονομϊζεται
Προκαθοριςμϋνο_Νϋο. Οι χρόςτεσ μπορούν να προςθϋςουν νϋουσ ςυνδυαςμούσ υλικών ό να
επεξεργαςτούν τα υφιςτϊμενα, αλλϊ δεν μπορούν να αφαιρϋςουν τουσ προεπιλεγμϋνουσ
ςυνδυαςμούσ υλικών.
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Προςομοιωτόσ Κτιρύου –υνδυαςμού Τλικών

Προςομοιωτόσ Κτιρύου –Επεξεργαςύα Τφιςτϊμενου υνδυαςμού Τλικών

Επιλϋγοντασ το κουμπύ Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ οι χρόςτεσ μπορούν να καθορύςουν τισ ιδιότητεσ του
δομικού ςτοιχεύου ςύμφωνα με τον επιλεγμϋνο Κανονιςμό.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Προςομοιωτόσ Κτιρύου –Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ

τη ςυνϋχεια, επιλϋγεται το «ςημεύο ειςαγωγόσ» του ςτοιχεύου κϊνοντασ κλικ ςτα γωνιακϊ, μεςαύα ό
πλαώνϊ ςημεύα τησ διατομόσ που εμφανύζεται ςτο Παρϊθυρο Ιδιοτότων. Μπορεύτε να αλλϊξετε τισ
διαςτϊςεισ τισ διατομόσ κϊνοντασ κλικ πϊνω τουσ, ενώ μπορεύτε να περιςτρϋψετε το υποςτύλωμα
ςτην κϊτοψη επιλϋγοντασ τα 0°, 90°, 180° και 270° κουμπιϊ ό ειςϊγοντασ τη κατϊλληλη γωνύα ςτο
αντύςτοιχο πλαύςιο του Παραθύρου Ιδιοτότων. Παρϊ το γεγονόσ ότι δύναται να οριςτούν
διαφορετικϋσ ςτϊθμεσ θεμελύωςησ για τα υποςτυλώματα του πρώτου ορόφου, επιλϋγεται για το
ςυγκεκριμϋνο παρϊδειγμα κοινό ςτϊθμη θεμελύωςησ ςτο -1000mm για όλα τα υποςτυλώματα.

Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Ιδιότητεσ Τποςτυλώματοσ
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Οι διαςτϊςεισ και ο οπλιςμόσ των μελών (υποςτυλώματα, δοκού και τοιχύα) του πρώτου και δευτϋρου
ορόφου παρατύθενται ςτουσ ακόλουθουσ πύνακεσ:
Τποςτυλώματα
1ου Ορόφου

Ύψοσ

Πλϊτοσ

Διαμόκησ Οπλιςμόσ

Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

(mm)

(mm)

C1

400

400

418+416

10/10

C2

400

400

418+416

10/10

C3

750

250

416+814

10/10

C4

300

500

618

10/10

C5

300

500

618

10/10

C6

300

500

620

10/10

C7

250

500

420+216

10/10

C8

300

500

620

10/10

W9

250

1800

(416+814)+#10/20+(48/m²)

10/10

Δοκού 1ου
Ορόφου

Ύψοσ

Πλϊτοσ

(mm)

(mm)

B1

500

B2

Οπλιςμόσ
ςτην
Αρχό
τησ δοκού

Οπλιςμόσ ςτο
Μϋςο
τησ
δοκού

Οπλιςμόσ ςτο
Σϋλοσ
τησ
δοκού

Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

250

o314 u414

o214 u414

o314 u414

8/10

500

250

o314 u414

o214 u4v14

o416 u414

8/10

B3

500

250

o314 u414

o214 u414

o314 u414

8/10

B4

500

250

o314 u414

o214 u414

o220
u414

8/10

B5

500

250

o214 u414

o214 u414

o314
u414

8/10

B6

500

250

o314 u414

o214 u414

o214 u414

8/10

B7

500

250

o320 u214

o414 u214

o320 u214

8/10

B8

500

250

o314 u414

o214 u414

o214 u414

8/10

B9

500

250

o214 u414

o214 u414

o218 u414

8/10

B10

500

250

o416 u414

o214 u414

o218 u414

8/10
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Δοκού 1ου
Ορόφου

Ύψοσ

Πλϊτοσ

(mm)

(mm)

B11

500

B12
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Οπλιςμόσ
ςτην
Αρχό
τησ δοκού

Οπλιςμόσ ςτο
Μϋςο
τησ
δοκού

Οπλιςμόσ ςτο
Σϋλοσ
τησ
δοκού

Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

250

o218 u414

o214 u414

o214 u414

8/10

500

250

o214 u414

o214 u414

o318 u414

8/10

B13

500

250

o218 u414

o214 u414

o314 u414

8/10

B14

500

250

o218 u416

o216 u416

o216 u416

8/10

B15

500

250

o416 u216

o416 u216

o416 u216

8/10

Τποςτυλώματα
2ου Ορόφου

Ύψοσ

Πλϊτοσ

(mm)

(mm)

C2

400

C3

Διαμόκησ Οπλιςμόσ

Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

400

418+416

10/10

750

250

416+814

10/10

C5

300

500

420+216

10/10

C6

300

500

620

10/10

C7

250

500

420+216

10/10

W9

250

1800

(416+814)+#10/20+(48/m²)

10/10

Δοκού 2ου
Ορόφου

Ύψοσ

Πλϊτοσ

(mm)

(mm)

B1

500

B2

Οπλιςμόσ
ςτην
Αρχό
τησ δοκού

Οπλιςμόσ
ςτο
Μϋςο
τησ δοκού

Οπλιςμόσ
ςτο
Σϋλοσ
τησ δοκού

Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

250

o416 u414

o214 u414

o416 u414

8/10

500

250

o218 u414

o214 u414

o218 u414

8/10

B3

500

250

o214 u414

o214 u414

o314 u414

8/10

B4

500

250

o320 u414

o214 u414

o214 u414

8/10

B5

500

250

o218 u414

o214 u414

o314 u414

8/10

B6

500

250

o314 u414

o214 u414

o214 u414

8/10

B7

500

250

o214 u414

o214 u414

o318 u414

8/10

B8

500

250

o314 u414

o214 u414

o314 u414

8/10
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Δοκού 2ου
Ορόφου

Ύψοσ

Πλϊτοσ

(mm)

(mm)

B9

500

B10

500

Οπλιςμόσ
ςτην
Αρχό
τησ δοκού

Οπλιςμόσ
ςτο
Μϋςο
τησ δοκού

Οπλιςμόσ
ςτο
Σϋλοσ
τησ δοκού

Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

250

o314 u414

o214 u414

o214 u414

8/10

250

o416 u216

o416 u216

o416 u216

8/10

Μόλισ επιλϋξετε το κουμπύ Ειςαγωγό Σοιχύου, εμφανύζεται το Παρϊθυρο Ιδιοτότων του Σοιχύου, όπου
ορύζονται οι διαςτϊςεισ, ο οπλιςμόσ (διαμόκησ και εγκϊρςιοσ ςτα δύο ϊκρα και ςτο μϋςο), το μόκοσ
των ψευδό-υποςτυλωμϊτων, η ςτϊθμη θεμελύωςησ, ο ςυνδυαςμόσ υλικών, η ενύςχυςη με υφϊςματα
ΙΟΠ και οι Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ που ορύζει ο Κανονιςμόσ. Επιλϋξτε τη γραμμό ειςαγωγόσ
κϊνοντασ κλικ ςε οποιαδόποτε από τισ τρεισ γραμμϋσ ςτην προβολό γεωμετρύασ (ςτο τρϋχον
παρϊδειγμα επιλϋγεται η αριςτερό), και ειςϊγετε το δομικό τοιχύο προςδιορύζοντασ τισ δύο ϊκρεσ ςτο
Κύριο Παρϊθυρο.

Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Ιδιότητεσ Σοιχύου

Ειςϊγετε τισ δοκούσ από το κύριο μενού (Ειςαγωγό > ...) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ
γραμμόσ εργαλεύων, κατ’ αντύςτοιχο τρόπο με τα τοιχύα. Και πϊλι, εύναι δυνατόν να καθοριςτεύ εύκολα
η γεωμετρύα (πλϊτοσ και ύψοσ), ο οπλιςμόσ (διαμόκησ και εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ ςτισ διατομϋσ τησ
αρχόσ, μϋςησ και τϋλουσ), ο ςυνδυαςμόσ υλικών, οι ειδικϋσ ιδιότητεσ μϋλουσ και να επιλεχθεύ η γραμμό
ειςαγωγόσ ςτην κϊτοψη κϊνοντασ κλικ ςτον προτιμώμενο ϊξονα (αριςτερϊ, ςτο κϋντρο ό δεξιϊ).
Μπορεύ επύςησ να οριςτεύ επιπλϋον κατανεμημϋνο φορτύο, το οπούο χρηςιμεύει για τον καθοριςμό
τυχόν μόνιμου φορτύου που δε ςυνδϋεται με το ύδιο βϊροσ του δομικού ςυςτόματοσ ό τα κινητϊ
φορτύα των πλακών (π.χ. τελειώματα, τοιχοπληρώςεισ, κ.λπ.).

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Ειςαγωγό τοιχεύων

Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Ιδιότητεσ τοιχεύου Δοκού

Για την ειςαγωγό των πλακών μεταβεύτε ςτο κύριο μενού (Ειςαγωγό > Πλϊκα) ό κϊντε κλικ ςτο
κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων, προςδιορύςτε τισ ιδιότητεσ τησ πλϊκασ (το ύψοσ τησ διατομόσ, τον
οπλιςμό, πρόςθετα μόνιμα και κινητϊ φορτύα), και κϊντε κλικ ςε οποιοδόποτε κλειςτό περιοχό που
περιβϊλλεται από δομικϊ ςτοιχεύα (υποςτυλώματα, τοιχύα και δοκούσ). Διατύθεται το κουμπύ «Σύποσ
Υορτιςμϋνησ Περιοχόσ» για τον αυτόματο καθοριςμό των κινητών φορτύων αναλόγωσ τησ
κατηγορύασ φόρτιςησ του Κανονιςμού. ημειώνεται ότι το ύδιο βϊροσ των πλακών υπολογύζεται
αυτόματα ςύμφωνα με τη γεωμετρύα των πλακών, τα υλικϊ και το ειδικό βϊροσ. Μόλισ οριςτεύ η
πλϊκα, οι ςυνθόκεσ ςτόριξόσ τησ, οι οπούεσ καθορύζουν ςε ποιεσ δοκούσ θα διανεμηθούν τα φορτύα τησ
πλϊκασ, μπορούν να τροποποιηθούν με ϋνα απλό κλικ ςτα αντύςτοιχα όρια ςτο Παρϊθυρο Ιδιοτότων.
Επιπλϋον, διατύθεται η επιλογό ειςαγωγόσ κεκλιμϋνων ό ανυψωμϋνων πλακών καθορύζοντασ τισ
ςυντεταγμϋνεσ και την ανύψωςη τριών ςημεύων τησ πλϊκασ.

24

SeismoBuild Εγχειρίδιο Χριςθσ

Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Ιδιότητεσ Πλϊκασ

Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Κατηγορύεσ φορτιςμϋνων περιοχών

Όταν ολοκληρωθεύ η ειςαγωγό όλων των ςτοιχεύων μπορεύτε επιλϋγοντασ οποιαδόποτε διατομό να
τροποποιόςετε τισ ιδιότητϋσ τησ. Ειδικότερα, ςημειώνεται ότι, μετϊ την ειςαγωγό των πλακών,
μπορεύτε να δεύτε το ςυνεργαζόμενο πλϊτοσ των δοκών ςτο Παρϊθυρο Ιδιοτότων των δοκών. Σο
ςυνεργαζόμενο πλϊτοσ των δοκών υπολογύζεται αυτόματα, μπορεύ ωςτόςο να τροποποιηθεύ από το
χρόςτη. Επιπλϋον, μπορούν να οριςτούν ανεςτραμμϋνεσ δοκού, όπωσ φαύνεται ςτο παρακϊτω ςχόμα:

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Ιδιότητεσ Δοκού

Ο 2οσ όροφοσ μπορεύ να δημιουργηθεύ αυτόματα με βϊςη την καταςκευαςτικό διαμόρφωςη του 1ου
επιλϋγοντασ από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Αντιγραφό Ορόφου...) εύτε μϋςω του κουμπιού
.
Σώρα δημιουργόςτε αυτόματα τον 2ο όροφο βϊςει του 1ου μϋςω του κύριου μενού (Εργαλεύα >
Αντιγραφό Ορόφου...) ό μϋςω του κουμπιού
.

Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Παρϊθυρο διαλόγου Αντιγραφόσ Ορόφου

Διαγρϊψτε τα ςτοιχεύα που δεν υπϊρχουν ςτο 2ο όροφο. Οι χρόςτεσ μπορούν να διαγρϊψουν τα
ςτοιχεύα από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Διαγραφό) ό μϋςω του κουμπιού
, ό επιλϋγοντασ μια
ορθογώνια περιοχό ςτο Κύριο Παρϊθυρο και πατώντασ το κουμπύ διαγραφόσ.
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Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Παρϊθυρο διαλόγου Διαγραφόσ τοιχεύου

Επιπλϋον, διατύθεται η επιλογό επαναρύθμηςησ των δομικών ςτοιχεύων από το κύριο μενού (Εργαλεύα
> Επαναρύθμηςη τοιχεύων) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων. Κϊνοντασ
κλικ ςε ϋνα ςτοιχεύο του αποδύδεται ο επιλεγμϋνοσ αριθμόσ, και αλλϊζει αναλόγωσ η αρύθμηςη των
υπόλοιπων μελών.

Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Επαναρύθμηςη ςτοιχεύων

τον Προςομοιωτό Κτιρύου μπορούν ακόμη να ειςαχθούν και πλϊκεσ προβόλου. Αυτό επιτυγχϊνεται
καθορύζοντασ το περύγραμμϊ τουσ από το κύριο μενού (Ειςαγωγό > Περύγραμμα Πλϊκασ/Προβόλου) ό
μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων. Σο περύγραμμα, μόλισ ςχεδιαςτεύ,
χρηςιμοποιεύται για τον οριςμό του ςχόματοσ τησ πλϊκασ. Μετϊ τον προςδιοριςμό των γωνιακών
ςημεύων του προβόλου, κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Εφαρμογό ό, εναλλακτικϊ, κϊντε κλικ ςτο κουμπύ
Επαναφορϊ, αν θϋλετε να το επαναςχεδιϊςετε. Αφού οριςτούν τα ελεύθερα ϊκρα που απαιτούνται για
τον καθοριςμό μύασ κλειςτόσ περιοχόσ, οι χρόςτεσ μπορούν να ειςϊγουν μύα νϋα πλϊκα.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Προςθόκη Ελεύθερου Άκρου

Όταν δημιουργεύτε ϋνα προςομούωμα κτιρύου, εύναι ςχετικϊ ςυχνό φαινόμενο η ακούςια δημιουργύα
ενόσ ό περιςςότερων κοντών δοκών, για γραφικούσ λόγουσ (π.χ. με τη μικρό επϋκταςη του τϋλουσ
μιασ δοκού πϋρα από το ϊκρο του υποςτυλώματοσ). Για το λόγο αυτό, θα πρϋπει να πραγματοποιεύται
ο ϋλεγχοσ από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Έλεγχοσ υνδεςμολογύασ) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων για την ύπαρξη οποιαςδόποτε δοκού με ελεύθερο ϊνοιγμα μικρότερο από
το ύψοσ τησ διατομόσ τησ. Εϊν υπϊρχουν τϋτοιεσ δοκού, εμφανύζεται το ακόλουθο μόνυμα και ο
χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει αν θα το αφαιρϋςει ό θα το κρατόςει.

Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Επιβεβαύωςη υνδεςμολογύασ

Σϋλοσ, μπορεύτε να δεύτε το 3D μοντϋλο του επιλεγμϋνου ορόφου για να ελϋγξετε εϊν ϋχει οριςτεύ
ςωςτϊ πατώντασ το κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων.
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Προςομοιωτόσ Κτιρύου –3D Απεικόνιςη Ορόφου

Έχοντασ ολοκληρώςει το προςομούωμα του κτιρύου, αποθηκεύςτε το ωσ αρχεύο SeismoBuild (με την
κατϊληξη *.bpf, π.χ. Tutorial_1.bpf) επιλϋγοντασ από το κύριο μενού (Αρχεύο > Αποθόκευςη
ωσ...)/(Αρχεύο > Αποθόκευςη) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων.
Εύςτε ϋτοιμοι να μεταβεύτε ςτο Κύριο Παρϊθυρο του SeismoBuild επιλϋγοντασ από το κύριο μενού
(Αρχεύο > Έξοδοσ και Δημιουργύα 3D Προςομοιώματοσ) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ
γραμμόσ εργαλεύων.

Κύριο Παρϊθυρο του SeismoBuild

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Ρροδιαγραφζσ Κανονιςμοφ
Μϋςω τησ ενότητασ Προδιαγραφϋσ Κανονιςμού δύνεται η δυνατότητα να οριςτούν οι παρϊμετροι που
βαςύζονται ςτον Κανονιςμό. Οι διαθϋςιμεσ ενότητεσ για τον Ευρωκώδικα 8 εύναι οι τϊθμεσ
Επιτελεςτικότητασ, ο Σύποσ Ανϊλυςησ, οι τϊθμεσ Αξιοπιςτύασ των δεδομϋνων τησ καταςκευόσ, η
ειςμικό Δρϊςη, οι τατικϋσ Δρϊςεισ και οι Έλεγχοι.
Για το ςκοπό του ςυγκεκριμϋνου παραδεύγματοσ ϋχουν οριςτεύ οι ακόλουθεσ επιλογϋσ του
Κανονιςμού:


Όλεσ οι τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ που εύναι διαθϋςιμεσ ςτον EC8 χρηςιμοποιούνται ςτουσ
ελϋγχουσ, και αυτϋσ εύναι η τϊθμη Επιτελεςτικότητασ Περιοριςμού Βλαβών, η τϊθμη
Επιτελεςτικότητασ ημαντικών Βλαβών και η τϊθμη Επιτελεςτικότητασ Οιονεύ
Κατϊρρευςησ.



Για τον τύπο ανϊλυςησ εύναι επιλεγμϋνη η μη γραμμικό ςτατικό ανϊλυςη, με οκτώ βαςικϋσ
κατανομϋσ φόρτιςησ (ομοιόμορφεσ ό ιδιομορφικϋσ μονοαξονικϋσ χωρύσ εκκεντρότητεσ).
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Επιλϋγεται η τϊθμη Αξιοπιςτύασ 2, με ςυντελεςτό αξιοπιςτύασ ύςο με 1.2.



Η μϋγιςτη ςειςμικό επιτϊχυνςη του εδϊφουσ ϋχει οριςτεύ ύςη με 0.24g, ενώ οι προεπιλεγμϋνεσ
τιμϋσ λαμβϊνονται για τισ ϊλλεσ παραμϋτρουσ (ποςοςτό απόςβεςησ 5%, ελαςτικό φϊςμα
ςχεδιαςμού Σύπου 1, κατηγορύα εδϊφουσ Α, κατηγορύα ςπουδαιότητασ ΙΙ).



Οι ςυντελεςτϋσ για τα μόνιμα και τα κινητϊ φορτύα ϋχουν τιμϋσ 1.0 και 0.3 αντύςτοιχα.



Επιλϋγονται να διενεργηθούν όλοι οι ϋλεγχοι, Γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ μελών, Διατμητικϋσ
Δυνϊμεισ Μελών, Διατμητικών Δυνϊμεων Κόμβων, Εμβαδόν Οριζόντιων υνδετόρων Κόμβων
και Εμβαδόν Διαμόκουσ Οπλιςμού Κόμβων. Σϋλοσ, διατηρούνται οι προεπιλεγμϋνεσ τιμϋσ για
όλουσ τουσ ςυντελεςτϋσ αςφαλεύασ.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Ραράμετροι Ανάλυςθσ και Μοντελοποίθςθσ
την ενότητα Παρϊμετροι Ανϊλυςησ, διαθϋςιμη από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Παρϊμετροι Ανϊλυςησ
και Μοντελοπούηςησ) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων, ορύζονται οι
ειδικϋσ παρϊμετροι για την αριθμητικό ανϊλυςη. Εύναι διαθϋςιμα προκαθοριςμϋνα ςχόματα ανϊλυςησ
για την εξυπηρϋτηςη των χρηςτών και προκειμϋνου να αποφευχθεύ η ειςαγωγό τιμών ςτισ
παραμϋτρουσ οι οπούεσ μπορεύ να οδηγόςουν ςε δυςκολύεσ ςύγκλιςησ ςτην ανϊλυςη. την παρακϊτω
εικόνα απεικονύζονται οι επιλεγμϋνεσ παρϊμετροι ανϊλυςησ και μοντελοπούηςησ:

Παρϊμετροι Ανϊλυςησ
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Λδιομορφικι Ανάλυςθ
Εκτελϋςτε την ιδιομορφικό ανϊλυςη μϋςω αυτόσ τησ ενότητασ.

Ιδιομορφικό Ανϊλυςη

Μετϊ την εκτϋλεςη τησ ανϊλυςησ, μπορεύτε να δεύτε τα αποτελϋςματα κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ
Προβολό Αποτελεςμϊτων

.

Αποτελϋςματα Ιδιομορφικόσ Ανϊλυςησ

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Ανελαςτικι Στατικι Ανάλυςθ
Κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Εκτϋλεςη Ανϊλυςησ για να εκτελεςτούν όλεσ οι επιλεγμϋνεσ ανελαςτικϋσ
ςτατικϋσ αναλύςεισ.

Εκτϋλεςη τησ ανϊλυςησ
ΗΜΕΙΩΗ: Μπορεύτε να διαλϋξετε μεταξύ τριών γραφικών επιλογών: (i) προβολό μόνο βαςικών
πληροφοριών, (ii) απεικόνιςη τησ καμπύλησ ςυμπεριφορϊσ (καμπύλησ pushover) ςε πραγματικό
χρόνο (ςε αυτό την περύπτωςη απεικονύζεται η καμπύλη Σϋμνουςασ Βϊςησ – Μετακύνηςη Κόμβοσ
Ελϋγχου) και (iii) απεικόνιςη του παραμορφωμϋνου ςχόματοσ ςε πραγματικό χρόνο. Η πρώτη εύναι
η ταχύτερη επιλογό.

Όταν ολοκληρωθεύ η ανϊλυςη μπορεύτε να δεύτε τα αποτελϋςματα κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ
Προβολό Αποτελεςμϊτων

.

Αποτελϋςματα Ανελαςτικόσ τατικόσ Ανϊλυςησ
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Μπορεύτε να επιλϋξετε τα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ που επιθυμεύτε να δεύτε από την αντύςτοιχη
αναδυόμενη λύςτα τησ γραμμόσ εργαλεύων.

Επιλογό προβολόσ τησ Ανελαςτικόσ τατικόσ Ανϊλυςησ

Προβολή Αποτελεςμάτων– Στοχευόμενη Μετακίνηςη
την ενότητα τοχευόμενη Μετακύνηςη παρουςιϊζεται η καμπύλη αντύςταςησ για κϊθε
ανελαςτικό ςτατικό ανϊλυςη, η εξιδανικευμϋνη διγραμμικό καμπύλη, καθώσ και οι υπολογιςθεύςεσ
ςτοχευόμενεσ μετακινόςεισ για τισ υπό εξϋταςη ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ Περιοριςμϋνεσ Βλϊβεσ,
ημαντικϋσ Βλϊβεσ και Οιονεύ κατϊρρευςη.

τοχευόμενη Μετακύνηςη

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Προβολή Αποτελεςμάτων– Απεικόνιςη Παραμορφωμζνησ Μορφήσ
την Ενότητα Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ μπορεύτε να δεύτε το παραμορφωμϋνο ςχόμα
του προςομοιώματοσ ςε κϊθε βόμα τησ ανϊλυςησ (πατώντασ ςτο επιθυμητό βόμα, ώςτε να
ανανεώςετε την προβολό του παραμορφωμϋνου ςχόματοσ).

Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ

τα ςτοιχεύα, που ϋχουν υπερβεύ την αντοχό τουσ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο ϋλεγχο με βϊςη τον κανονιςμό,
μπορεύ να επιλεχθεύ να απεικονύζονται εύτε οι θϋςεισ των πλαςτικών αρθρώςεων/θϋςεισ βλαβών εύτε
τα βλαμμϋνα μϋλη να διακρύνονται μϋςω χρωματιςμού.
κειμολύ

Ενότητα Απεικόνιςησ Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ, Απεικόνιςη Ελϋγχων βϊςει Κανονιςμού

Εύναι δυνατόν να προβληθούν οι τιμϋσ των παραμορφώςεων επιλϋγοντασ το αντύςτοιχο κουτϊκι.
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Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ, Προβολό παραμορφώςεων

Προβλήματα Σφγκλιςησ
Όποτε προκύπτουν προβλόματα ςύγκλιςησ, οι χρόςτεσ μπορούν να ενημερωθούν για τα ςτοιχεύα που
προκαλούν τισ αποκλύνουςεσ λύςεισ.

Προβλόματα ύγκλιςησ παραμορφώςεων

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Προβολή Αποτελεςμάτων– Διαγράμματα Εντατικϊν Μεγεθϊν
την ενότητα Διαγρϊμματα Εντατικών Μεγεθών, οι χρόςτεσ μπορούν να δουν τισ εςωτερικϋσ
δυνϊμεισ και τα διαγρϊμματα ροπών ςε κϊθε βόμα τησ ανϊλυςησ, όπωσ φαύνεται παρακϊτω:

Διαγρϊμματα Απόκριςησ τοιχεύων

Διαγρϊμματα Απόκριςησ τοιχεύων

Κϊνοντασ διπλό κλικ ςε οποιοδόποτε ςτοιχεύο μπορεύτε να δεύτε τα διαγρϊμματα εντατικών μεγεθών
του, ςε 3D ό 2D, όπωσ φαύνεται ςτα ακόλουθα ςχόματα:
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Διαγρϊμματα ςτοιχεύου δοκού ςε 3D

Διαγρϊμματα ςτοιχεύου δοκού ςε 2D

Ρροβολι Αποτελεςμάτων – Ραράμετροι Κακολικισ Απόκριςθσ
την ενότητα Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα
αποτελϋςματα: (i) δομικϋσ μετακινόςεισ, (ii) δυνϊμεισ και ροπϋσ ςτισ ςτηρύξεισ, (iii) υςτερητικϋσ
καμπύλεσ και (iv) πύνακεσ με τουσ ελϋγχουσ βϊςει Κανονιςμού.
Για την απεικόνιςη των μετακινόςεων ενόσ ςυγκεκριμϋνου κόμβου ςτην κορυφό τησ καταςκευόσ
κατϊ τη διεύθυνςη x, επιλϋξτε (i) την καρτϋλα Δομικϋσ Μετακινόςεισ, (ii) την μετακύνηςη και τον ϊξονα
x, (iii) τον αντύςτοιχο κόμβο από τη λύςτα (π.χ. τον Άνω κόμβο του υποςτυλώματοσ C5 του Ορόφου 2)
τςεκϊροντασ το αντύςτοιχο κουτϊκι, (iv) τον τρόπο απεικόνιςησ των αποτελεςμϊτων (διϊγραμμα ό
τιμϋσ) και, τϋλοσ (v) κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Ανανϋωςη.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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ΗΜΕΙΩΗ: Σα αποτελϋςματα ορύζονται ςτο καθολικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων και μπορούν να
εξαχθούν ςε ϋνα υπολογιςτικό φύλλο Excel (ό παρόμοιο πρόγραμμα), όπωσ φαύνεται παρακϊτω.

Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ (Μετατοπύςεισ τησ Καταςκευόσ – γραφικό απεικόνιςη)

Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ (Μετακινόςεισ τησ Καταςκευόσ – απεικόνιςη τιμών)

Για τη λόψη των ςυνολικών δυνϊμεων ςτόριξησ (π.χ. ςυνολικό τϋμνουςα βϊςησ) (i) επιλϋξτε την
καρτϋλα Δυνϊμεισ και Ροπϋσ ςτισ ςτηρύξεισ, (ii) επιλϋξτε τη δύναμη και τον ϊξονα x και ςυνολικϋσ
δυνϊμεισ/ροπϋσ ςτόριξησ, (iii) επιλϋξτε τον τρόπο απεικόνιςησ των αποτελεςμϊτων (διϊγραμμα ό
τιμϋσ) και, τϋλοσ (v) κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Ανανϋωςη.
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Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ (Δυνϊμεισ και Ροπϋσ ςτισ ςτηρύξεισ – γραφικό απεικόνιςη)

Επιπλϋον, για να ςχεδιϊςετε την καμπύλη ικανότητασ τησ καταςκευόσ ςασ (δηλαδό τη ςυνολικό
τϋμνουςα βϊςησ ϋναντι τησ μετατόπιςησ κορυφόσ), (i) κϊντε κλικ ςτην καρτϋλα Καμπύλεσ Τςτϋρηςησ,
(ii) επιλϋξτε, αντύςτοιχα, μετακύνηςη και ϊξονα x, (iii) επιλϋξτε τον αντύςτοιχο κόμβο από το
αναδυόμενο μενού (π.χ. Κόμβοσ Ελϋγχου), (iv) επιλϋξτε τη υνολικό Σϋμνουςα/Ροπό Βϊςησ, (v)
επιλϋξτε τον τρόπο απεικόνιςησ των αποτελεςμϊτων (διϊγραμμα ό τιμϋσ) και, τϋλοσ (vi) κϊντε κλικ
ςτο κουμπύ Ανανϋωςη.

Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ (Τςτερητικό καμπύλη – διαγρϊμματα)

Για να αποδώςετε τισ διατμητικϋσ δυνϊμεισ, (i) κϊντε δεξύ κλικ ςτο παρϊθυρο τησ 3D απεικόνιςησ, (ii)
επιλϋξτε τισ Ρυθμύςεισ Διαχεύριςησ Αποτελεςμϊτων και (iii) ειςϊγετε την τιμό "-1", ωσ
πολλαπλαςιαςτό του ϊξονα y.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ (Καμπύλεσ Τςτϋρηςησ – διαγρϊμματα)

Για την απεικόνιςη των ελϋγχων του Κανονιςμού ςε κϊθε βόμα τησ ανϊλυςησ τησ καταςκευόσ ςασ, (i)
κϊντε κλικ ςτην καρτϋλα Έλεγχοι Βϊςει Κανονιςμού, (ii) κϊντε κλικ ςτην καρτϋλα Έλεγχοι Ανϊ Βόμα
Βϊςει Κανονιςμού, (iii) επιλϋξτε τον ϋλεγχο chordRot_Cap_DL, (iv) επιλϋξτε Προβολό Όλων (δηλαδό
ακόμα και τουσ υπολογιςμούσ των μελών που δεν ϋχουν φτϊςει την ικανότητϊ τουσ), (v) επιλϋξτε το
βόμα Αποτελϋςματοσ που αντιςτοιχεύ ςτη ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ Περιοριςμού βλαβών (δηλαδό
Output LS of DL) και, τϋλοσ (vi) κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Ανανϋωςη.

Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ (Έλεγχοι Κανονιςμού-Έλεγχοι Ανϊ Βόμα Βϊςει Κανονιςμού)

Σϋλοσ, για την απεικόνιςη τησ ιςτορύασ των ελϋγχων του Κανονιςμού ςε κϊθε ςτοιχεύο τησ
καταςκευόσ ςασ κατϊ την διϊρκεια τησ ανϊλυςησ, (i) κϊντε κλικ ςτην καρτϋλα Έλεγχοι Βϊςει
Κανονιςμού, (ii) κϊντε κλικ ςτην καρτϋλα Ιςτορύα Ελϋγχων Βϊςει Κανονιςμού, (iii) επιλϋξτε τον ϋλεγχο
chordRot_Cap_DL, (iv) το αντύςτοιχο ςτοιχεύο από την λύςτα (π.χ. υποςτύλωμα C1 του ορόφου 1), v)
επιλϋξτε τον τρόπο απεικόνιςησ των αποτελεςμϊτων (διϊγραμμα ό τιμϋσ) και τϋλοσ (vi) κϊντε κλικ
ςτο κουμπύ Ανανϋωςη.
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Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ (Έλεγχοι Κανονιςμού-Ιςτορύα Ελϋγχων Βϊςει Κανονιςμού)

Προβολή Αποτελεςμάτων – Αποκρίςεισ Στοιχείων
Προκειμϋνου να προχωρόςουμε με τουσ ςειςμικούσ ελϋγχουσ, που προβλϋπονται από τον
Ευρωκώδικα 8 εύναι απαραύτητο να ελεγχθούν οι γωνύεσ ςτροφόσ χορδόσ και οι διατμητικϋσ
δυνϊμεισ των ςτοιχεύων. Για το λόγο αυτό οι καρτϋλεσ Παραμορφώςεισ Πλαιςιακού τοιχεύου και
Δυνϊμεισ Πλαιςιακού τοιχεύου μπορεύ να φανούν πολύ χρόςιμεσ. Οι γωνύεσ ςτροφόσ χορδόσ του
ςτοιχεύου μπορούν να εξαχθούν απευθεύασ (i) κϊνοντασ κλικ ςτην καρτϋλα Παραμορφώςεισ
Πλαιςιακού τοιχεύου, (ii) επιλϋγοντασ τη γωνύα ςτροφόσ χορδόσ ςτην κατεύθυνςη που ςασ ενδιαφϋρει
(δηλ. R2), (iii) επιλϋγοντασ τα ςτοιχεύα από τη λύςτα, κϊνοντασ κλικ ςτο αντύςτοιχο κουτύ, (iv)
προςδιορύζοντασ τον τρόπο απεικόνιςησ των αποτελεςμϊτων (διαγρϊμματα ό τιμϋσ) και, τϋλοσ (v)
κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ Ανανϋωςη. Οι διατμητικϋσ δυνϊμεισ μπορούν να εξαχθούν (i) κϊνοντασ κλικ
ςτην καρτϋλα Δυνϊμεισ Πλαιςιακού τοιχεύου, (ii) επιλϋγοντασ τη διατμητικό δύναμη ςτην
κατεύθυνςη και το τμόμα που ςασ ενδιαφϋρει (δηλ. V2 (A)), (iii) επιλϋγοντασ τα ςτοιχεύα από τη
λύςτα, κϊνοντασ κλικ ςτο αντύςτοιχο κουτύ, (iv) προςδιορύζοντασ τον τρόπο απεικόνιςησ των
αποτελεςμϊτων (διαγρϊμματα ό τιμϋσ) και, τϋλοσ (v) κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ Ανανϋωςη.

Αποκρύςεισ τοιχεύων (Παραμορφώςεισ Πλαιςιακού τοιχεύου– διαγρϊμματα)

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Αποκρύςεισ τοιχεύων (Δυνϊμεισ Πλαιςιακού τοιχεύου– απεικόνιςη τιμών)
ΗΜΕΙΩΗ: Σα αποτελϋςματα μπορούν να εξαχθούν ςε ϋνα υπολογιςτικό φύλλο Excel (ό αντύςτοιχη
εφαρμογό).

Ζλεγχοι
Σο SeismoBuild παρϋχει τη δυνατότητα αυτόματων ελϋγχων γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ και διϊτμηςησ
για τα μϋλη, όπωσ επύςησ και τουσ απαραύτητουσ ελϋγχουσ για τουσ κόμβουσ (διατμητικών δυνϊμεων,
οριζόντιων ςυνδετόρων και διαμόκουσ οπλιςμού), κατϊ τα πρότυπα του επιλεγμϋνου κανονιςμού και
για τισ επιλεγμϋνεσ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ. Αυτό μπορεύ να γύνει ςτην καρτϋλα Έλεγχοι από το
Κύριο Παρϊθυρο του προγρϊμματοσ.
Η ενότητα Έλεγχοι διαθϋτει μια ςειρϊ από καρτϋλεσ όπου απεικονύζονται τα αποτελϋςματα των
ελϋγχων των μελών, υπό τη μορφό πύνακα ό γραφικϊ, και ςτη ςυνϋχεια μπορούν να αντιγραφούν ςε
οποιαδόποτε ϊλλη εφαρμογό των Windows. Οι χρόςτεσ μπορούν να δουν τα αποτελϋςματα
καθορύζοντασ ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ, όπωσ επύςησ μϋθοδο ανϊλυςησ, όροφο, τύπο των μελών και
τοπικό ϊξονα. Σα ςτοιχεύα με υπϋρβαςη τησ ικανότητϊσ τουσ απεικονύζονται με κόκκινο χρώμα τόςο
ςτον πύνακα όςο και ςτη 3D απεικόνιςη όπωσ φαύνεται ςτην εικόνα που ακολουθεύ:
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Ενότητα Έλεγχοι (Γωνύεσ ςτροφόσ χορδόσ μελών)

Ζκκεςθ
Μετϊ τη διενϋργεια των αναλύςεων και των ελϋγχων ικανότητασ, οι χρόςτεσ μπορούν να λϊβουν
πλόρη τεχνικό ϋκθεςη για την αποτύμηςη τησ καταςκευόσ. Κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ Έκθεςη
εμφανύζεται ϋνα παρϊθυρο για τον προςδιοριςμό των επιλογών που θα εκτυπωθούν. Κϊνοντασ κλικ
ςτο κουμπύ OK η τεχνικό ϋκθεςη θα δημιουργηθεύ αυτόματα και θα εμφανιςτεύ ςτην οθόνη. Η ϋκθεςη
μπορεύ να εξαχθεύ ςε μορφό PDF, RTF ό HTML, με τισ δύο τελευταύεσ να εύναι επεξεργϊςιμεσ.
ΗΜΕΙΩΗ: Για τη δημιουργύα τυπικού κτιρύου 4 ό 5 ορόφων θα χρειαςτούν γύρω ςτα 4-5 λεπτϊ.

Επιλογϋσ Εκτύπωςησ (Γενικϋσ Πληροφορύεσ)

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Σεχνικό Έκθεςη

Σχζδιο CAD
Σϋλοσ, οι χρόςτεσ μπορούν να εξϊγουν διϊφορα ςχϋδια CAD τησ καταςκευόσ (κατόψεισ, διατομϋσ
μελών και πύνακεσ οπλιςμού), μαζύ με ειδικϊ διαμορφωμϋνα αρχεύα *.ctb που εύναι απαραύτητα ςτην
εκτύπωςη. ημειώνεται ότι η διεξαγωγό των αναλύςεων δεν εύναι προαπαιτούμενη για την εξαγωγό
ςχεδύων CAD, το μόνο που απαιτεύται εύναι να ϋχει ειςαχθεύ το μοντϋλο ςτον Προςομοιωτό Κτιρύου
Ο...

Εξαγωγό ςε DWG
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χϋδιο CAD

υγχαρητόρια, μόλισ ολοκληρώςατε το πρώτο ςασ διδακτικό παρϊδειγμα!

ΡΑΑΔΕΛΓΜΑ Ν.2 – ΑΡΟΤΛΜΘΣΘ ΤΛΩΟΦΟΥ ΚΤΛΛΟΥ
Ρεριγραφι του Ρροβλιματοσ
Ασ δημιουργόςουμε το προςομούωμα ενόσ τριςδιϊςτατου τριώροφου κτιρύου από οπλιςμϋνο
ςκυρόδεμα για το οπούο ςασ ϋχει ζητηθεύ να αξιολογόςετε την ικανότητϊ του ςύμφωνα με τουσ
Ευρωκώδικεσ. Η γεωμετρύα όλων των ορόφων εύναι η ύδια και απεικονύζεται ςτισ αντύςτοιχεσ
κατόψεισ παρακϊτω, η μόνη διαφορϊ εύναι η παρουςύα κεκλιμϋνων πλακών ςτον τρύτο όροφο.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Κϊτοψη του 1ου και του 2ου ορόφου του κτιρύου
ΗΜΕΙΩΗ: Μπορεύτε να βρεύτε βύντεο με την περιγραφό του παραδεύγματοσ Ν.2 ςτο κανϊλι τησ
Seismosoft ςτο YouTube.

Κϊτοψη του 3ου ορόφου του κτιρύου
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Σομό

Ξεκινϊντασ: ζνα νζο project
Η ειςαγωγό των μελών τησ καταςκευόσ εύναι ύδια όπωσ ςτο Παρϊδειγμα Ν.1, ςυνεπώσ, ςτο τρϋχον
παρϊδειγμα θα περιγραφούν μόνο τα βόματα για την ειςαγωγό τησ κλύμακασ και των κεκλιμϋνων
πλακών.
Για το ςυγκεκριμϋνο παρϊδειγμα ϋχουν οριςτεύ τα ακόλουθα:








Ευρωκώδικασ 8, Μϋροσ 3
Διεθνϋσ ύςτημα Μονϊδων Μϋτρηςησ (SI)
Ευρωπαώκϊ πρότυπα οπλιςμού
3 Όροφοι
Ύψοσ Ορόφων: 3μ
Μη αποδοχό δοκών με ελεύθερο ϊνοιγμα μικρότερο του: 0.1μ
Να περιλαμβϊνονται τα ςυνεργαζόμενα πλϊτη δοκών

Έχει ειςαχθεύ ϋνα ςχϋδιο CAD ωσ φόντο για τη διευκόλυνςη του οριςμού τησ γεωμετρύασ των
ςτοιχεύων.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Ειςαγωγό ςχεδύου CAD

την ενότητα υνδυαςμού Τλικών καθορύζονται οι τιμϋσ αντοχόσ του ςκυροδϋματοσ και του χϊλυβα.
Εδώ επιλϋγεται το Προκαθοριςμϋνο_Τφιςτϊμενο και τροποποιεύται προςδιορύζοντασ την κατηγορύα
ςκυροδϋματοσ ςε C16/20 και του χϊλυβα ςε S400.

Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Σροποπούηςη Τφιςτϊμενου υνδυαςμού Τλικών

Επιλϋγοντασ το κουμπύ Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ οι χρόςτεσ μπορούν να καθορύςουν τισ ιδιότητεσ του
δομικού ςτοιχεύου ςύμφωνα με τον επιλεγμϋνο Κανονιςμό. Οι επιλεγμϋνεσ ιδιότητεσ για τα μϋλη που
ϋχουν ειςαχθεύ παρουςιϊζονται ςτην εικόνα που ακολουθεύ:
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Προςομοιωτόσ Κτιρύου –Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ

Οι διαςτϊςεισ και ο οπλιςμόσ των μελών (υποςτυλώματα, δοκού) ενόσ τυπικού ορόφου παρατύθενται
ςτουσ ακόλουθουσ πύνακεσ:
Τποςτυλώματα

Ύψοσ

Πλϊτοσ

Διαμόκησ Οπλιςμόσ

Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

(mm)

(mm)

C1

400

400

416

6/25

C2

1000

200

814+88

6/25

C3

1000

200

814+88

6/25

C4

400

400

416

6/25

C5

200

1000

814+88

6/25

C6

400

400

418

6/25

C7

400

400

418

6/25

C8

400

400

418

6/25

C9

200

1000

814+88

6/25

C10

200

500

616

6/25

C11

400

400

418

6/25
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Τποςτυλώματα

Ύψοσ

Πλϊτοσ

(mm)

(mm)

C12

400

C13
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Διαμόκησ Οπλιςμόσ

Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

400

418

6/25

400

400

418

6/25

C14

200

1000

814+88

6/25

C15

200

500

616

6/25

C16

400

400

416

6/25

C17

1000

200

814+88

6/25

C18

1000

200

814+88

6/25

Δοκού

Ύψοσ

Πλϊτοσ

Οπλιςμόσ
ςτην
Αρχόσ
τησ δοκού

Οπλιςμόσ ςτο
Μϋςο
τησ
δοκού

Οπλιςμόσ ςτο
Σϋλοσ
τησ
δοκού

Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

(mm)

(mm)

B1

500

200

o316 u214

o212 u414

o316 u214

8/25

B2

500

200

o316 u214

o212 u414

o316 u214

8/25

B3

500

200

o316 u214

o212 u414

o316 u214

8/25

B4

500

200

o316 u214

o212 u414

o316 u214

8/25

B5

500

200

o316 u214

o212 u414

o316 u214

8/25

B6

500

200

o316 u214

o212 u414

o316 u214

8/25

B7

500

200

o316 u214

o212 u414

o316 u214

8/25

B8

500

200

o316 u214

o212 u414

o316 u214

8/25

B9

500

200

o316 u214

o212 u414

o316 u214

8/25

B10

500

200

o316 u214

o212 u414

o316 u214

8/25

B11

500

200

o316 u214

o212 u414

o316 u214

8/25

B12

500

200

o316 u214

o212 u414

o316 u214

8/25

B13

500

200

o316 u214

o212 u414

o316 u214

8/25

B14

500

200

o316 u214

o212 u414

o316 u214

8/25

B15

500

200

o316 u214

o212 u414

o316 u214

8/25
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B16
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Ύψοσ

Πλϊτοσ

(mm)

(mm)

500

200

Οπλιςμόσ
ςτην
Αρχόσ
τησ δοκού

Οπλιςμόσ ςτο
Μϋςο
τησ
δοκού

Οπλιςμόσ ςτο
Σϋλοσ
τησ
δοκού

Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

o316 u214

o212 u414

o316 u214

8/25

Μετϊ την ειςαγωγό των υποςτυλωμϊτων και των δοκών μπορεύτε να ειςϊγετε την κλύμακα από το
κύριο μενού (Ειςαγωγό >Κλύμακεσ) ό μϋςω του κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων. Η ειςαγωγό τησ
κλύμακασ μπορεύ να επιτευχθεύ εύκολα καθορύζοντασ την κεντρικό γραμμό και κϊποιεσ βαςικϋσ
γεωμετρικϋσ παραμϋτρουσ, όπωσ το πλϊτοσ τησ κλύμακασ, το ρύχτι, το ελϊχιςτο πϊτημα του
ςκαλοπατιού, και τισ υψομετρικϋσ διαφορϋσ ςχετικϊ με τον όροφο βϊςησ και τον όροφο κορυφόσ,
όπωσ επύςησ και πρόςθετα ςταθερϊ και κινητϊ φορτύα.

Προςομοιωτόσ κτιρύου – Ιδιότητεσ Κλύμακασ

Κατηγορύεσ φορτιςμϋνων περιοχών

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Όταν ολοκληρωθεύ η ειςαγωγό όλων των ςτοιχεύων του 1ου ορόφου, μπορεύτε αυτόματα να
δημιουργόςετε το 2ο και τον 3οόροφο, βαςιςμϋνοι ςτον 1ο, χρηςιμοποιώντασ την Αντιγραφό Ορόφου.

Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Παρϊθυρο διαλόγου Αντιγραφόσ Ορόφου

Διαγρϊψτε τα ςτοιχεύα που δεν υπϊρχουν ςτον 3ο όροφο (π.χ. την κλύμακα) και ορύςτε τισ κεκλιμϋνεσ
πλϊκεσ. Επιλϋξτε την πλϊκα που θα τροποποιηθεύ, κϊντε κλικ ςτο πλαύςιο «Κεκλιμϋνη ό ανυψωμϋνη
πλϊκα (οριςμϋνη από 3 ςημεύα)» ςτο παρϊθυρο με τισ ιδιότητεσ τησ πλϊκασ, ορύςτε γραφικϊ τισ
ςυντεταγμϋνεσ των 3 ςημεύων και ορύςτε την ανύψωςη.

Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Ιδιότητεσ ςτοιχεύων πλϊκασ

Όταν δημιουργεύτε ϋνα προςομούωμα κτιρύου, εύναι ςχετικϊ ςυχνό φαινόμενο η ακούςια δημιουργύα
ενόσ ό περιςςότερων κοντών δοκών, για γραφικούσ λόγουσ (π.χ. με τη μικρό επϋκταςη του τϋλουσ
μιασ δοκού πϋρα από το ϊκρο του υποςτυλώματοσ). Για το λόγο αυτό, θα πρϋπει να πραγματοποιεύται
ο ϋλεγχοσ από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Έλεγχοσ υνδεςμολογύασ) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων για την ύπαρξη οποιαςδόποτε δοκού με ελεύθερο ϊνοιγμα μικρότερο από
το ύψοσ τησ διατομόσ τησ. Εϊν υπϊρχουν τϋτοιεσ δοκού, εμφανύζεται το ακόλουθο μόνυμα και ο
χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει αν θα τισ αφαιρϋςει ό θα τισ κρατόςει.
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Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Έλεγχοσ υνδεςμολογύασ

Έχοντασ ολοκληρώςει το προςομούωμα του κτιρύου, αποθηκεύςτε το ωσ αρχεύο SeismoBuild (με την
κατϊληξη *.bpf, π.χ. Tutorial_2.bpf) επιλϋγοντασ από το κύριο μενού (Αρχεύο > Αποθόκευςη
ωσ...)/(Αρχεύο > Αποθόκευςη) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων.
Εύςτε ϋτοιμοι να μεταβεύτε ςτο Κύριο Παρϊθυρο του SeismoBuild επιλϋγοντασ από κύριο μενού
(Αρχεύο > Έξοδοσ & Δημιουργύα 3D Προςομοιώματοσ) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ
γραμμόσ εργαλεύων.

Κύριο Παρϊθυρο του SeismoBuild

Ρροδιαγραφζσ Κανονιςμοφ
Οι παρϊμετροι και οι επιλογϋσ του Κανονιςμού ορύζονται όπωσ το ΠαρϊδειγμαΝ.1, εκτόσ από τη
ςειςμικό δρϊςη όπου:


Η μϋγιςτη ςειςμικό επιτϊχυνςη του εδϊφουσ ορύζεται ύςη με 0.16g, αυτό η επιτϊχυνςη
αναφϋρεται ςε περύοδο επαναφορϊσ 475 χρόνων, ποςοςτό απόςβεςησ 5%, ελαςτικό φϊςμα
ςχεδιαςμού Σύπου 1, κατηγορύα εδϊφουσ A και κατηγορύα ςπουδαιότητασ II.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Ραράμετροι Ανάλυςθσ
Για τισ ανϊγκεσ του ςυγκεκριμϋνου παραδεύγματοσ χρηςιμοποιούνται οι προκαθοριςμϋνεσ ρυθμύςεισ
ανϊλυςησ.
Λδιομορφικι Ανάλυςθ
Εκτελϋςτε την ιδιομορφικό ανϊλυςη μϋςω αυτόσ τησ ενότητασ.

Ιδιομορφικό Ανϊλυςη

Μετϊ την εκτϋλεςη τησ ανϊλυςησ, μπορεύτε να δεύτε τα αποτελϋςματα κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ
Προβολό Αποτελεςμϊτων

.
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Αποτελϋςματα Ιδιομορφικόσ Ανϊλυςησ

Ανελαςτικι Στατικι Ανάλυςθ
Κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Εκτϋλεςη Ανϊλυςησ για να εκτελεςτούν όλεσ οι επιλεγμϋνεσ ανελαςτικϋσ
ςτατικϋσ αναλύςεισ.

Εκτϋλεςη τησ ανϊλυςησ

Όταν ολοκληρωθεύ η ανϊλυςη μπορεύτε να δεύτε τα αποτελϋςματα κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ Προβολό
Αποτελεςμϊτων

. Οι διαθϋςιμεσ ενότητεσ ϋχουν αναφερθεύ ςτο Παρϊδειγμα N.1.

Ζλεγχοι
Σα αποτελϋςματα των ελϋγχων των μελών τησ καταςκευόσ απεικονύζονται ςτην ενότητα Έλεγχοι,
υπό τη μορφό πύνακα ό γραφικϊ, και ςτη ςυνϋχεια μπορούν να αντιγραφούν ςε οποιαδόποτε ϊλλη
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εφαρμογό των Windows. Οι χρόςτεσ μπορούν να δουν τα αποτελϋςματα καθορύζοντασ την τϊθμη
Επιτελεςτικότητασ, όπωσ επύςησ την ανϊλυςη, τον όροφο, τον τύπο των μελών και τον τοπικό ϊξονα.
Σα ςτοιχεύα με υπϋρβαςη τησ ικανότητϊσ τουσ απεικονύζονται με κόκκινο χρώμα τόςο ςτον πύνακα
όςο και ςτη 3D απεικόνιςη, όπωσ φαύνεται ςτην εικόνα που ακολουθεύ:

Έλεγχοι (Διατμητικϋσ Δυνϊμεισ Μελών)

Ζκκεςθ
Μετϊ τη διενϋργεια των αναλύςεων και των ελϋγχων ικανότητασ, οι χρόςτεσ μπορούν να λϊβουν
πλόρη ϋκθεςη για την αποτύμηςη τησ καταςκευόσ. Κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ Έκθεςη εμφανύζεται ϋνα
παρϊθυρο για τον προςδιοριςμό των επιλογών που θα εκτυπωθούν. Κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ OK η
ϋκθεςη θα δημιουργηθεύ αυτόματα και θα εμφανιςτεύ ςτην οθόνη. Η ϋκθεςη μπορεύ να εξαχθεύ ςε
μορφό PDF, RTF ό HTML, με τισ δύο τελευταύεσ να εύναι επεξεργϊςιμεσ.
ΗΜΕΙΩΗ: Για τη δημιουργύα τυπικού κτιρύου 4 ό 5 ορόφων θα χρειαςτούν γύρω ςτα 4-5 λεπτϊ.
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Επιλογϋσ Εκτύπωςησ (Γενικϋσ Πληροφορύεσ)

Έκθεςη

Σχζδιο CAD
Σϋλοσ, οι χρόςτεσ μπορούν να εξϊγουν διϊφορα ςχϋδια CAD τησ καταςκευόσ (κατόψεισ, διατομϋσ
μελών και πύνακεσ οπλιςμού), μαζύ με ειδικϊ διαμορφωμϋνα αρχεύα *.ctb που εύναι απαραύτητα ςτην
εκτύπωςη. ημειώνεται ότι η διεξαγωγό των αναλύςεων δεν εύναι προαπαιτούμενη για την εξαγωγό
ςχεδύων CAD, το μόνο που απαιτεύται εύναι να ϋχει ειςαχθεύ το μοντϋλο ςτον Προςομοιωτό Κτιρύου
Ο..
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Εξαγωγό ςε DWG

χϋδιο CAD

ΡΑΑΔΕΛΓΜΑ Ν.3 – ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΛΩΟΦΟΥ ΚΤΛΛΟΥ
Ρεριγραφι του Ρροβλιματοσ
το τρύτο παρϊδειγμα το προςομούωμα που δημιουργόθηκε ςτο Παρϊδειγμα Ν.2 θα ενιςχυθεύ με
μανδύεσ Ο.. Σα υποςτυλώματα όλων των ορόφων θα ενιςχυθούν, όπωσ επύςησ και οι δοκού του
πρώτου και δευτϋρου ορόφου.
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Ξεκινϊντασ: ανοίγοντασ ζνα υφιςτάμενο project
Ανούξτε ξανϊ το αρχικό παρϊθυρο του προγρϊμματοσ και, αφού κϊνετε κλικ ςτο εικονύδιο
ςτη
γραμμό εργαλεύων, επιλϋξτε το προηγούμενο αρχεύο SeismoBuild (Tutorial_2.bpf). Μόλισ ανούξει,
ςώςτε το αρχεύο με νϋο όνομα από Αρχεύο > Αποθόκευςη ωσ… ςτο μενού εντολών.
την ενότητα υνδυαςμού Τλικών καθορύζονται οι τιμϋσ αντοχόσ του ςκυροδϋματοσ και του χϊλυβα.
Επιλϋγονται οι ςυνδυαςμού υλικών Προκαθοριςμϋνο_Νϋο και τροποποιεύται προςδιορύζοντασ την
κατηγορύα ςκυροδϋματοσ ςε C20/25 και του χϊλυβα ςε S500.

Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Σροποπούηςη Τφιςτϊμενου υνδυαςμού Τλικών

Οι διαςτϊςεισ και ο οπλιςμόσ των υποςτυλωμϊτων με μανδύα του πρώτου ορόφου παρατύθενται
ςτον ακόλουθο πύνακα:
Τποςτυλώματα

Ύψοσ

Πλϊτοσ

Εςωτερικόσ
Διαμόκησ
Οπλιςμόσ

Εςωτερικόσ
Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

Εξωτερικόσ
Διαμόκησ
Οπλιςμόσ

Εξωτερικόσ
Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

(mm)

(mm)

C1

600

600

416

6/25

1220

10/10

C2

1200

400

814+88

6/25

820+1216

10/10

C3

1200

400

814+88

6/25

820+1216

10/10

C4

600

600

416

6/25

1220

10/10

C5

400

1200

814+88

6/25

2620

12/10

C6

600

600

418

6/25

1220

10/10

C7

600

600

418

6/25

1220

10/10

C8

600

600

418

6/25

1220

10/10

C9

400

1200

814+88

6/25

820+1216

10/10

C10

400

700

616

6/25

1020

10/10
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Τποςτυλώματα

Ύψοσ

Πλϊτοσ

(mm)

(mm)

C11

600

C12
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Εςωτερικόσ
Διαμόκησ
Οπλιςμόσ

Εςωτερικόσ
Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

Εξωτερικόσ
Διαμόκησ
Οπλιςμόσ

Εξωτερικόσ
Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

600

418

6/25

1220

10/10

600

600

418

6/25

1220

10/10

C13

600

600

418

6/25

1220

10/10

C14

400

1200

814+88

6/25

820+1216

10/10

C15

400

700

616

6/25

222+820

10/10

C16

600

600

416

6/25

1220

10/10

C17

1200

400

814+88

6/25

820+1216

10/10

C18

1200

400

814+88

6/25

820+1216

10/10

Οι διαςτϊςεισ και ο οπλιςμόσ του νϋου/εξωτερικού τμόματοσ των δοκών με μανδύα του πρώτου
ορόφου παρατύθενται ςτον ακόλουθο πύνακα. Να ςημειωθεύ ότι ο οπλιςμόσ του παλιού/εςωτερικού
τμόματοσ των δοκών με μανδύα εύναι ο ύδιοσ όπωσ ςτο Παρϊδειγμα Ν.2.
Δοκού

Ύψοσ

Πλϊτοσ

Εξωτερικόσ
Οπλιςμόσ ςτην
Αρχό τησ δοκού

Εξωτερικόσ
Οπλιςμόσ ςτη
Μϋςη
τησ
δοκού

Εξωτερικόσ
Οπλιςμόσ ςτο
Σϋλοσ
τησ
δοκού

Εξωτερικόσ
Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

(mm)

(mm)

B1

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B2

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B3

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B4

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B5

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B6

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B7

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B8

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10
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Ύψοσ

Πλϊτοσ

Εξωτερικόσ
Οπλιςμόσ ςτην
Αρχό τησ δοκού

Εξωτερικόσ
Οπλιςμόσ ςτη
Μϋςη
τησ
δοκού

Εξωτερικόσ
Οπλιςμόσ ςτο
Σϋλοσ
τησ
δοκού

Εξωτερικόσ
Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

(mm)

(mm)

B9

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B10

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B11

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B12

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B13

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B14

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B15

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B16

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B17

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B18

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B19

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B20

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B21

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B22

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

B23

650

350

o518u314s4
12

o214
u514s412

o518u314s
412

10/10

Οι διαςτϊςεισ και ο οπλιςμόσ των υποςτυλωμϊτων με μανδύα του δεύτερου και τρύτου ορόφου
παρατύθενται ςτον ακόλουθο πύνακα:

Γριγορθ Εκκίνθςθ

Τποςτυλώματα
2ου
και
3ου
ορόφου

Ύψοσ

Πλϊτοσ

(mm)

(mm)

C1

600

C2
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Εςωτερικόσ
Διαμόκησ
Οπλιςμόσ

Εςωτερικόσ
Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

Εξωτερικόσ
Διαμόκησ
Οπλιςμόσ

Εξωτερικόσ
Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

600

416

6/25

420+818

10/10

1200

400

814+88

6/25

820+1214

10/10

C3

1200

400

814+88

6/25

820+1214

10/10

C4

600

600

416

6/25

420+818

10/10

C5

400

1200

814+88

6/25

820+1214

10/10

C6

600

600

418

6/25

420+818

10/10

C7

600

600

418

6/25

420+818

10/10

C8

600

600

418

6/25

420+818

10/10

C9

400

1200

814+88

6/25

820+1214

10/10

C10

400

700

616

6/25

420+618

10/10

C11

600

600

418

6/25

420+818

10/10

C12

600

600

418

6/25

420+818

10/10

C13

600

600

418

6/25

420+818

10/10

C14

400

1200

814+88

6/25

820+1214

10/10

C15

400

700

616

6/25

420+618

10/10

C16

600

600

416

6/25

420+818

10/10

C17

1200

400

814+88

6/25

820+1214

10/10

C18

1200

400

814+88

6/25

820+1214

10/10

Οι διαςτϊςεισ και ο οπλιςμόσ του νϋου/εξωτερικού τμόματοσ των δοκών με μανδύα του δεύτερου και
του τρύτου ορόφου εύναι ύδια με του πρώτου ορόφου.
Όταν ολοκληρωθεύ η ειςαγωγό όλων των ςτοιχεύων με μανδύα, ελϋγχετε το προςομούωμα για την
ύπαρξη ενόσ ό περιςςότερων κοντών δοκών που μπορεύ να δημιουργόθηκαν ακούςια, για γραφικούσ
λόγουσ (π.χ. με τη μικρό επϋκταςη του τϋλουσ μιασ δοκού πϋρα από το ϊκρο του υποςτυλώματοσ). Για
το λόγο αυτό, θα πρϋπει να πραγματοποιεύται ο ϋλεγχοσ από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Έλεγχοσ
υνδεςμολογύασ) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων. Εϊν υπϊρχουν τϋτοιεσ
δοκού, εμφανύζεται το ακόλουθο μόνυμα και ο χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει αν θα το αφαιρϋςει ό θα το
κρατόςει.
Εύςτε ϋτοιμοι να μεταβεύτε ςτο Κύριο Παρϊθυρο του SeismoBuild επιλϋγοντασ από κύριο μενού
(Αρχεύο > Έξοδοσ & Δημιουργύα 3D Προςομοιώματοσ) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ
γραμμόσ εργαλεύων.
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Κύριο Παρϊθυρο του SeismoBuild

Απαιτιςεισ Κανονιςμοφ
Οι παρϊμετροι και οι επιλογϋσ του Κανονιςμού ορύζονται όπωσ το Παρϊδειγμα Ν.2.
Ραράμετροι Ανάλυςθσ και Μοντελοποίθςθσ
Για τισ ανϊγκεσ του ςυγκεκριμϋνου παραδεύγματοσ χρηςιμοποιούνται οι προκαθοριςμϋνεσ ρυθμύςεισ
ανϊλυςησ.
Λδιομορφικι Ανάλυςθ
Εκτελϋςτε την ιδιομορφικό ανϊλυςη.
Ανελαςτικι Στατικι Ανάλυςθ
Κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Εκτϋλεςη Ανϊλυςησ για να εκτελεςτούν όλεσ οι επιλεγμϋνεσ ανελαςτικϋσ
ςτατικϋσ αναλύςεισ.

Εκτϋλεςη τησ ανϊλυςησ

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Όταν ολοκληρωθεύ η ανϊλυςη μπορεύτε να δεύτε τα αποτελϋςματα κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ
Προβολό Αποτελεςμϊτων

. Οι διαθϋςιμεσ ενότητεσ ϋχουν αναφερθεύ ςτο Παρϊδειγμα N.1.

Ζλεγχοι
Σο SeismoBuild παρϋχει τη δυνατότητα αυτόματων ελϋγχων γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ και διϊτμηςησ
για τα μϋλη, όπωσ επύςησ και τουσ απαραύτητουσ ελϋγχουσ για τουσ κόμβουσ, κατϊ τα πρότυπα του
επιλεγμϋνου κανονιςμού, εδώ του Ευρωκώδικα 2 και του Ευρωκώδικα 8, για τισ επιλεγμϋνεσ ςτϊθμεσ
επιτελεςτικότητασ. Σα αποτελϋςματα των Ελϋγχων απεικονύζονται ςτην ενότητα Έλεγχοι ςτο κύριο
παρϊθυρο του προγρϊμματοσ, όπωσ περιγρϊφεται ςτα παραδεύγματα 1 και 2.

Έλεγχοι (Διατμητικϋσ Δυνϊμεισ Μελών)

Ζκκεςθ
Μετϊ τη διενϋργεια των αναλύςεων και των ελϋγχων ικανότητασ, οι χρόςτεσ μπορούν να λϊβουν
πλόρη ϋκθεςη για την αποτύμηςη τησ καταςκευόσ. Κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ Έκθεςη εμφανύζεται ϋνα
παρϊθυρο για τον προςδιοριςμό των επιλογών που θα εκτυπωθούν. Κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ OK η
ϋκθεςη θα δημιουργηθεύ αυτόματα και θα εμφανιςτεύ ςτην οθόνη. Η τεχνικό ϋκθεςη μπορεύ να εξαχθεύ
ςε μορφό PDF, RTF ό HTML, με τισ δύο τελευταύεσ να εύναι επεξεργϊςιμεσ.
ΗΜΕΙΩΗ: Για τη δημιουργύα τυπικού κτιρύου 4 ό 5 ορόφων θα χρειαςτούν γύρω ςτα 4-5 λεπτϊ.
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Επιλογϋσ Εκτύπωςησ (Γενικϋσ Πληροφορύεσ)

Έκθεςη

Σχζδια CAD
Σϋλοσ, οι χρόςτεσ μπορούν να εξϊγουν διϊφορα ςχϋδια CAD τησ καταςκευόσ (κατόψεισ, διατομϋσ
μελών και πύνακεσ οπλιςμού), μαζύ με ειδικϊ διαμορφωμϋνα αρχεύα *.ctb που εύναι απαραύτητα ςτην
εκτύπωςη. ημειώνεται ότι η διεξαγωγό των αναλύςεων δεν εύναι προαπαιτούμενη για την εξαγωγό
ςχεδύων CAD.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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χϋδια CAD

ΡΑΑΔΕΛΓΜΑ Ν.4 – ΔΥΝΑΜΛΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ ΤΛΩΟΦΟΥ ΚΤΛΛΟΥ
Ρεριγραφι του Ρροβλιματοσ
το τϋταρτο παρϊδειγμα θα εφαρμόςουμε Δυναμικό Ανϊλυςη ςτο προςομούωμα που δημιουργόθηκε
ςτο Παρϊδειγμα Ν.2.
Ξεκινϊντασ: ανοίγοντασ ζνα υφιςτάμενο project
Ανούξτε ξανϊ το αρχικό παρϊθυρο του προγρϊμματοσ και, αφού κϊνετε κλικ ςτο εικονύδιο
ςτη
γραμμό εργαλεύων, επιλϋξτε το αρχεύο SeismoBuild (Tutorial_2.bpf). Μόλισ ανούξει, ςώςτε το αρχεύο με
νϋο όνομα από Αρχεύο > Αποθόκευςη ωσ… ςτο μενού εντολών.
Απαιτιςεισ Κανονιςμοφ
Μϋςω τησ ενότητασ Απαιτόςεισ Κανονιςμού μπορεύτε να ορύςετε τον τύπο ανϊλυςησ. Επιλϋγεται ο
τύποσ μη γραμμικόσ δυναμικόσ ανϊλυςησ.
Για αυτό το παρϊδειγμα ϋχει επιλεγεύ η μϋθοδοσ δημιουργύασ τεχνητών επιταχυνςιογραφημϊτων για
τη δημιουργύα επτϊ επιταχυνςιογραφημϊτων με τισ προεπιλεγμϋνεσ επιλογϋσ ςτο φϊςμα και τισ
ρυθμύςεισ επιταχυνςιογραφόματοσ.
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Σύποσ ανϊλυςησ (Δημιουργύα επιταχυνςιογραφόματοσ) - Επιλεγμϋνεσ επιλογϋσ

Επιλϋξτε το κουμπύ Δημιουργύα Σεχνητών Επιταχυνςιογραφημϊτων.

Σύποσ ανϊλυςησ (Δημιουργύα επιταχυνςιογραφόματοσ) – Δημιουργόθηκαν επιταχυνςιογραφόματα

Οι υπόλοιπεσ παρϊμετροι και επιλογϋσ βϊςει Κανονιςμού ορύζονται όπωσ ςτο Παρϊδειγμα ν.2.
Λδιομορφικι Ανάλυςθ
Εκτελϋςτε την ιδιομορφικό ανϊλυςη.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Ιδιομορφικό Ανϊλυςη

Μετϊ την εκτϋλεςη τησ ανϊλυςησ, μπορεύτε να δεύτε τα αποτελϋςματα κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ
Προβολό Αποτελεςμϊτων

.

Αποτελϋςματα Ιδιομορφικόσ Ανϊλυςησ

Δυναμικι Ανάλυςθ
Κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Εκτϋλεςη Ανϊλυςησ για να εκτελεςτούν όλεσ οι επιλεγμϋνεσ δυναμικϋσ
αναλύςεισ μονομιϊσ.
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Εκτϋλεςη τησ ανϊλυςησ

Όταν ολοκληρωθεύ η ανϊλυςη μπορεύτε να δεύτε τα αποτελϋςματα κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ
Προβολό Αποτελεςμϊτων

. Οι διαθϋςιμεσ ενότητεσ ϋχουν αναφερθεύ ςτο Παρϊδειγμα N.1.

Ζλεγχοι
Σο SeismoBuild παρϋχει τη δυνατότητα αυτόματων ελϋγχων γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ και διϊτμηςησ
για τα μϋλη, όπωσ επύςησ και τουσ απαραύτητουσ ελϋγχουσ για τουσ κόμβουσ, κατϊ τα πρότυπα του
επιλεγμϋνου κανονιςμού, εδώ του Ευρωκώδικα 2 και του Ευρωκώδικα 8, για τισ επιλεγμϋνεσ ςτϊθμεσ
επιτελεςτικότητασ. Σα αποτελϋςματα των Ελϋγχων απεικονύζονται ςτην ενότητα Έλεγχοι ςτο κύριο
παρϊθυρο του προγρϊμματοσ, όπωσ περιγρϊφεται ςτα παραδεύγματα 1 και 2.

Έλεγχοι (Διατμητικϋσ Δυνϊμεισ Μελών)

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Ζκκεςθ
Μετϊ τη διενϋργεια των αναλύςεων και των ελϋγχων ικανότητασ, οι χρόςτεσ μπορούν να λϊβουν
πλόρη ϋκθεςη για την αποτύμηςη τησ καταςκευόσ. Κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ Έκθεςη εμφανύζεται ϋνα
παρϊθυρο για τον προςδιοριςμό των επιλογών που θα εκτυπωθούν. Κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ OK η
ϋκθεςη θα δημιουργηθεύ αυτόματα και θα εμφανιςτεύ ςτην οθόνη. Η τεχνικό ϋκθεςη μπορεύ να εξαχθεύ
ςε μορφό PDF, RTF ό HTML, με τισ δύο τελευταύεσ να εύναι επεξεργϊςιμεσ.
ΗΜΕΙΩΗ: Για τη δημιουργύα τυπικού κτιρύου 4 ό 5 ορόφων θα χρειαςτούν γύρω ςτα 4-5 λεπτϊ.

Επιλογϋσ Εκτύπωςησ (Γενικϋσ Πληροφορύεσ)

Έκθεςη
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Σχζδια CAD
Σϋλοσ, οι χρόςτεσ μπορούν να εξϊγουν διϊφορα ςχϋδια CAD τησ καταςκευόσ (κατόψεισ, διατομϋσ
μελών και πύνακεσ οπλιςμού), μαζύ με ειδικϊ διαμορφωμϋνα αρχεύα *.ctb που εύναι απαραύτητα ςτην
εκτύπωςη. ημειώνεται ότι η διεξαγωγό των αναλύςεων δεν εύναι προαπαιτούμενη για την εξαγωγό
ςχεδύων CAD.

Εξαγωγό ςε DWG

χϋδια CAD

Κφριο Μενοφ SeismoBuild
ΚΥΛΟ ΜΕΝΟΥ ΚΑΛ ΓΑΜΜΘ ΕΓΑΛΕΛΩΝ
Σο SeismoBuild διαθϋτει απλό και διαιςθητικό περιβϊλλον. Σο Κύριο Παρϊθυρο του προγρϊμματοσ,
υποδιαιρεύται ςτισ ακόλουθεσ ενότητεσ:





Κύριο μενού και γραμμό εργαλεύων: ςτην κορυφό του παραθύρου του προγρϊμματοσ
Παρϊθυρο 3D μοντϋλου: ςτο κϋντρο τησ οθόνησ
Γραμμό ρυθμύςεων για το 3D Μοντϋλο: ςτη δεξιϊ πλευρϊ του παραθύρου του
προγρϊμματοσ.
Λύςτα με τα βόματα τησ διαδικαςύασ: ςτην αριςτερό πλευρϊ του παραθύρου του
προγρϊμματοσ.

Κύριο Παρϊθυρο

Κφριο Μενοφ
Σο κύριο μενού εύναι η λύςτα εντολών του προγρϊμματοσ. Αποτελεύται από τα παρακϊτω υπομενού






Αρχεύο
Επεξεργαςύα
Προβολό
Εργαλεύα
Βοόθεια

Κφρια γραμμι εργαλείων
Η κύρια γραμμό εργαλεύων παρϋχει γρόγορη πρόςβαςη ςτα ςτοιχεύα του μενού που
χρηςιμοποιούνται ςυχνότερα.

Κύρια γραμμό εργαλεύων
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Μια επιςκόπηςη όλων των απαραύτητων εντολών για την εκτϋλεςη του SeismoBuild παρουςιϊζεται
παρακϊτω:
Κύριο Μενού

Εντολι

υντόμευςη

Νϋο

Ctrl+N

Άνοιγμα...

Ctrl+O

Ειςαγωγό από τον Προςομοιωτό Κτιρύου
του SeismoStruct…

Ctrl+M

Ειςωγό από αρχεύο XML…
Αρχεύο

Αποθόκευςη

Ctrl+S

Αποθόκευςη ωσ…

-

Εξαγωγό Προςομοιώματοσ ςτο SeismoStruct

-

Εξαγωγό Προςομοιώματοσ ςε XML…

Επεξεργαςύα

Εξαγωγό ςχεδύων CAD...

-

Αντιγραφό 3D Απεικόνιςησ

Ctrl+Alt+C

Παρϊμετροι Ανϊλυςησ
τατιςτικϊ Προςομοιώματοσ
Προβολό
Προβολό Μεγϊλων Εικονιδύων
Προβολό Μικρών Εικονιδύων
Επιλογϋσ 3D Απεικόνιςησ...

-

Ρυθμύςεισ Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ...

-

Εξαγωγό ςε Αρχεύου Κειμϋνου

-

Δημιουργύα Αρχεύου AVI…

-

Προβολό Αρχεύου AVI...

-

Αριθμομηχανό

-

Βοόθεια SeismoBuild

F1

Εργαλεύα

Εγχειρύδιο Φρόςτη SeismoBuild
Βοόθεια

Έκθεςη Σεκμηρύωςησ SeismoStruct
Δεύγματα Αρχεύων SeismoBuild
Κατϋβαςμα Δειγμϊτων Αρχεύων

Κουμπύ γραμμόσ εργαλεύων

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Seismosoft Forum
Βoηθητικϊ Αρχεύα Video
Αποςτολό Μηνύματοσ ςτη SeismoSoft
Ιςτοςελύδα τησ Seismosoft

-

Καταχώρηςη Νϋασ Άδειασ
χετικϊ…

-

Εξαγωγι και ειςαγωγι Αρχείων SeismoBuild ωσ αρχείο XML
Ένα αρχεύο SeismoBuild δύναται να εξαχθεύ υπό την μορφό αρχεύου XML από το κύριο μενού (Αρχεύο
> Εξαγωγό ςε αρχεύο XML). Επιλϋγοντασ αυτό την εντολό, εμφανύζεται ϋνα νϋο παρϊθυρο για τον
οριςμό του ονόματοσ και τησ θϋςησ του αρχεύου XML. Σο εξαγόμενο αρχεύο XML θα περιϋχει όλεσ τισ
πληροφορύεσ που ϋχουν καθοριςτεύ για το ϋργο SeismoBuild ςτον Προςομοιωτό Κτιρύου και ςτισ
Προδιαγραφϋσ Κανονιςμού, οργανωμϋνεσ με τη μορφό κόμβων με τύτλο ςύμφωνα με τισ πληροφορύεσ
που φϋρει κϊθε κόμβοσ. Ένα αρχεύο XML που περιϋχει τισ πληροφορύεσ ενόσ ϋργου SeismoBuild μπορεύ
να φορτωθεύ ςτο SeismoBuild από το κύριο μενού (Αρχεύο> Ειςαγωγό από αρχεύο XML), ενώ οι
πληροφορύεσ που περιϋχονται ςτο αρχεύο XML και ο καθοριςμόσ των διαφόρων ρυθμύςεων του ϋργου
μπορούν να τροποποιηθούν απευθεύασ ςτο XML αρχεύο.
Εξαγωγι ςχεδίων CAD
Μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν και να εξαχθούν διϊφορα ςχϋδια CAD τησ καταςκευόσ (κατόψεισ,
τομϋσ και πύνακεσ οπλιςμού) από το κύριο μενού (Αρχεύο > Εξαγωγό ςχεδύων CAD), μαζύ με ειδικϊ
διαμορφωμϋνα αρχεύα *.ctb που εύναι χρόςιμα ςτην εκτύπωςη.
Οι χρόςτεσ μπορούν να καθορύςουν τον αριθμό των εξαγόμενων αρχεύων (ϋνα αρχεύο ανϊ όροφο) και
τισ πληροφορύεσ που θα περιλαμβϊνονται ςτο αρχεύο CAD, οι μονϊδεσ κ.λπ.

Εξαγωγό ςε DWG
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Εξαγωγι Ρροςομοιϊματοσ ςτο SeismoStruct
Εύναι διαθϋςιμη η επιλογό εξαγωγόσ αρχεύων SeismoStruct από το κύριο μενού (Αρχεύο > Εξαγωγό
Προςομοιώματοσ ςτο SeismoStruct). Γύνεται εξαγωγό ςτο φϊκελο του αρχεύου SeismoBuild όλων των
αρχεύων του SeismoStruct για όλεσ τισ επιλεγμϋνεσ αναλύςεισ (ιδιομορφικό ανϊλυςη και Pushover
αναλύςεισ).
Αποςτολι Μθνφματοσ ςτθ Seismosoft
Οι χρόςτεσ του προγρϊμματοσ που κατϋχουν εμπορικό ϊδεια, μπορούν να ςτεύλουν μόνυμα ςτη
Seismosoft από το κύριο μενού (Βοόθεια > Αποςτολό Μηνύματοσ ςτη Seismosoft) ό μϋςω του
κουμπιού
ςτη γραμμό εργαλειών. Εφόςον εύναι επιλεγμϋνο το πεδύο “Επιςύναψη Αρχεύου
Ειςαγωγόσ Δεδομϋνων” το επιλεγμϋνο μοντϋλο επιςυνϊπτεται αυτόματα και θα αποςταλεύ ςτο τμόμα
υποςτόριξησ τησ Seismosoft. ημειώνεται ότι αυτό η δυνατότητα εύναι διαθϋςιμη μόνο ςτην Εμπορικό
Έκδοςη.

Αποςτολό Μηνύματοσ ςτην Seismosoft

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Ραράμετροι Ανάλυςθσ
Όλεσ οι απαιτούμενεσ παρϊμετροι για τουσ μη γραμμικούσ αναλυτικούσ υπολογιςμούσ ορύζονται από
το κύριο μενού (Εργαλεύα > Παρϊμετροι Ανϊλυςησ) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ
εργαλεύων. Μπορεύτε να βρεύτε περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ Παραμϋτρουσ Ανϊλυςησ
ςτο αντύςτοιχο κεφϊλαιο του παρόντοσ Εγχειριδύου Φρόςησ.

Παρϊμετροι Ανϊλυςησ

ΕΡΛΛΟΓΕΣ 3D ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘΣ
Οι ρυθμύςεισ τησ 3D απεικόνιςησ του προςομοιώματοσ μπορούν να προςαρμοςτούν, ώςτε να
ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτισ απαιτόςεισ του χρόςτη.

Διάταξθ Ρροβολισ
τη ςυγκεκριμϋνη ενότητα, προςβϊςιμη μϋςω του κουμπιού
ςτα δεξιϊ, οι χρόςτεσ μπορούν (i) να
επιλϋξουν τισ Ρυθμύςεισ Απεικόνιςησ του προςομοιώματοσ, όπωσ η Συπικό Διϊταξη (προεπιλογό) και
το Μοντϋλο τησ καταςκευόσ (το τελευταύο εύναι ιδιαύτερα χρόςιμο όταν απεικονύζονται οι εςωτερικϋσ
δυνϊμεισ), (ii) να αποθηκεύςουν τισ προςωπικϋσ τουσ Ρυθμύςεισ Απεικόνιςησ ό (iii) να τροποποιόςουν
τισ Επιλογϋσ τησ 3D Απεικόνιςησ.
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Διϊταξη Οθόνησ

Αποκικευςθ Τρζχουςασ Διάταξθσ
Οι χρόςτεσ μπορούν να αποθηκεύςουν τισ αλλαγϋσ που ϋκαναν ςτισ Επιλογϋσ τησ 3D Απεικόνιςησ,
ακολουθώντασ τα παρακϊτω βόματα:
1.
2.
3.

Κϊντε κλικ ςτο κουμπύ
,
Ορύςτε ϋνα όνομα για τη διαμόρφωςη των νϋων ρυθμύςεων,
Κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Επιτυχόσ για την επιβεβαύωςη τησ εντολόσ.

Σο όνομα των νϋων ρυθμύςεων θα εμφανιςτεύ ςτο αντύςτοιχο αναδυόμενο μενού. Επιπλϋον, οι
χρόςτεσ μπορούν να επιςτρϋψουν ςτην αρχικό προκαθοριςμϋνη διϊταξη επιλϋγοντασ την Συπικό
Παρουςύαςη από τη λύςτα.
Επιλογζσ 3D Απεικόνιςθσ
Σο πλόρεσ φϊςμα των παραμϋτρων για την απεικόνιςη εύναι διαθϋςιμο ςτο παρϊθυρο διαλόγου
Επιλογϋσ 3D Απεικόνιςησ, προςβϊςιμο από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Επιλογϋσ 3D Απεικόνιςησ…) ό
μϋςω του κουμπιού
.
το μενού Επιλογϋσ 3D Απεικόνιςησ διατύθεται ϋνα ςύνολο από υπομενού μϋςω του οπούου οι χρόςτεσ
μπορούν όχι μόνο να επιλϋξουν ςτοιχεύα του μοντϋλου (κόμβουσ, δομικϊ ςτοιχεύα, κ.λπ.) αλλϊ
επιπλϋον να αλλϊξουν πλόθοσ ρυθμύςεων όπωσ χρώμα/διαφϊνεια των ςτοιχεύων, τουσ ϊξονεσ και το
φόντο, το χρώμα και το μϋγεθοσ των κειμϋνων περιγραφόσ κ.λπ.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Μενού επιλογών 3D Απεικόνιςησ

Από προεπιλογό, η 3D απεικόνιςη ανανεώνεται αυτόματα. ε περιπτώςεισ που το μοντϋλο τησ
καταςκευόσ εύναι πολύ μεγϊλο (αρκετϋσ εκατοντϊδεσ μϋλη) και/ό ο χρόςτησ χρηςιμοποιεύ φορητό
υπολογιςτό ςε λειτουργύα εκτόσ πρύζασ με ρύθμιςη για επιβρϊδυνςη τησ CPU (ώςτε να αυξηθεύ η
διϊρκεια τησ μπαταρύασ), το πρόγραμμα χρειϊζεται κϊποια δευτερόλεπτα για να ανανεώςει την
προβολό. υνεπώσ, ύςωσ εύναι βολικό για τουσ χρόςτεσ να απενεργοποιόςουν αυτό τη λειτουργύα
(απενεργοπούηςη τησ επιλογόσ Αυτόματησ Ανανϋωςησ τησ 3D Απεικόνιςησ ςτο Γενικό Τπομενού των
Επιλογών τησ 3D Απεικόνιςησ) και να επιλϋξουν την χειροκύνητη ανανϋωςη, μϋςω τησ εντολόσ
Ανανϋωςη 3D Απεικόνιςησ από τισ Επιλογϋσ τησ 3D Απεικόνιςησ ςτα δεξιϊ τησ οθόνησ.

Βαςικζσ υκμίςεισ Απεικόνιςθσ
Μια λύςτα ρυθμύςεων, προςβϊςιμη μϋςω του κουμπιού
ςτα δεξιϊ, εύναι διαθϋςιμη για την επιλογό
των πιο ςυχνϊ χρηςιμοποιούμενων χαρακτηριςτικών απεικόνιςησ (τύποσ προβολόσ, Ρυθμύςεισ
Απεικόνιςησ, προβολό ονομϊτων ςτοιχεύων, προβολό αξόνων ςτοιχεύων, διαφϊνεια μελών, κ.λπ.)
χρηςιμοποιώντασ τα διαθϋςιμα αναδυόμενα μενού και επιλϋγοντασ τα αντύςτοιχα πλαύςια.

Βαςικϋσ Ρυθμύςεισ Απεικόνιςησ
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Επίπεδα Τομισ
ε ςυνδυαςμό με τα προηγούμενα χαρακτηριςτικϊ, επιπλϋον διατύθεται η επιλογό Επύπεδα Σομόσ η
οπούα μπορεύ να ενεργοποιηθεύ μϋςω του κουμπιού
ςτα δεξιϊ.

Επύπεδα Σομόσ

Ρρόςκετεσ Λειτουργίεσ
Οι χρόςτεσ μπορούν εύκολα να μεγεθύνουν, να περιςτρϋψουν και να μετακινόςουν το 3D/2D μοντϋλο
τησ καταςκευόσ χρηςιμοποιώντασ εύτε το ποντύκι (ςυνύςταται) εύτε τισ ςυντομεύςεισ πληκτρολογύου.
Επιπλϋον, εύναι δυνατό κϊνοντασ κλικ ςε κϊποιο ςτοιχεύο να μεταφερθεύτε γρόγορα ςτην ενότητα
Προςομοιωτόσ Κτιρύου για να δεύτε/επεξεργαςτεύτε τισ ιδιότητεσ του ςτοιχεύου. Σο ύδιο επιτυγχϊνεται
κϊνοντασ δεξύ κλικ και επιλϋγοντασ «Διαμόρφωςη Μϋλουσ…».

Ρροςομοιωτισ Κτιρίου
Μια δυνατότητα βαςιςμϋνη ςε ςχεδιαςμό CAD ϋχει ειςαχθεύ για τη δημιουργύα κτιριακών
προςομοιωμϊτων. Προσ το παρόν δύνεται η δυνατότητα δημιουργύασ προςομούωςησ μόνο κτιρύων
από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα. ε επόμενεσ εκδόςεισ θα υποςτηρύζεται επιπλϋον η δημιουργύα μοντϋλων
μεταλλικών και ςύμμικτων καταςκευών.
Ο Προςομοιωτόσ Κτιρύου εύναι διαθϋςιμοσ από το Κύριο Παρϊθυρο του προγρϊμματοσ κϊνοντασ κλικ
ςτο κουμπύ
Προςομούωςη Κτιρύου.

ΥΚΜΛΣΕΛΣ ΡΟΣΟΜΟΛΩΣΘΣ
Δύνεται η επιλογό ςτουσ χρόςτεσ να ορύςουν τη γεωμετρύα τησ νϋασ καταςκευόσ και τισ βαςικϋσ
ρυθμύςεισ του μοντϋλου από το παρϊθυρο διαλόγου Έναρξη Προςομούωςησ Κτιρύου.
Καταςκευαςτικι Διαμόρφωςθ
την καρτϋλα Καταςκευαςτικό Διαμόρφωςη ορύζονται ο αριθμόσ των ορόφων και τα ύψη τουσ.
Δύνεται η επιλογό 1 ϋωσ 100 ορόφων, με διαφορετικϊ ύψη για κϊθε όροφο ό εφαρμόζοντασ ϋνα κοινό
ύψοσ για ομϊδα ορόφων. Επύςησ μπορούν να οριςτούν μϋχρι τρεύσ υπόγειοι όροφοι και τα αντύςτοιχα
ύψη τουσ. Η προκαθοριςμϋνη επιλογό για αυτό την ενότητα εύναι 3 όροφοι με 3 μϋτρα ύψοσ ο καθϋνασ
χωρύσ υπόγειουσ ορόφουσ.

Ρυθμύςεισ Προςομούωςησ – Καταςκευαςτικό Διαμόρφωςη

Δομικι Ρροςομοίωςθ
Η επιλογό μη αποδοχόσ δοκών με ελεύθερο ϊνοιγμα μικρότερο από ϋνα οριςμϋνο μόκοσ εύναι
διαθϋςιμη ςτην καρτϋλα Δομικό Προςομούωςη για την αποφυγό δημιουργύασ πολύ κοντών δοκών από
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λϊθοσ (π.χ. με τη μικρό επϋκταςη του τϋλουσ μιασ δοκού πϋρα από το ϊκρο του υποςτυλώματοσ). Η
προκαθοριςμϋνη τιμό εύναι 0.10m.
Οι χρόςτεσ επιπλϋον μπορούν να επιλϋξουν αν περιλαμβϊνεται το ςυνεργαζόμενο πλϊτοσ δοκών ςτην
προςομούωςη.
Σϋλοσ, ο οριςμόσ του κόμβου ελϋγχου γύνεται ςε αυτόν την ενότητα. Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν
απευθεύασ τον όροφο του κόμβου ελϋγχου, ό εναλλακτικϊ να διαλϋξουν τον αυτόματο οριςμό, κατϊ
τον οπούο ο κόμβοσ ελϋγχου ορύζεται ςτο κϋντρο μϊζασ του τελευταύου ορόφου ό ςτον όροφο κϊτω
από αυτόν (ςτην περύπτωςη που η μϊζα του τελευταύου ορόφου εύναι μικρότερη από το 10% τησ
μϊζασ του υποκεύμενου ορόφου), ανϊλογα με την επιλογό που ϋγινε ςτισ Ειδικϋσ Ρυθμύςεισ >
Προηγμϋνη Προςομούωςη Κτιρύου.

Ρυθμύςεισ Προςομούωςησ – Δομικό Προςομούωςη

ημειώνεται ότι οι ρυθμύςεισ του Προςομοιωτό Κτιρύου μπορούν να τροποποιηθούν αργότερα μϋςω
του κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων.

ΚΥΛΟ ΡΑΑΚΥΟ ΡΟΣΟΜΟΛΩΤΘ ΚΤΛΛΟΥ
Μετϊ τον οριςμό των βαςικών ρυθμύςεων εμφανύζεται το Κύριο Παρϊθυρο του Προςομοιωτό Κτιρύου,
όπωσ φαύνεται ςτην εικόνα που ακολουθεύ.

Ρροςομοιωτισ Κτιρίου
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Κύριο Παρϊθυρο Προςομοιωτό Κτιρύου

ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΦΟΝΤΟΥ
Η επιλογό ειςαγωγόσ ωσ φόντο ενόσ ςχεδύου CAD διατύθεται από το κύριο μενού (Αρχεύο > Ειςαγωγό
DWG…) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων. Με την ειςαγωγό του ςχεδύου
εμφανύζεται ϋνα παρϊθυρο για τον οριςμό μονϊδων του ςχεδύου και την επιλογό αντιςτούχιςησ του
ςχεδύου ςτισ ςυντεταγμϋνεσ (0,0), δηλ. την αρχό του ςυςτόματοσ ςυντεταγμϋνων. Πραγματοποιώντασ
αυτό την επιλογό μετακινεύται η κϊτω αριςτερό ϊκρη του ςχεδύου ςτο (0,0) ανεξϊρτητα από τισ
ςυντεταγμϋνεσ του αρχικού ςχεδύου CAD.

Ρυθμύςεισ Ειςαχθϋντοσ ςχεδύου CAD

Να ςημειωθεύ ότι η αρχό των αξόνων μπορεύ να μετακινηθεύ περαιτϋρω ςε διαφορετικό ςημεύο, μετϊ
την ειςαγωγό του ςχεδύου, με το κουμπύ Μετακύνηςη Κϋντρου Αξόνων ( ) τησ γραμμόσ εργαλεύων,
επύςησ διαθϋςιμο από το κύριο μενού (Προβολό > Μετακύνηςη Κϋντρου Αξόνων). Η επιλογό
μετακύνηςησ του ειςηγμϋνου ςχεδύου CAD εύναι επύςησ διαθϋςιμη από την επιλογό Μετακύνηςη DWG (
) από την γραμμό εργαλειών ό από από το κύριο μενού (Προβολό > Μετακύνηςη DWG). Επιπλϋον,
από το κύριο μενού (Προβολό > Προβολό/Απόκρυψη DWG) ό μϋςω του κουμπιού
εργαλεύων καθορύζεται αν το ςχϋδιο θα εύναι ορατό ό όχι.

τησ γραμμόσ
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Οι χρόςτεσ μπορούν επύςησ να μετακινόςουν την κϊτοψη του κτιρύου από το κύριο μενού (Εργαλεύα >
Μετακύνηςη Κτιρύου) ό από το αντύςτοιχο κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλειών, εύτε ορύζοντασ τισ
ςχετικϋσ ςυντεταγμϋνεσ εύτε επιλϋγοντασ το αρχικό ςημεύο και το δϋυτερο ςημεύο γραφικϊ.

Παρϊθυρο Μετακύνηςησ Κτιρύου

Η επιλογό περιςτροφόσ τησ κϊτοψησ του κτιρύου εύναι επύςησ διαθϋςιμη από το κύριο μενού
(Εργαλεύα > Περιςτροφό Κτιρύου) ό από το κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλειών. Οι χρόςτεσ πρϋπει να
καθορύςουν το ςταθερό ςημεύο από τισ ςυντεταγμϋνεσ του ό γραφικϊ και να ορύςουν τη γωνύα
περιςτροφόσ.

Παρϊθυρο Περιςτροφόσ Κτιρύου

Σϋλοσ, το ςχϋδιο ενόσ υφιςτϊμενου ορόφου μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ωσ φόντο για την εύκολη
ειςαγωγό νϋων μελών ςε ϊλλο όροφο.

Ρροςομοιωτισ Κτιρίου
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Νϋοσ όροφοσ και φόντο

ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΔΟΜΛΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
Οι ενότητεσ υνδυαςμού Τλικών, Προχωρημϋνεσ Παρϊμετροι Μϋλουσ και οι Παρϊμετροι
Προςομούωςησ εύναι κοινϋσ ςτο παρϊθυρο με τισ ιδιότητεσ για όλα τα μϋλη, ενώ η ενότητα Περιτύλιξησ
με ΙΟΠ εύναι διαθϋςιμη μόνο για τα υποςτυλώματα. Να ςημειωθεύ ότι εύναι διαθϋςιμη μια λύςτα με
How-To Documents για γρόγορη πρόςβαςη ςτισ απαιτούμενεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την
προςομούωςη ςτον Προςομοιωτό Κτιρύου.

Συνδυαςμόσ Υλικϊν
Οι ιδιότητεσ τησ ενότητασ υνδυαςμόσ Τλικών ορύζονται από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Οριςμόσ
υνδυαςμών Τλικών), μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων, ό μϋςω του
κουμπιού Οριςμόσ υνδυαςμών Τλικών ςτο παρϊθυρο με τισ ιδιότητεσ των μελών. Οι απαιτούμενεσ
τιμϋσ για τον οριςμό των ιδιοτότων των υλικών εξαρτώνται από τον τύπο των μελών, δηλαδό
υφιςτϊμενα ό νϋα μϋλη. Για τα υφιςτϊμενα υλικϊ απαιτεύται η μϋςη τιμό αντοχόσ και η μϋςη τιμό
μειωμϋνη κατϊ την τυπικό απόκλιςη, ενώ για τα νϋα υλικϊ πρϋπει να ορύζεται η χαρακτηριςτικό τιμό
αντοχόσ και η μϋςη τιμό. Από προεπιλογό υπϊρχουν δύο ςυνδυαςμού υλικών, ϋνασ για τα υφιςτϊμενα
ςτοιχεύα και ϋνασ για τα νϋα. Οι χρόςτεσ μπορούν να τροποποιόςουν τισ τιμϋσ των προκαθοριςμϋνων
ςυνδυαςμών ενώ επιπλϋον μπορούν να προςθϋςουν νϋουσ ςυνδυαςμούσ υλικών για την κϊλυψη των
αναγκών του μοντϋλου τουσ (π.χ. όταν χρηςιμοποιούνται υλικϊ με διαφορετικϋσ τιμϋσ αντοχόσ).

Παρϊθυρο υνδυαςμών Τλικών
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Προςθόκη νϋου ςυνδυαςμού υλικών
ΗΜΕΙΩΗ 1: Τπϊρχει όριο ςτον αριθμό των ςυνδυαςμών υλικών που μπορούν να οριςτούν και
ιςούται με 10. Οι προκαθοριςμϋνοι ςυνδυαςμού υλικών δεν μπορούν να αφαιρεθούν.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Η επιλογό τησ εφαρμογόσ τυπικών τιμών αντοχών τησ περιόδου καταςκευόσ του
κτιρύου εύναι διαθϋςιμη όταν αυτό εύναι διαθϋςιμο ςτον επιλεγμϋνο Κανονιςμό, π.χ. ςτον ΚΑΝ.ΕΠΕ..

Ρροχωρθμζνεσ Λδιότθτεσ Μζλουσ
Οι ιδιότητεσ του μϋλουσ με βϊςη τον Κανονιςμό ορύζονται από τισ Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ ςτο
παρϊθυρο με τισ Ιδιότητεσ. Εδώ οι χρόςτεσ μπορούν να καθορύςουν: την κατϊταξη του ςτοιχεύου
(δηλαδό ςε κύριο ό δευτερεύον μϋλοσ), αν εύναι καταςκευαςμϋνο με ό χωρύσ λεπτομϋρειεσ για
ςειςμικό αντύςταςη, το πϊχοσ επικϊλυψησ, τον τύπο του διαμόκη οπλιςμού (ψαθυρόσ χϊλυβασ
ψυχρόσ ϋλαςησ και λεύεσ διαμόκεισ ρϊβδοι μπορούν να ειςαχθούν), το εύδοσ και το μόκοσ αγκύρωςησ
των διαμόκων ρϊβδων, όπωσ επύςησ και η προςβαςιμότητα τησ θϋςησ όπου γύνεται η επϋμβαςη
(απαραύτητη μόνο για τον ελληνικό Κανονιςμό ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ημειώνεται ότι το μόκοσ αγκύρωςησ
ορύζεται με τρεισ τρόπουσ: (i) τα μϋλη ϋχουν επαρκϋσ μόκοσ αγκύρωςησ, ςε ςύγκριςη με το ελϊχιςτο
για παραμόρφωςη αςτοχύασ (προκαθοριςμϋνο), (ii) τα μϋλη ϋχουν ανεπαρκϋσ μόκοσ αγκύρωςησ
(ορύζεται ο λόγοσ του εφαρμοζόμενου προσ το ελϊχιςτο μόκοσ αγκύρωςησ για παραμόρφωςη
αςτοχύασ) και (iii) τα μϋλη ϋχουν ανεπαρκϋσ μόκοσ αγκύρωςησ (προςδιορύζεται το απόλυτο μόκοσ
αγκύρωςησ).
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Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ

Ραράμετροι Ρροςομοίωςθσ
Οι παρϊμετροι προςομούωςησ του μϋλουσ μπορούν να οριςτούν από το παρϊθυρο Παραμϋτρων
Προςομούωςησ, προςβϊςιμο από το Παρϊθυρο Ιδιοτότων. Εδώ, οι χρόςτεσ μπορούν να ορύςουν τουσ
τύπουσ υλικών ςκυροδϋματοσ και χϊλυβα και τον τύπο του πλαιςιακού ςτοιχεύου που θα
χρηςιμοποιηθεύ για τη προςομούωςη των μελών τησ καταςκευόσ ςτο SeismoBuild, μαζύ με ϊλλεσ
επιλογϋσ προςομούωςησ, όπωσ τον αριθμό των ινών τησ διατομόσ και των οριςμό των βαθμών
ελευθερύασ Ροπών/Δυνϊμεων.
Σα υλικϊ και ο τύποσ των πλαιςιακών ςτοιχεύων, που θα χρηςιμοποιηθούν ςε ϋνα project ςτο
SeismoBuild, ορύζονται ςτην καρτϋλα Ειδικών Ρυθμύςεων Προςομούωςησ ςτο πλαύςιο διαλόγου των
Ειδικών Ρυθμύςεων. Οι επιλογϋσ που γύνονται ςτην καρτϋλα Προηγμϋνη Προςομούωςη Κτιρύου
αντιςτοιχούν ςτισ ςτϊνταρντ επιλογϋσ (“Προκαθοριςμϋνο”) τησ καρτϋλασ Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ.
Δεκατϋςςερισ τύποι υλικών εύναι διαθϋςιμοι ςτο SeismoBuild, ϋξι για το ςκυρόδεμα και οχτώ για τον
χϊλυβα. Η πλόρησ λύςτα υλικών εύναι:















Μη γραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Mander et al. - con_ma
Σριγραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ - con_tl
Μη γραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Chang and Mander– con_cm
Μη γραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Kappos and Konstantinidis - con_hs
ύνθετο τςιμεντοειδϋσ υλικό - con_ecc
Μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Kent-Scott-Park – con_ksp
Μοντϋλο χϊλυβα Menegotto-Pinto - stl_mp
Μοντϋλο χϊλυβα Giuffre-Menegotto-Pinto - stl_gmp
Διγραμμικό μοντϋλο χϊλυβα - stl_bl
Διγραμμικό μοντϋλο χϊλυβα με ιςοτροπικό κρϊτυνςη - stl_bl2
Μοντϋλο χϊλυβα Ramberg-Osgood - stl_ro
Μοντϋλο χϊλυβα Dodd-Restrepo– stl_dr
Μοντϋλο χϊλυβα Menegotto-Pinto με μετελαςτικό λυγιςμό Monti-Nuti - stl_mn
Μοντελο μεταλλικών ςυνδϋςμων με περιοριςμό ϋναντι λυγιςμού – stl_brb

88

SeismoBuild Εγχειρίδιο Χριςθσ

Για μια περιεκτικό περιγραφό των τύπων των υλικών, ανατρϋξτε ςτο Παρϊρτημα Γ- Τλικϊ.
Διαφορετικού τύποι πλαιςιακών ςτοιχεύων μπορούν να χρηςιμοποιηθούν εντόσ των δομικών μελών.
Οι χρόςτεσ μπορούν να διαλϋξουν μεταξύ ανελαςτικών πλαιςιακών ςτοιχεύων με βϊςη τισ δυνϊμεισ
(infrmFB), ανελαςτικών πλαιςιακών ςτοιχεύων με πλαςτικό ϊρθρωςη με βϊςη τισ δυνϊμεισ
(infrmFBPH), ανελαςτικών πλαιςιακών ςτοιχεύων με πλαςτικό ϊρθρωςη με βϊςη τισ μετακινόςεισ
(infrmDBPH), ανελαςτικών πλαιςιακών ςτοιχεύων με βϊςη τισ μετακινόςεισ (infrmDB), και ελαςτικών
πλαιςιακών ςτοιχεύων (elfrm). υνύςταται να επιλϋγεται ο τύποσ ανελαςτικών πλαιςιακών ςτοιχεύων
με βϊςη τισ μετατοπύςεισ (infrmDB) για μϋλη με μικρό μόκοσ, μύα επιλογό που βελτιώνει τόςο την
ακρύβεια όςο και την ςταθερότητα τησ ανϊλυςησ.
ΗΜΕΙΩΗ: Οι ϋλεγχοι με βϊςη τον κανονιςμό δεν εκτελούνται για τον τύπο μϋλουσ ελαςτικού
πλαιςιακού ςτοιχεύου (elfrm). υνεπώσ, αυτόσ ο τύποσ ςτοιχεύου μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ μόνο ςε
ειδικϋσ περιπτώςεισ προςομούωςησ, όταν αναμϋνεται ελαςτικό ςυμπεριφορϊ του μϋλουσ.

Επιπλϋον, πρϋπει να οριςτεύ ο αριθμόσ των ινών, ςτισ οπούεσ διαιρούνται οι διατομϋσ των μελών ςτουσ
υπολογιςμούσ. Οι χρόςτεσ πρϋπει να ορύςουν τον αριθμό των ινών τησ επιλογόσ τουσ ό μπορεύ να
επιλϋξουν τον αυτόματο υπολογιςμό, ςύμφωνα με τον οπούο ορύζονται 50 ύνεσ για εμβαδόν
ςκυροδϋματοσ μϋλουσ μικρότερο από 0.1m2 και 200 ύνεσ για εμβαδόν ςκυροδϋματοσ μϋλουσ
μεγαλύτερο από 1m2, ενώ για τισ ενδιϊμεςεσ τιμϋσ πραγματοποιεύται γραμμικό παρεμβολό. Κϊθε
διαμόκησ ρϊβδοσ οπλιςμού ορύζεται με μια πρόςθετη ύνα, η οπούα προςτύθεται ςτον προαναφερθϋντα
αριθμό ινών για το ςκυρόδεμα.
Σϋλοσ, οι χρόςτεσ μπορούν να ‘ελευθερώςουν’ ϋναν ό περιςςότερουσ από τουσ βαθμούσ ελευθερύασ
του μϋλουσ (δυνϊμεισ ό ροπϋσ) ςτα δύο ϊκρα του.

Ενότητα Παραμϋτρων Προςομούωςησ
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Ρεριτφλιξθ με ΛΟΡ
Σα υφϊςματα από Ινοπλιςμϋνα Πολυμερό (ΙΟΠ) ορύζονται μϋςω τησ ενότητασ Περιτύλιξη με ΙΟΠ. Οι
χρόςτεσ ϋχουν τη δυνατότητα επιλογόσ υφϊςματοσ ΙΟΠ από λύςτα με τα πιο ςυνόθη προώόντα, που
διατύθενται ςτην αγορϊ, ό εναλλακτικϊ ειςαγωγόσ τιμών τησ επιλογόσ τουσ.
Μπορεύ επύςησ να οριςτεύ, ο αριθμόσ των εφαρμοζόμενων ςτρώςεων, καθώσ και αν οι ιδιότητεσ των
υφαςμϊτων ΙΟΠ, που πρόκειται να χρηςιμοποιηθούν ςτουσ υπολογιςμούσ, εύναι οι ιδιότητεσ των
ξηρών ινών ό του ινοπλιςμϋνου πολυμερούσ (ύνεσ + ρητύνη). Σϋλοσ, για τισ ορθογώνιεσ διατομϋσ
μπορεύ να καθοριςτεύ η ακτύνα καμπύλωςησ των γωνιών R, μια κρύςιμη παρϊμετροσ ςτην εφαρμογό
των υφαςμϊτων ΙΟΠ.

Επιλογό από λύςτα

Όταν οι χρόςτεσ επιλϋγουν να ορύςουν δικϋσ τουσ τιμϋσ, οι απαιτούμενεσ πληροφορύεσ εύναι ο τύποσ
του υφϊςματοσ ΙΟΠ (ύνεσ Άνθρακα, Αραμιδύου, Γυαλιού, Βαςϊλτη ό Φϊλυβα), οι ιδιότητεσ των ξηρών
ινών ό του ινοπλιςμϋνου πολυμερούσ (ύνεσ + ρητύνη), ο αριθμόσ και ο προςανατολιςμόσ (ςχετικϊ με τη
διαμόκη διεύθυνςη του υφϊςματοσ) των ινών, καθώσ και ο αριθμόσ των ςτρώςεων και η ακτύνα
καμπύλωςησ των γωνιών R.
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Ενότητα τιμών οριςμϋνων από το χρόςτη

Σϋλοσ, μπορούν να προταθούν ςτη Seismosoft ςυςτόματα ΙΟΠ μϋςω του κουμπιού Πρoτεύνετε
ςύςτημα FRP ςτη Seismosoft. Εδώ καλεύται ο χρόςτησ να ορύςει το όνομα για το ςύςτημα FRP, το
ςύνδεςμο για τισ πληροφορύεσ του προώόντοσ και τισ τεχνικϋσ ιδιότητεσ του υφϊςματοσ FRP.

Παρϊθυρο πρόταςησ ςυςτόματοσ FRP

Υποςτυλϊματα
Σα υποςτυλώματα ειςϊγονται από το κύριο μενού (Ειςαγωγό > … ) ό μϋςω των αντύςτοιχων
κουμπιών τησ γραμμόσ εργαλεύων. Εμφανύζεται το Παρϊθυρο με τισ Ιδιότητεσ του Τποςτυλώματοσ
όπου ορύζονται οι ακόλουθεσ ιδιότητεσ:
(i) Οι διαςτϊςεισ (ύψοσ, πλϊτοσ και αν εύναι πλόρουσ ό ελεύθερου μόκουσ, ορύζοντασ τη διαφορϊ
μόκουσ ςτην τελευταύα περύπτωςη)
(ii) η ςτϊθμη θεμελύωςησ
(iii) ο οπλιςμόσ
(iv) ο ςυνδυαςμόσ υλικών
(v) ο μανδύασ ΙΟΠ
(vi) οι ειδικϋσ ιδιότητεσ μϋλουσ
(vii) οι παρϊμετροι προςομούωςησ
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Σα υποςτυλώματα ειςϊγονται με μονό κλικ ςτο ποντύκι.
Μετϊ την επιλογό τησ εντολόσ Ειςαγωγό Τποςτυλώματοσ εμφανύζεται ϋνα ενημερωτικό μόνυμα
παρϋχοντασ ςύντομεσ πληροφορύεσ για το πώσ να ειςϊγετε ϋνα υποςτύλωμα.

Πώσ να Ειςϊγετε ϋνα Τποςτύλωμα

Προσ το παρόν, οκτώ τύποι διατομών υποςτυλώματοσ εύναι διαθϋςιμοι ςτο SeismoBuild:









Ορθογωνικό Τποςτύλωμα
Τποςτύλωμα Μορφόσ L
Τποςτύλωμα Μορφόσ Σ
Κυκλικό Τποςτύλωμα
Ορθογωνικό Τποςτύλωμα με Μανδύα
Τποςτύλωμα Μορφόσ L με Μανδύα
Τποςτύλωμα Μορφόσ Σ με Μανδύα
Κυκλικό Τποςτύλωμα με Μανδύα

Για πιο αναλυτικό περιγραφό ςχετικϊ με την ειςαγωγό υποςτυλωμϊτων ςτον Προςομοιωτό Κτιρύου
ανατρϋξτε ςτο Παρϊρτημα Δ – Ειςαγωγό Δομικών τοιχεύων.
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Τοιχία
Σα τοιχύα ειςϊγονται από το κύριο μενού (Ειςαγωγό > …) ό μϋςω των αντύςτοιχων κουμπιών τησ
γραμμόσ εργαλεύων. Εμφανύζεται το Παρϊθυρο με τισ Ιδιότητεσ του Σοιχύου όπου ορύζονται οι
ιδιότητεσ με τον ύδιο τρόπο όπωσ ςτα υποςτυλώματα. Σα τοιχύα ειςϊγονται ορύζοντασ τισ ϊκρεσ τουσ,
απαιτούνται μόνο δύο κλικ ςτο ποντύκι.
Προσ το παρόν, εύναι διαθϋςιμοι ςτο SeismoBuild οι ακόλουθοι τύποι:



Σοιχύο
ύνθετο Σοιχύο

Μετϊ την επιλογό τησ εντολόσ Ειςαγωγό Σοιχύου εμφανύζεται ϋνα ενημερωτικό μόνυμα παρϋχοντασ
ςύντομεσ πληροφορύεσ για το πώσ να ειςϊγετε ϋνα τοιχύο.

Παρϊθυρο - Πώσ να ειςϊγετε ϋνα Σοιχύο

Για πιο αναλυτικό περιγραφό ςχετικϊ με την ειςαγωγό τοιχύων ςτον Προςομοιωτό Κτιρύου ανατρϋξτε
ςτο Παρϊρτημα Δ – Ειςαγωγό Δομικών τοιχεύων.
Μετϊ την επιλογό του κουμπιού ύνθετο Σοιχύο τησ γραμμόσ εργαλεύων
, εμφανύζεται ϋνα
ενημερωτικό παρϊθυρο με τον προτεινόμενο τρόπο ειςαγωγόσ ςύνθετων τοιχύων. ύμφωνα με
πρόςφατεσ ϋρευνεσ (BeyerK., Dazio A. και Priestley M.J.N. [2008]), ο καλύτεροσ τρόποσ υποδιαύρεςησ
των μη επύπεδων τοιχύων, π.χ. τοιχύα μορφόσ U ό Ζ ςε επύπεδα υποτμόματα εύναι με διαχωριςμό τησ
γωνιακόσ περιοχόσ μεταξύ του πϋλματοσ και των τμημϊτων του τοιχύου. Με αυτό τον τρόπο η
εςωτερικό γωνιακό ρϊβδοσ αποδύδεται τόςο ςτον κορμό όςο και ςτισ πλευρϋσ, ενώ η εξωτερικό
γωνιακό ρϊβδοσ δεν αποδύδεται ςε καμύα διατομό, επομϋνωσ το ςυνολικό εμβαδόν οπλιςμού
διαμορφώνεται ςωςτϊ.
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Μόνυμα Προςομούωςησ ύνθετων Σοιχύων
ΗΜΕΩΗ: Οι οριζόντιεσ ϊκαμπτεσ ςυνδϋςεισ ορύζονται αυτόματα από το πρόγραμμα προκειμϋνου
να ςυνδεθούν τα καθοριςμϋνα κατακόρυφα ςτοιχεύα.

Δοκοί
Οι δοκού ειςϊγονται από το κύριο μενού (Ειςαγωγό > …) ό μϋςω των αντύςτοιχων κουμπιών τησ
γραμμόσ εργαλεύων. Κϊποιεσ επιπλϋον παρϊμετροι ςε ςχϋςη με εκεύνεσ για τα υποςτυλώματα
απαιτούνται για το ςωςτό οριςμό μιασ δοκού, δηλαδό αν εύναι κεκλιμϋνη δοκόσ (ςε αυτό την
περύπτωςη το ύψοσ και των δύο ϊκρων πρϋπει να οριςτεύ), το πρόςθετο μόνιμο φορτύο και ο
οπλιςμόσ κατϊ μόκοσ τησ δοκού (ςτο μϋςο και ςτα δύο ϊκρα). Οι δοκού ειςϊγονται ορύζοντασ τισ ϊκρεσ
τουσ με δύο κλικ ςτο ποντύκι. Μετϊ την ειςαγωγό δοκών και πλακών, εύναι δυνατό η επιλογό για να
περιλαμβϊνεται το ςυνεργαζόμενο πλϊτοσ και προςαρμογόσ τησ τιμόσ του, όπωσ επύςησ και η επιλογό
για ανεςτραμμϋνεσ δοκούσ.
Προσ το παρόν, δύο τύποι δοκών εύναι διαθϋςιμοι ςτο SeismoBuild:



Δοκόσ
Δοκόσ με Μανδύα

Μετϊ την επιλογό τησ εντολόσ Ειςαγωγό Δοκού εμφανύζεται ϋνα ενημερωτικό μόνυμα παρϋχοντασ
ςύντομεσ πληροφορύεσ για το πώσ να ειςϊγετε μύα δοκό.
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Παρϊθυρο - Πώσ να ειςϊγετε μύα Δοκό

Για πιο αναλυτικό περιγραφό ςχετικϊ με την ειςαγωγό δοκών ςτον Προςομοιωτό Κτιρύου ανατρϋξτε
ςτο Παρϊρτημα Δ – Ειςαγωγό Δομικών τοιχεύων.

Ρλάκα
Η ειςαγωγό πλϊκασ εύναι διαθϋςιμη από το μενού (Ειςαγωγό > Πλϊκα) ό μϋςω του κουμπιού
τησ
γραμμόσ εργαλεύων. Πριν την ειςαγωγό πλϊκασ, εμφανύζεται ϋνα ενημερωτικό μόνυμα παρϋχοντασ
ςύντομεσ πληροφορύεσ για το πώσ να ειςϊγετε μύα πλϊκα.
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Παρϊθυρο - Πώσ να ειςϊγετε μια πλϊκα

Η πλϊκα ειςϊγεται με μονό κλικ ςτο ποντύκι ςε μια κλειςτό περιοχό που περιβϊλλεται από δομικϊ
ςτοιχεύα (υποςτυλώματα, τοιχύα και δοκούσ).
το Παρϊθυρο Ιδιότητεσ Πλακών μπορούν να οριςτούν (i) το ύψοσ, (ii) ο οπλιςμόσ και ο
προςανατολιςμόσ του κατϊ x και κατϊ y, και (iii) το ύδιο βϊροσ και τα πρόςθετα μόνιμα, κινητϊ και
φορτύα χιονιού. Σο ύδιο βϊροσ τησ πλϊκασ υπολογύζεται αυτόματα και περιλαμβϊνεται ςτο
καταςκευαςτικό μοντϋλο ό χρηςιμοποιεύται τιμό που καθορύζεται από τον χρόςτη. Οι χρόςτεσ
επιλϋγουν την κατϊλληλη κατηγορύα φόρτιςησ και τα κινητϊ φορτύα ορύζονται αυτόματα από το
πρόγραμμα.
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Παρϊθυρο - Ιδιότητεσ Πλϊκασ

Κατηγορύεσ φορτιςμϋνων περιοχών
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Ειςαγωγό πλϊκασ

Μετϊ τον οριςμό τησ πλϊκασ, οι χρόςτεσ μπορούν να τροποποιόςουν τισ ςυνθόκεσ ςτόριξόσ τησ,
προςδιορύζοντασ τισ δοκούσ που θα αναλϊβουν τα φορτύα τησ πλϊκασ.

υνθόκεσ ςτόριξησ πλϊκασ

Επιπλϋον, μπορεύ να τροποποιηθεύ η κλύςη τησ πλϊκασ καθορύζοντασ το ύψοσ τησ ςε τρύα ςημεύα τα
οπούα μπορούν να επιλεγούν γραφικϊ. Η ςτϊθμη των παρακεύμενων δοκών και υποςτυλωμϊτων
προςαρμόζεται αυτόματα, ενώ τα υποςτυλώματα διαιρούνται αυτόματα από το πρόγραμμα ςε κοντϊ
μϋλη, όπου απαιτεύται, δηλαδό ςτην περύπτωςη που δύο ό τρεισ δοκού ςτηρύζονται ςτο ύδιο
υποςτύλωμα ςε διαφορετικϋσ ςτϊθμεσ, οπότε και δημιουργούνται κοντϊ υποςτυλώματα.

Κλύςη πλϊκασ
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ΗΜΕΙΩΗ 1: Η προςομούωςη τησ πλϊκασ πραγματοποιεύται με ϊκαμπτα διαφρϊγματα, ωσ εκ
τούτου, γύνεται από το πρόγραμμα θεώρηςη ϊκαμπτησ πλϊκασ, που ςυναντϊται ςτη ςυντριπτικό
πλειοψηφύα κτιρύων Ο... Σα φορτύα τησ πλϊκασ (ύδιο βϊροσ, επιπλϋον μόνιμα και κινητϊ φορτύα
πολλαπλαςιαςμϋνα με τουσ αντύςτοιχουσ ςυντελεςτϋσ τησ ενότητασ τατικϋσ Δρϊςεισ)
μετατρϋπονται ςε μϊζεσ, βϊςει τησ τιμόσ του g, και εφαρμόζονται απευθεύασ ςτισ δοκούσ ςτόριξησ
τησ πλϊκασ.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Ο οπλιςμόσ τησ πλϊκασ εφαρμόζεται ςτο ςυνεργαζόμενο πλϊτοσ των δοκών
περιμετρικϊ τησ πλϊκασ. Προφανώσ, όταν οι χρόςτεσ επιλϋγουν να μην περιλαμβϊνονται τα
ςυνεργαζόμενα πλϊτη των δοκών ςτην προςομούωςη, αυτό η ρύθμιςη δε λαμβϊνεται υπόψη.

Ρλάκα μζςω Ρεριμζτρου
Πλϊκεσ οποιαςδόποτε γεωμετρύασ μπορούν να οριςτούν ςτον Προςομοιωτό Κτιρύου επιλϋγοντασ
Ειςαγωγό > Πλϊκα με οριςμό Περιμϋτρου από το Μενού (ό από το αντύςτοιχο κουμπύ ςτη γραμμό
εργαλεύων
). Πριν την ειςαγωγό πλϊκασ, εμφανύζεται ϋνα ενημερωτικό μόνυμα παρϋχοντασ
ςύντομεσ πληροφορύεσ για το πώσ να ειςϊγετε μύα πλϊκα μϋςω περιμϋτρου.

Παρϊθυρο - Πώσ να ειςϊγετε μύα πλϊκα μϋςω περιμϋτρου

Μετϊ τον οριςμό τησ περιμϋτρου τησ πλϊκασ μϋςω του οριςμού των γωνιών τησ, πρϋπει να επιλεγεύ το
κουμπύ “Εφαρμογό & Ειςαγωγό Πλϊκασ’’. Η πλϊκα ειςϊγεται αυτόματα.

χεδύαςη Πλϊκασ μϋςω περιμϋτρου

Ρροςομοιωτισ Κτιρίου
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ΗΜΕΙΩΗ 1: Οι πλϊκεσ προμοιώνονται ςτο SeismoBuild ωσ ϊκαμπτα διαφρϊγματα που ςυνδϋουν
τισ δοκούσ, τα υποςτυλώματα και τα τοιχύα ςτην περύμετρό τουσ και ωσ πρόςθετα φορτύα
εφαρμοζόμενα ςτισ δοκούσ. Προφανώσ, ςτην περύπτωςη πλακών προβόλου δεν δημιουργεύται
ϊκαμπτο διϊφραγμα και η πλϊκα θεωρεύται ωσ πρόςθετη μϊζα ςτην δοκό ςτόριξησ. Η πρόςθετη
μϊζα λαμβϊνεται υπόψη μϋςω των μόνιμων και κινητών φορτύων τησ πλϊκασ.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Όταν η περύμετροσ που ορύζεται δεν αποτελεύ μια κλειςτό περιοχό, το πρώτο ςημεύο
ςυνδϋεται αυτόματα από το πρόγραμμα με το τελευταύο ώςτε να οριςτεύ η νϋα πλϊκα.

Ρερίγραμμα Ρλάκασ/Ρροβόλου
τον Προςομοιωτό Κτιρύου δύνεται επύςησ η δυνατότητα οριςμού Πλϊκασ Προβόλου. Για την
ειςαγωγό τησ, πρϋπει να γύνει προςθόκη Ελεύθερου Άκρου από το Μενού (Ειςαγωγό > Περύγραμμα
Πλϊκασ/Προβόλου) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων. Ένα ενημερωτικό
μόνυμα εμφανύζεται παρϋχοντασ ςύντομεσ πληροφορύεσ για το πώσ να ειςϊγετε τα όρια τησ πλϊκασ.

Παρϊθυρο - Πώσ να ειςϊγετε Όρια Πλακών

Μετϊ τον καθοριςμό των γωνιών του Περιγρϊμματοσ, κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Εφαρμογό. Μόλισ
ολοκληρωθεύ η ειςαγωγό, το Περύγραμμα χρηςιμοποιεύται για να περιγρϊψει το ςχόμα τησ πλϊκασ.

χεδιαςμόσ Περιγρϊμματοσ Πλϊκασ/Προβόλου
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Μετϊ τον καθοριςμό του περιγρϊμματοσ που απαιτεύται για να οριςτεύ μια κλειςτό περιοχό, οι
χρόςτεσ μπορούν να ειςϊγουν νϋα πλϊκα.

Δημιουργύα νϋασ πλϊκασ προβόλου
ΗΜΕΙΩΗ: Οι πλϊκεσ προςομοιώνονται ςτο SeismoBuild ωσ ϊκαμπτα διαφρϊγματα που ςυνδϋουν
δοκούσ, υποςτυλώματα και τοιχύα ςτην περύμετρό τουσ και ωσ πρόςθετα φορτύα ςτισ δοκούσ.
Προφανώσ ςτην περύπτωςη των προβόλων, δε δημιουργεύται ϊκαμπτο διϊφραγμα και η πλϊκα
θεωρεύται ωσ πρόςθετη μϊζα ςτη δοκό ςτόριξησ. την πρόςθετη μϊζα προςμετρώνται τα πρόςθετα
μόνιμα και κινητϊ φορτύα των πλακών.

Κλίμακεσ
Η ειςαγωγό κλύμακασ γύνεται από το Μενού (Ειςαγωγό > Κλύμακεσ) ό κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων. Ένα ενημερωτικό μόνυμα εμφανύζεται παρϋχοντασ ςύντομεσ πληροφορύεσ
για το πώσ να ειςϊγετε μύα κλύμακα.

Παρϊθυρο - Πώσ να ειςϊγετε Κλύμακα

Η κλύμακα μπορεύ εύκολα να οριςτεύ προςδιορύζοντασ την κεντρικό γραμμό τησ. Σο πλατύςκαλο
ορύζεται μϋςω του κουμπιού «Προςθόκη Πλατύςκαλων» μετϊ την ειςαγωγό τησ κλύμακασ ςτο ςχϋδιο.
Σα δύο ϊκρα του πλατύςκαλου ορύζονται γραφικϊ ςτην κεντρικό γραμμό. Σα πλατύςκαλα μπορούν να
αφαιρεθούν μϋςω του κουμπιού «Διαγραφό Όλων των Πλατύςκαλων».
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το παρϊθυρο με τισ Ιδιότητεσ επιλϋγεται το πλϊτοσ τησ κλύμακασ, το ρύχτι, το ελϊχιςτο πϊτημα του
ςκαλοπατιού, οι υψομετρικϋσ διαφορϋσ ςχετικϊ με τον όροφο βϊςησ και τον όροφο κορυφόσ, όπωσ
επύςησ και τα πρόςθετα μόνιμα, κινητϊ και φορτύα χιονιού. Σο τελευταύο εύναι απαραύτητο μόνο από
τον ASCE 41-17 και τον TBDY.ημειώνεται ότι το ύδιο βϊροσ τησ κλύμακασ υπολογύζεται αυτόματα
ςύμφωνα με τη γεωμετρύα, τα υλικϊ και το ειδικό βϊροσ τησ κλύμακασ ό χρηςιμοποιεύται τιμό που
καθορύζεται από τον χρόςτη.

Ιδιότητεσ Κλύμακασ

Κατηγορύεσ Υορτιςμϋνων Περιοχών
ΗΜΕΙΩΗ: Οι κλύμακεσ προςομοιώνονται ςτο SeismoBuild με ελαςτικϊ ςτοιχεύα ςταθερού πλϊτουσ
και ύψουσ διατομόσ.
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ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑ ΔΟΜΛΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
Φρηςιμοποιώντασ τα εργαλεύα επεξεργαςύασ από το κύριο μενού (Εργαλεύα > …) ό μϋςω των
αντύςτοιχων κουμπιών τησ γραμμόσ εργαλεύων, οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν ( ) ϋνα μϋλοσ για
να δουν ό να αλλϊξουν τισ ιδιότητϋσ του. Περαιτϋρω, μπορούν να το μετακινόςουν ( ) ςε
διαφορετικό θϋςη, να το περιςτρϋψουν ( ) ό το διαγρϊψουν (
).
ημειώνεται ότι υπϊρχουν διϊφοροι τρόποι για τη διαγραφό των ςτοιχεύων: (i) κϊνοντασ κλικ ςτο
ςτοιχεύο, (ii) με βϊςη το όνομϊ του ό (iii) επιλϋγοντασ με το ποντύκι μύα ορθογώνια περιοχό ςτο Κύριο
Παρϊθυρο.

Διαγραφό τοιχεύου

Η επιλογό πολλαπλόσ επεξεργαςύασ των μελών τησ καταςκευόσ εύναι διαθϋςιμη από το κύριο μενού
(Εργαλεύα > Προβολό/Επεξεργαςύα Ιδιοτότων Μϋλουσ) ό από το αντύςτοιχο κουμπύ
ςτη γραμμό
εργαλειών. Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν πολλϊ μϋλη ύδιου τύπου διατομόσ και να τα
τροποποιόςουν ταυτόχρονα.

Προβολό/Επεξεργαςύα παραθύρου Ιδιοτότων Μελών

Οι ιδιότητεσ ενόσ μϋλουσ μπορούν να εφαρμοςτούν ςε ϊλλα από το κύριο μενού (Εργαλεύα> Αντιγραφό
Ιδιοτότων Μϋλουσ) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων. Ένα παρϊθυρο με
μια λύςτα των ιδιοτότων που θα αντιγραφούν εμφανύζεται μετϊ την επιλογό του μϋλουσ. Οι χρόςτεσ
αρκεύ απλώσ να κϊνουν κλικ πϊνω ςε ϋνα μϋλοσ προκειμϋνου να αλλϊξουν τισ ιδιότητϋσ του.
ημειώνεται ότι οι πρόςθετεσ ρϊβδοι οπλιςμού δεν μπορούν να αντιγραφούν.

Ρροςομοιωτισ Κτιρίου
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Παρϊθυρο Αντιγραφόσ Ιδιοτότων Μϋλουσ

Επιπλϋον, δύνεται η επιλογό τησ επαναρύθμηςησ των δομικών ςτοιχεύων από το κύριο μενού (Εργαλεύα
> Επαναρύθμηςη τοιχεύων) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων. Κϊνοντασ
κλικ ςε ϋνα ςτοιχεύο του αποδύδεται ο επιλεγμϋνοσ αριθμόσ, και αλλϊζει αναλόγωσ η αρύθμηςη των
υπόλοιπων μελών.
Μετϊ την δημιουργύα ενόσ προςομοιώματοσ κτιρύου, εύναι ςχετικϊ ςυχνό φαινόμενο η ακούςια
δημιουργύα ενόσ ό περιςςότερων κοντών δοκών, για γραφικούσ λόγουσ (π.χ. με τη μικρό επϋκταςη
του τϋλουσ μιασ δοκού πϋρα από το ϊκρο του υποςτυλώματοσ). Για το λόγο αυτό, θα πρϋπει να
πραγματοποιεύται ο ϋλεγχοσ από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Έλεγχοσ υνδεςμολογύασ) ό μϋςω του
αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων για την ύπαρξη οποιαςδόποτε δοκού με ελεύθερο
ϊνοιγμα μικρότερο από το ύψοσ τησ διατομόσ τησ. Εϊν υπϊρχουν τϋτοιεσ δοκού, εμφανύζεται το
ακόλουθο μόνυμα και ο χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει αν θα το αφαιρϋςει ό θα το κρατόςει.

Έλεγχοσ υνδεςμολογύασ

ΔΘΜΛΟΥΓΛΑ ΝΕΩΝ ΟΟΦΩΝ
Διατύθεται η δυνατότητα αυτόματησ δημιουργύασ νϋων ορόφων, βαςιςμϋνων ςε όδη υπϊρχοντεσ,
επιλϋγοντασ από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Αντιγραφό Ορόφου...) εύτε μϋςω του κουμπιού
.

Αντιγραφό Ορόφου

104

SeismoBuild Εγχειρίδιο Χριςθσ

ημειώνεται ότι η κϊτοψη υφιςτϊμενου ορόφου μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ωσ φόντο για την εύκολη
ειςαγωγό νϋων μελών ςε ϊλλο όροφο.

Νϋοσ Όροφοσ και Υόντο

ΡΟΒΟΛΘ ΟΟΦΟΥ 3D
Η προβολό του μοντϋλου 3D για τον επιλεγμϋνο όροφο διατύθεται από το κύριο μενού (Προβολό >
Προβολό Ορόφων 3D Προςομοιώματοσ…) ό πατώντασ το κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων.

3D Προβολό ορόφου

Ρροςομοιωτισ Κτιρίου
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ΕΡΛΡΛΕΟΝ ΛΕΛΤΟΥΓΛΕΣ ΤΟΥ ΡΟΣΟΜΟΛΩΤΘ ΚΤΛΛΟΥ
Ο Προςομοιωτόσ Κτιρύου προςφϋρει εργαλεύα που διευκολύνουν την ειςαγωγό του καταςκευαςτικού
μοντϋλου:


Διϊφορα εργαλεύα εςτύαςησ (μεγϋθυνςη, ςμύκρυνςη, δυναμικό μεγϊθυμη/ςμύκρυνςη,
μεγϊθυμη μϋςω παραθύρου, κεντρϊριςμα όλων). Σα εργαλεύα αυτϊ εύναι διαθϋςιμα μϋςω των
αντύςτοιχων κουμπιών τησ γραμμόσ εργαλεύων ό από το κύριο μενού (Προβολό > …).

Εργαλεύα Εςτύαςησ





Η εμφϊνιςη ενόσ ςχεδύου CAD ωσ εικόνα για φόντο διατύθεται από το κύριο μενού (Προβολό >
Προβολό/Απόκρυψη DWG…) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων,
εφόςον ϋχει φορτωθεύ το ςχϋδιο μϋςω του κουμπιού
.
Σα εργαλεύα Έλξησ (Snap) παρϋχουν τη δυνατότητα ϋλξησ ςτο ςχϋδιο CAD, ςτο ςτοιχεύο και/ό
ςτον κϊναβο. Οι ιδιότητεσ κανϊβου (βόμα, ελϊχιςτεσ και μϋγιςτεσ τιμϋσ) και οι ιδιότητεσ ϋλξησ
(βόμα), όπωσ επύςησ και η επιλογό προβολόσ ό μη του κανϊβου ορύζονται από το παρϊθυρο
διαλόγου Ιδιότητεσ Έλξησ και Κανϊβου προςβϊςιμο από το κύριο μενού (Προβολό > Ιδιότητεσ
Έλξησ και Κανϊβου) ό μϋςω του κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων.

Ιδιότητεσ Έλξησ (Snap) και Κανϊβου

Επιπλϋον, παρϋχεται η επιλογό ϋλξησ ςε οριζόντια ό κϊθετη διεύθυνςη (Ortho). Η επιλογό
ϋλξησ Ortho επιτρϋπει την ειςαγωγό μόνο οριζόντιων ό κϊθετων, και όχι κεκλιμϋνων,
γραμμικών μελών (δοκών ό τοιχύων) ςτην κϊτοψη. Οι επιλογϋσ αυτϋσ εύναι διαθϋςιμεσ από το
κύριο μενού (Προβολό > …) και μϋςω των αντύςτοιχων κουμπιών τησ γραμμόσ εργαλεύων.

Εργαλεύα Έλξησ και ε κϊθετη διεύθυνςη



Δύνεται η δυνατότητα μετακύνηςησ τησ αρχόσ των αξόνων για το ςχϋδιο CAD ωσ φόντο
(Προβολό > Μετακύνηςη Κϋντρου Αξόνων ό από το κουμπύ

Μετακύνηςη Κϋντρου Αξόνων

τησ γραμμόσ εργαλεύων).
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Η κϊτοψη του κτιρύου μπορεύ επύςησ να μετακινηθεύ από το κύριο μενού (Εργαλεύα >
Μετακύνηςη Κτιρύου) ό μϋςω του κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλειών.
Η επιλογό περιςτροφόσ τησ κϊτοψησ του κτιριου εύναι διαθϋςιμη από το κύριο μενού
(Εργαλεύα > Περιςτροφό Κτιρύου) ό από το κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλειών.
Προςφϋρεται η δυνατότητα αναύρεςησ και επανϊληψησ των τελευταύων εντολών
(Επεξεργαςύα >Αναύρεςη ό Επεξεργαςύα >Ακύρωςη Αναύρεςησ) ό μϋςω των κουμπιών
.
Προςφϋρεται η επιλογό εκτύπωςησ ό προεπιςκόπηςησ εκτύπωςησ τησ επιλεγμϋνησ κϊτοψησ
από το κύριο μενού (Αρχεύο > Εκτύπωςη… και Αρχεύο > Προεπιςκόπηςη Εκτύπωςησ…) ό μϋςω
των αντύςτοιχων κουμπιών τησ γραμμόσ εργαλεύων
και
.

Προεπιςκόπηςη Εκτύπωςησ

ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ ΚΑΛ ΑΝΟΛΓΜΑ ΑΧΕΛΟΥ SEISMOBUILD
Ένα αρχεύο SeismoBuild (με κατϊληξη *.bpf) αποθηκεύεται μϋςω τησ εντολόσ (Αρχεύο > Αποθόκευςη
ωσ… και Αρχεύο > Αποθόκευςη) ό μϋςω του κουμπιού
ςτη γραμμό εργαλεύων. Σο αρχεύο αυτό
ανούγει ξανϊ από το Κύριο Παρϊθυρο του SeismoBuild (Αρχεύο > Άνοιγμα) ό μϋςω του αντύςτοιχου
κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων.
Η προβολό του μοντϋλου SeismoBuild ςε 3D διατύθεται επιλϋγοντασ το κουμπύ
μενού (Αρχεύο > Έξοδοσ και Δημιουργύα 3D Προςομούωματοσ).

ό από το κύριο
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Νϋο Μοντϋλο SeismoBuild
ΗΜΕΙΩΗ: Κατϊ τη δημιουργύα ενόσ αρχεύου SeismoBuild με τον Προςομοιωτό Κτιρύου, η μϊζα τησ
καταςκευόσ διαμορφώνεται από το ειδικό βϊροσ του υλικού και από τισ επιπλϋον παραμϋτρουσ
μϊζασ τησ διατομόσ. Σο πρώτο υπολογύζει τη μϊζα των υποςτυλωμϊτων, των τοιχύων και των
δοκών, ενώ το δεύτερο υπολογύζει τη μϊζα που αντιςτοιχεύ ςτο ύδιο βϊροσ πλϊκασ, ςτα πρόςθετα
μόνιμα και κινητϊ φορτύα. Αυτϋσ οι καθοριςμϋνεσ μϊζεσ μετατρϋπονται ςε φορτύα βαρύτητασ, με
βϊςη την τιμό του g.

Ρροςομοίωςθ Κτιρίου
Μετϊ την ειςαγωγό του μοντϋλου ςτον Προςομοιωτό Κτιρύου το πρόγραμμα δημιουργεύ αυτόματα το
δομικό μοντϋλο ςύμφωνα με τουσ ακόλουθουσ κανόνεσ:


















Σα δομικϊ μϋλη προςομοιώνονται με ανελαςτικϊ πλαιςιακϊ ςτοιχεύα ινών. Λαμβϊνονται
υπόψη οι γεωμετρικϋσ μη γραμμικότητεσ και η ανελαςτικότητα των υλικών. Επιπλϋον,
περιλαμβϊνονται ςτο δομικό προςομούωμα αυτόματα οι ϊκαμπτεσ απολόξεισ ςτουσ κόμβουσ
δοκού – υποςτυλώματοσ.
Εύναι διαθϋςιμα δεκατϋςςερα μη γραμμικϊ μοντϋλα υλικών για την προςομούωςη τησ
ςυμπεριφορϊσ ςκυροδϋματοσ και χϊλυβα. Σο μοντϋλο Mander et al. [1988] και το μοντϋλο
Menegotto-Pinto [1973] εύναι προεπιλεγμϋνα για το ςκυρόδεμα και το χϊλυβα αντύςτοιχα.
Εύναι επύςησ διαθϋςιμο ϋνα ειδικϊ διαμορφωμϋνο μοντϋλο για ςκυρόδεμα υψηλόσ αντοχόσ.
Εύναι διαθϋςιμοι πϋντε τύποι πλαιςιακών ςτοιχεύων, ςτοιχεύα δυνϊμεων ό ςτοιχεύα
μετατοπύςεων, με κατανεμημϋνη ό ςυγκεντρωμϋνη πλαςτικότητα (ςτοιχεύα με πλαςτικό
ϊρθρωςη). Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι διαθϋςιμοι τύποι ςτοιχεύων εύναι: (i) ανελαςτικό πλαιςιακό
ςτοιχεύο δύναμησ – infrmFB, (ii) ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχεύο δύναμησ με πλαςτικό
ϊρθρωςη – infrmFBPH, (iii) ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχεύο μετακύνηςησ με πλαςτικό
ϊρθρωςη – infrmDBPH, (iv) ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχεύο μετακύνηςησ – infrmDB, και (v)
ελαςτικού πλαιςιακό ςτοιχεύο–elfrm. Σο ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχεύο μετατακύνηςησ
χρηςιμοποιεύται γενικϊ για μϋλη με μικρό μόκοσ, όπωσ π.χ. για την προςομούωςη κοντών
υποςτυλωμϊτων.
Με τουσ ςχηματιςμούσ με κατανεμημϋνη πλαςτικότητα (infrmFB και infrmDB),
προςομοιώνεται η κατανομό τησ ανελαςτικότητασ κατϊ μόκοσ του μϋλουσ και ςτο πλϊτοσ και
ύψοσ τησ διατομόσ, επιτρϋποντασ την ακριβό εκτύμηςη των ζημιών. Κϊτι τϋτοιο ϋχει ιδιαύτερη
ςημαςύα ςτην προςομούωςη τοιχύων ςτουσ κατώτερουσ ορόφουσ και ειδικότερα ςτο επύπεδο
του εδϊφουσ, όπου οι μεγϊλεσ καμπτικϋσ ροπϋσ και η κατανομό τησ πλαςτικότητασ δεν εύναι
ςυγκεντρωμϋνεσ ςτα ϊκρα του μϋλουσ (ςε αυτό την περύπτωςη η θεώρηςη πλαςτικόσ
ϊρθρωςησ θα όταν αρκετό), αλλϊ κατϊ μόκοσ του ύψουσ του ορόφου. Λαμβϊνοντασ υπόψη
τον κυρύαρχο ρόλο που ϋχουν τα μεγϊλα τοιχύα ςτη ςυνολικό ςυμπεριφορϊ τησ καταςκευόσ,
το χαρακτηριςτικό αυτό ξεχωρύζει το SeismoBuild από ϊλλα παρόμοια πακϋτα/λογιςμικϊ
αποτύμηςησ τα οπούα προςομοιώνουν όλα τα δομικϊ μϋλη με ςτοιχεύα πλαςτικόσ ϊρθρωςησ,
και δεν μπορούν να προςομοιώςουν την κατανομό τησ ανελαςτικότητασ ςε όλο το ύψοσ του
ορόφου πϊνω από το επύπεδο του εδϊφουσ.
Οι προεπιλεγμϋνοι τύποι ςτοιχεύων εύναι το πλαιςιακό ςτοιχεύο μετακύνηςησ με πλαςτικό
ϊρθρωςη – infrmDBPH για τα υποςτυλώματα και τισ δοκούσ, και το πλαιςιακό ςτοιχεύο
δύναμησ με κατανεμημϋνη πλαςτικότητα – infrmFB για τα τοιχύα. Για ςτοιχεύα με μικρό μόκοσ
λαμβϊνεται το πλαιςιακό ςτοιχεύο μετακύνηςησ με κατανεμημϋνη πλαςτικότητα για λόγουσ
βελτιωμϋνησ ανϊλυςησ και καλύτερησ ςύγκλιςησ.
Ειδικϊ για τισ δοκούσ, επιτρϋπονται διαφορετικϋσ διατομϋσ ςτα τμόματα ολοκλόρωςησ
ςτοιχεύων, ςύμφωνα με τον οπλιςμό (διαμόκη και εγκϊρςιο) ςτην αρχό, ςτο μϋςο και ςτο
τϋλοσ του μϋλουσ. τα υποςτυλώματα και ςτα τοιχύα χρηςιμοποιεύται μύα διατομό ςε όλο το
μόκοσ του μϋλουσ.
Η διαφραγματικό λειτουργύα των πλακών προςομοιώνεται μϋςω ϊκαμπτων διαφραγμϊτων.
Οι κλύμακεσ ςχεδιϊζονται με ελαςτικϊ ςτοιχεύα καθοριςμϋνου πλϊτουσ και ύψουσ.
Οι μϊζεσ των υποςτυλωμϊτων και των δοκών περιλαμβϊνονται απευθεύασ ςτο μοντϋλο.
Οι μϊζεσ των πλακών εφαρμόζονται ςτισ δοκούσ ςτόριξησ ωσ πρόςθετεσ μϊζεσ και φορτύα.
Η προεπιλεγμϋνη επιλογό για τη θϋςη του κόμβου ελϋγχου καθορύζεται αυτόματα από το
πρόγραμμα ωσ το κϋντρο μϊζασ του τελευταύου ορόφου ό του ορόφου κϊτω από αυτόν (ςτην
περύπτωςη που η μϊζα του τελευταύου ορόφου εύναι μικρότερη από 10% του υποκεύμενου
ορόφου).

Ρροςομοιωτισ Κτιρίου
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Σα ςτοιχεύα υποςτυλώματοσ θεωρούνται πακτωμϋνα ςτη ςτϊθμη θεμελύωςησ. Μπορούν να
χρηςιμοποιηθούν διαφορετικϋσ ςτϊθμεσ θεμελύωςησ και ςε διαφορετικούσ ορόφουσ, για
διαφορετικϊ υποςτυλώματα τησ ύδιασ δομόσ.

Κύριο Παρϊθυρο SeismoBuild– Προβολό Μοντϋλου Πεπεραςμϋνων τοιχεύων

Άκαμπτεσ υνδϋςεισ μελών

Ρροδιαγραφζσ Κανονιςμοφ
Οι Προδιαγραφϋσ του Κανονιςμού ορύζονται μϋςω του πλαιςύου διαλόγου
παρϊθυρο του SeismoBuild.

ςτο κύριο

Η ενότητα Προδιαγραφϋσ Κανονιςμού διαθϋτει μια ςειρϊ από καρτϋλεσ όπου καθορύζονται οι
απαραύτητεσ παρϊμετροι για τισ αναλύςεισ και τουσ ελϋγχουσ ςύμφωνα με τον επιλεγμϋνο Κανονιςμό.
Οι διαθϋςιμοι Κανονιςμού ςτην παρούςα ϋκδοςη του SeismoBuild εύναι ο Ευρωκώδικασ 8 – Μϋροσ 3
μαζύ με την πλειονότητα των Εθνικών Παραρτημϊτων, ο Αμερικϊνικοσ Κανονιςμόσ για ειςμικό
Αποτύμηςη και Ενύςχυςη Τφιςτϊμενων Καταςκευών (ASCE 41-17), ο Ιταλικόσ Εθνικόσ Αντιςειςμικόσ
Κανονιςμόσ (NTC-18), ο Ιταλικόσ Εθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ (NTC-08), ο Ελληνικόσ
Κανονιςμόσ Επεμβϊςεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) και ο Σούρκικοσ Κανονιςμόσ ειςμικόσ Αποτύμηςησ Κτιρύων
(TBDY). Μετϊ την επιλογό Κανονιςμού οι καρτϋλεσ τροποποιούνται αντύςτοιχα.

Διαθϋςιμοι Κανονιςμού

Οι διαθϋςιμεσ καρτϋλεσ τησ ενότητασ Προδιαγραφϋσ Κανονιςμού παρατύθενται ςτη ςυνϋχεια και
περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτισ επόμενεσ παραγρϊφουσ:









τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ
ειςμικό Δρϊςη (τοχευόμενο Υϊςμα)
Σύποσ Ανϊλυςησ (Προφύλ Πλευρικόσ Υόρτιςησ ό Δημιουργύα Επιταχυνςιογραφόματοσ)
τϊθμη Αξιοπιςτύασ
τατικϋσ Δρϊςεισ
Όρια χετικόσ Μετακύνηςησ Ορόφων (Μόνο ςτον NTC)
τοχευόμενη Μετακύνηςη (Μόνο ςτον ΚΑΝ.ΕΠΕ.)
Έλεγχοι

ΗΜΕΙΩΗ: Οι διαθϋςιμοι Κανονιςμού εξαρτώνται από την διαθϋςιμη ϋκδοςη του SeismoBuild. Οι
χρόςτεσ πρϋπει να επιλϋξουν την ϋκδοςη με τουσ απαιτούμενουσ κανονιςμούσ.

ΣΤΑΚΜΕΣ ΕΡΛΤΕΛΕΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ
τη ςυγκεκριμϋνη καρτϋλα οι χρόςτεσ ορύζουν τισ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ που θα
χρηςιμοποιηθούν για τον ϋλεγχο τησ καταςκευόσ.

Απαιτιςεισ Κανονιςμοφ
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την περύπτωςη του Ευρωκώδικα, η κατϊςταςη βλϊβησ ςτην καταςκευό ορύζεται μϋςω τριών
ςταθμών επιτελεςτικότητασ, Περιοριςμϋνεσ Βλϊβεσ (DL), ημαντικϋσ Βλϊβεσ (SD) και Οιονεύ
Κατϊρρευςη (NC). ημειώνεται ότι η επιλογό ςτϊθμησ/ςταθμών επιτελεςτικότητασ που απαιτούνται
για ϋλεγχο ςε μια χώρα αναφϋρονται ςτο αντύςτοιχο Εθνικό Προςϊρτημα. Ωσ αποτϋλεςμα, η επιλογό
ενόσ από τα διαθϋςιμα Εθνικϊ Παραρτόματα θα ορύςει αν και οι τρεύσ τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ,
δύο ό μύα από αυτϋσ, θα χρηςιμοποιηθούν κατϊ τουσ ελϋγχουσ βϊςει Κανονιςμού.
Οι ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ για τον Αμερικϊνικο Κανονιςμό (ASCE 41-17) αποτελούνται από
ςυνδυαςμούσ ςτόχων ςειςμικόσ ικανότητασ τησ καταςκευόσ (Επύπεδο Λειτουργικότητασ, Άμεςη
Φρόςη, Προςταςύα Ζωόσ, Οιονεύ Κατϊρρευςη) και επιπϋδων ςειςμικόσ δρϊςησ (2% ,5%,20% και 50%
πιθανότητα υπϋρβαςησ τησ ςειςμικόσ δρϊςησ εντόσ μιασ ςυμβατικόσ διϊρκειασ ζωόσ κτιρύου 50
ετών).
Οι αντύςτοιχεσ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ για τον Ιταλικό Κανονιςμό εύναι τϋςςερισ, Επύπεδο
Λειτουργικότητασ, Περιοριςμϋνεσ Βλϊβεσ, Προςταςύα Ζωόσ και Οιονεύ Κατϊρρευςη. Εκτόσ από τισ
θεωρούμενεσ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ, οι χρόςτεσ μπορούν να καθορύςουν τη θϋςη τησ δομόσ ςτην
ιταλικό επικρϊτεια, τον χρόνο ζωόσ τησ δομόσ και την κατηγορύα ςπουδαιότητϊσ τησ καθώσ και τισ
παραμϋτρουσ που απαιτούνται για την παραγωγό των φαςμϊτων, που υπολογύζονται αυτόματα.
Οι ςτόχοι επιτελεςτικότητασ που χρηςιμοποιούνται ςτον ΚΑΝ.ΕΠΕ. αποτελούνται από ςυνδυαςμούσ
απαιτόςεων (Περιοριςμϋνεσ Βλϊβεσ, ημαντικϋσ Βλϊβεσ, Οιονεύ κατϊρρευςη) και ςειςμικών δρϊςεων
(10% και 50% πιθανότητα υπϋρβαςησ τησ ςειςμικόσ δρϊςησ εντόσ μιασ ςυμβατικόσ διϊρκειασ ζωόσ
κτιρύου 50 ετών).
Οι ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ για τον Σούρκικο Κανονιςμό (TBDY) αποτελούνται από ςυνδυαςμούσ
ςτόχων ςειςμικόσ ικανότητασ τησ καταςκευόσ (Αδιϊλειπτη Φρόςη, Περιοριςμϋνεσ βλϊβεσ, Προςταςύα
Ζωόσ, Οιονεύ Κατϊρρευςη) και επιπϋδων ςειςμικόσ δρϊςησ (2%, 10%, 50% και 68% πιθανότητα
υπϋρβαςησ τησ ςειςμικόσ δρϊςησ εντόσ μιασ ςυμβατικόσ διϊρκειασ ζωόσ κτιρύου 50 ετών).
Μια λεπτομερόσ περιγραφό των ςταθμών επιτελεςτικότητασ εύναι διαθϋςιμη ςτο αντύςτοιχο
παρϊρτημα για τον επιλεγμϋνο Κανονιςμό (Παρϊρτημα Α.1 – ΕΤΡΩΚΩΔΙΚΕ, Παρϊρτημα Α.2 – ASCE,
Παρϊρτημα Α.3 – NTC-18, Παρϊρτημα Α.4 – NTC-08, Παρϊρτημα Α.5 - ΚΑΝ.ΕΠΕ., Παρϊρτημα Α.6 TBDY).

τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ
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ΣΕΛΣΜΛΚΘ ΔΑΣΘ (ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΦΑΣΜΑ)
Ο οριςμόσ του ελαςτικού φϊςματοσ απόκριςησ ορύζεται και προςαρμόζεται ςτισ τιμϋσ τησ ςειςμικόσ
εδαφικόσ επιτϊχυνςησ ςχεδιαςμού (design ground acceleration) οι οπούεσ καθορύζονται για τισ
διϊφορεσ τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ. Σο φϊςμα ελαςτικόσ απόκριςησ μπορεύ να εξαχθεύ από τον
Κανονιςμό που χρηςιμοποιεύται ςτο ςυγκεκριμϋνο ϋργο (επιλογό Υϊςματα βϊςει Κανονιςμού) ό
μπορεύ να οριςτεύ από το χρόςτη (επιλογό Υϊςματα Φρόςτη). την περύπτωςη του Υϊςματοσ βϊςει
Κανονιςμού, οι χρόςτεσ πρϋπει να ορύςουν τισ βαςικϋσ παραμϋτρουσ που χρειϊζονται για τη
δημιουργύα του ελαςτικού φϊςματοσ (δηλαδό τη μϋγιςτη ςειςμικό επιτϊχυνςη του εδϊφουσ, την
απόςβεςη, τον τύπο του φϊςματοσ, την κατηγορύα εδϊφουσ και την κατηγορύα ςπουδαιότητασ).
Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ μπορεύτε να ανατρϋξετε ςτην αντύςτοιχη ενότητα του επιλεγμϋνου
Κανονιςμού (Παρϊρτημα Α.1 – ΕΤΡΩΚΩΔΙΚΕ, Παρϊρτημα Α.2 – ASCE, Παρϊρτημα Α.3 – NTC-18,
Παρϊρτημα Α.4 – NTC-08, Παρϊρτημα Α.5 - ΚΑΝ.ΕΠΕ,. Παρϊρτημα Α.6 - TBDY).
την περύπτωςη του Υϊςματοσ Φρόςτη, οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν από μια λύςτα 29
φαςμϊτων που ορύζονται από διϊφορουσ Εθνικούσ Κανονιςμούσ ςε όλο τον κόςμο (επιλογό Υϊςμα
Κανονιςμού), όπου και πϊλι πρϋπει να παρϋχουν τισ βαςικϋσ παραμϋτρουσ για τον οριςμό του
φαςματικού ςχόματοσ. Τπϊρχει επύςησ η δυνατότητα να φορτωθεύ ϋνα επιταχυνςιογρϊφημα βϊςει
του οπούου θα υπολογιςτεύ το φϊςμα ελαςτικόσ απόκριςησ (Υϊςμα από επιταχυνςιογρϊφημα) ό να
φορτωθεύ ϋνα ελαςτικό φϊςμα από αρχεύο (επιλογό Υϊςμα από αρχεύο).

Ενότητα ειςμικόσ Δρϊςησ (επιλογό Υϊςμα βϊςει Κανονιςμού)

Απαιτιςεισ Κανονιςμοφ
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Ενότητα ειςμικόσ Δρϊςησ (επιλογό Υϊςμα οριζόμενο από τον χρόςτη)

ΤΥΡΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΘΣ
(ΡΟΦΛΛ
ΕΡΛΤΑΧΥΝΣΛΟΓΑΦΘΜΑΤΟΣ)

ΡΛΕΥΛΚΘΣ

ΦΟΤΛΣΘΣ

Θ

ΔΘΜΛΟΥΓΛΑ

το SeismoBuild χρηςιμοποιούνται οι δύο πιο ακριβεύσ μϋθοδοι αποτύμηςησ υφιςτϊμενων κτιρύων, η
μη γραμμικό ςτατικό ανϊλυςη (Pushover) και η μη γραμμικό δυναμικό ανϊλυςη χρονοώςτορύασ.
Ανϊλυςη Pushover
Η ανϊλυςη Pushover διεξϊγεται υπό ςυνεχό φορτύα βαρύτητασ και αυξανόμενεσ πλευρικϋσ δυνϊμεισ,
που εφαρμόζονται ςτισ μϊζεσ για την προςομούωςη των δυνϊμεων αδρϊνειασ που προκαλούνται από
μύα ςειςμικό δρϊςη. Καθώσ το μοντϋλο μπορεύ να ςυνυπολογύςει τόςο την γεωμετρικό μη
γραμμικότητα όςο και τη μη γραμμικότητα υλικού, αυτό η μϋθοδοσ μπορεύ να περιγρϊψει την εξϋλιξη
των αναμενόμενων πλαςτικών μηχανιςμών και των δομικών βλαβών.
ε αυτό την ενότητα καθορύζονται με δύο τρόπουσ οι διαφορετικϋσ διατϊξεισ φορτύου που θα
εφαρμοςτούν ςτην καταςκευό:




Ο πρώτοσ τρόποσ εύναι η επιλογό μύασ ομϊδασ προτύπων φόρτιςησ όπωσ ορύζονται από
τουσ Κανονιςμούσ, δηλαδό (i) Βαςικού υνδυαςμού, (ii) Ευρωκώδικασ 8, (iii) ASCE 41-17,
(iv) NTC-08 (v) NTC-18 (vi) ΚΑΝ.ΕΠΕ. και (vii) TBDY. Επιλϋγοντασ ϋνα από αυτϊ ,
επιλϋγονται τα κατϊλληλα πρότυπα επιβολόσ φορτύου, ςύμφωνα με τον αντύςτοιχο
Κανονιςμό.
Ο δεύτεροσ τρόποσ εύναι η επιλογό μεμονωμϋνων προτύπων φόρτιςησ, που ορύζονται από το
χρόςτη από τα αντύςτοιχα πλαύςια ελϋγχου. Οι χρόςτεσ μπορούν να αποφαςύςουν για την
κατακόρυφη κατανομό φορτύων (ομοιόμορφη ό/και ιδιομορφικό), την ταυτόχρονη ό μη
εφαρμογό των πλευρικών αυξανόμενων φορτύων ςτισ δύο οριζόντιεσ κατευθύνςεισ
(μονοαξονικό ό διαξονικό φόρτιςη) και την ύπαρξη ό όχι Μονόσ και/ό Διπλόσ
εκκεντρότητασ.

114

SeismoBuild Εγχειρίδιο Χριςθσ

Σύποσ Ανϊλυςησ για την Ανϊλυςη Pushover

Οι χρόςτεσ μπορούν να ανατρϋξουν ςτη ενότητα για την Ανελαςτικό τατικό Ανϊλυςη του παρόντοσ
Εγχειριδύου Φρόςησ για περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ κατανομϋσ φόρτιςησ.
Δυναμικό Ανϊλυςη
τη δυναμικό ανϊλυςη χρονοώςτορύασ, ϋνα μαθηματικό μοντϋλο που ενςωματώνει ϊμεςα τα μη
γραμμικϊ χαρακτηριςτικϊ παραμόρφωςησ φορτύου μεμονωμϋνων ςτοιχεύων του κτιρύου υπόκειται ςε
ςειςμικό δόνηςη που αναπαριςτϊται από επιταχύνςεισ κύνηςησ εδϊφουσ.
Αντύ για τισ πλευρικϋσ κατανομϋσ δυνϊμεων που χρηςιμοποιούνται ςτη μη γραμμικό ςτατικό
διαδικαςύα, ϋνα αρχεύο ςειςμού εφαρμόζεται ςτο επύπεδο θεμελύωςησ του κτιρύου με τη μορφό
χρονοώςτοριών επιτϊχυνςησ. το SeismoBuild τα επιταχυνςιογρϊμματα εύναι τεχνητϊ ό ςυνθετικϊ
αρχεύα που ταιριϊζουν με το δεδομϋνο ςτοχευόμενο φϊςμα.
Φρηςιμοποιεύται η ϊμεςη ολοκλόρωςη των εξιςώςεων κύνηςησ με χρόςη ενόσ αριθμητικού
αλγορύθμου ολοκλόρωςησ [Hilber-Hughes-Taylor HHT μϋθοδοσ] ό μια ειδικό περύπτωςη του
προηγούμενου, τη γνωςτό μϋθοδο Newmark,
Κατϊ την επιλογό αυτού του τύπου ανϊλυςησ εμφανύζεται η ενότητα Δημιουργύασ Σεχνητών
Επιταχυνςιογραφημϊτων. Ο χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει τον αριθμό των τεχνητών
επιταχυνςιογραφημϊτων που θα δημιουργηθούν, τισ ρυθμύςεισ του ςτοχευόμενου φϊςματοσ
(ελϊχιςτη και μϋγιςτη περύοδοσ για αντιςτούχιςη και τον ςυντελεςτό κλιμϊκωςησ για το καθοριςμϋνο
ςτοχευόμενο φϊςμα), τισ ρυθμύςεισ επιταχυνςιογραφόματοσ (βόμα και διϊρκεια χρόνου), καθώσ και
τον αλγόριθμο δημιουργύασ.
Σρεισ μϋθοδοι εύναι διαθϋςιμεσ προσ το παρόν ςτο SeismoBuild για την προςομούωςη τεχνητών
κινόςεων εδϊφουσ:




Δημιουργύα & Προςαρμογό υνθετικού Επιταχυνςιογραφόματοσ [Hallodorson &
Papageorgiou, 2005]
Δημιουργύα Σεχνητού Επιταχυνςιογραφόματοσ [Gasparini & Vanmarcke, 1976], η οπούα εύναι
η προεπιλεγμϋνη επιλογό
Δημιουργύα & Προςαρμογό Σεχνητού Επιταχυνςιογραφόματοσ

Οι μϋθοδοι Δημιουργύασ Σεχνητού Επιταχυνςιογραφόματοσ και Δημιουργύασ & Προςαρμογόσ
Σεχνητού Επιταχυνςιογραφόματοσ βαςύζονται ςτην προςαρμογό μιασ χρονοώςτορύασ, που ϋχει
δημιουργηθεύ με τυχαύα μαθηματικό διαδικαςύα, ςε ϋνα φϊςμα ςτόχο. Η προςαρμογό βαςύζεται ςτο
περιεχόμενο ςυχνότητασ χρηςιμοποιώντασ τη μϋθοδο μεταςχηματιςμού Fourier και η προςαρμογό
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ςτη δεύτερη μϋθοδο γύνεται ςτον τομϋα ςυχνότητασ. Μόνο το φϊςμα ςτόχοσ απαιτεύται για τη
δημιουργύα ενόσ επιταχυνςιογραφόματοσ και ςτισ δύο περιπτώςεισ.
Αντύθετα, για τη δημιουργύα ςυνθετικών επιταχυνςιογραφημϊτων απαιτεύται κϊποια βαςικό γνώςη
του γεωτεκτονικού περιβϊλλοντοσ και των εδαφικών ςυνθηκών τησ περιοχόσ/τοποθεςύασ
ενδιαφϋροντοσ. Σο τεχνητό επιταχυνςιογρϊφημα ορύζεται ξεκινώντασ από ϋνα ςυνθετικό και
προςαρμόζει το περιεχόμενο ςυχνότητϊσ του χρηςιμοποιώντασ τη μϋθοδο μεταςχηματιςμού Fourier.
Αυτό η μϋθοδοσ εύναι ςε θϋςη να παρϋχει καλϊ αποτελϋςματα, αλλϊ ϋχει το μειονϋκτημα των επιπλϋον
δεδομϋνων ειςαγωγόσ εκτόσ από το ςτοχευόμενο φαςματικό ςχόμα (καθεςτώσ ςειςμού, κοντινό ό
μακρινό πεδύο, το αναμενόμενο μϋγεθοσ ςειςμού, την απόςταςη από την πηγό και τισ ςυνθόκεσ του
εδϊφουσ).

Σύποσ Ανϊλυςησ για την Δυναμικό Ανϊλυςη

ΣΤΑΚΜΘ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ
Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν την τϊθμη Αξιοπιςτύασ που ανταποκρύνεται ςτα διαθϋςιμα
δεδομϋνα ςχετικϊ με την καταςκευό. Ορύζονται τρεύσ τϊθμεσ Αξιοπιςτύασ. Μια πιο αναλυτικό
περιγραφό των παραγόντων που καθορύζουν τη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ διατύθεται ςτο Παρϊρτημα Α.1 –
ΕΤΡΩΚΩΔΙΚΕ, Παρϊρτημα Α.2 – ASCE, Παρϊρτημα Α.3 – NTC-18, Παρϊρτημα Α.4 – NTC-08,
Παρϊρτημα Α.5 - ΚΑΝ.ΕΠΕ., Παρϊρτημα Α.6 - TBDY. Οι προκαθοριςμϋνεσ τιμϋσ του ςυντελεςτό
αξιοπιςτύασ αντιςτοιχούν ςτισ προτεινόμενεσ τιμϋσ του αντύςτοιχου Κανονιςμού, ωςτόςο μπορούν να
ειςαχθούν διαφορετικϋσ τιμϋσ επιλϋγοντασ το πλαύςιο Άλλη Σιμό (π.χ. ςύμφωνα με το Εθνικό
Προςϊρτημα τησ χώρασ ςτην περύπτωςη των Ευρωκωδύκων).
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Ενότητα τϊθμεσ Αξιοπιςτύασ

ΣΤΑΤΛΚΕΣ ΔΑΣΕΛΣ
τη ςυγκεκριμϋνη ενότητα ορύζονται οι ςυντελεςτϋσ των μόνιμων και κινητών φορτύων. Όπωσ
περιγρϊφεται ςτη Γενικό ενότητα τησ Ανελαςτικόσ τατικόσ Ανϊλυςησ, εκτόσ από τα ειςαγόμενα
κατακόρυφα φορτύα ςε μη γραμμικϋσ ςτατικϋσ αναλύςεισ, εφαρμόζονται τα μόνιμα και κινητϊ φορτύα
τα οπούα χρηςιμοποιούνται επύςησ για τον οριςμό τησ μϊζασ τησ καταςκευόσ ςτην Ιδιομορφικό
Ανϊλυςη. Επύςησ ορύζεται ο ςυντελεςτόσ φορτύου χιονιού ςτισ περιπτώςεισ που χρηςιμοποιούνται οι
κανονιςμού ASCE 41-17 ό TBDY.

Ενότητα τατικών Δρϊςεων
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ΠΛΑ ΣΧΕΤΛΚΘΣ ΜΕΤΑΚΛΝΘΣΘΣ ΟΟΦΩΝ
το ιταλικό κανονιςμό NTC μπορεύ να γύνει ϋνασ επιπρόςθετοσ ϋλεγχοσ για τισ ςτϊθμεσ
επιτελεςτικότητασ του Επιπϋδου Λειτουργικότητασ (Operational Level) και του Περιοριςμού Βλαβών
(Damage Limitation,), όπωσ περιγρϊφεται ςτην ενότητα χετικόσ Μετακύνηςησ Ορόφων του
Παραρτόματοσ Α.3 - NTC-18 και του Παραρτόματοσ Α.4 NTC-08. Μϋςω αυτόσ τησ ενότητασ, οι χρόςτεσ
μπορούν να καθορύςουν αν οι τοιχοπληρώςεισ θα θεωρηθούν ωσ ϊκαμπτα ςυνδεδεμϋνεσ με την
καταςκευό ό αν αναμϋνεται να μην υποςτούν βλϊβη, προκειμϋνου να προςδιοριςτεύ η ςτοχευόμενη
ςχετικό παραμόρφωςη ςε κϊθε όροφο. Εναλλακτικϊ, οι χρόςτεσ μπορούν να καθορύςουν τιμϋσ που
ορύζονται από τουσ ύδιουσ, διαλϋγοντασ την διαφορετικό προςομούωςη.

Ενότητα χετικόσ Μετακύνηςησ Ορόφων

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΘ ΜΕΤΑΚΛΝΘΣΘ
ε αυτό την ενότητα καθορύζεται ο δομικόσ τύποσ του κτιρύου για τον ςωςτό οριςμό του ςυντελεςτό
C2, που λαμβϊνεται υπόψη ςτουσ υπολογιςμούσ τησ ςτοχευόμενησ μετακύνηςησ του ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Βλ.
ενότητα τοχευόμενησ Μετακύνηςησ του Παραρτόματοσ Α.5 - ΚΑΝ.ΕΠΕ.).

ΖΛΕΓΧΟΛ
την καρτϋλα Έλεγχοι, επιλϋγονται οι ϋλεγχοι που θα διεξαχθούν ςύμφωνα με τον επιλεγμϋνο
Κανονιςμό για τα δομικϊ μϋλη και τουσ κόμβουσ δοκού – υποςτυλώματοσ. Οι διαθϋςιμοι ϋλεγχοι για
όλουσ τουσ Κανονιςμούσ εύναι οι εξόσ:










τροφϋσ Φορδόσ Μελών
Διατμητικϋσ Δυνϊμεισ Μελών
Παραμορφώςεων των τοιχεύων (Μόνο για τον TBDY)
Διατμητικϋσ Δυνϊμεισ Κόμβων (Ευρωκώδικασ 8, ASCE 41-17 & TBDY)
Οριζόντιων υνδετόρων Κόμβων (Μόνο για τον Ευρωκώδικα 8)
Διαμόκουσ Οπλιςμού Κόμβων (Μόνο για τον Ευρωκώδικα 8)
Διαγώνιων Εφελκυςτικών Σϊςεων Κόμβων (NTC και ΚΑΝ.ΕΠΕ.)
Διαγώνιων Θλιπτικών Σϊςεων Κόμβων (NTC και ΚΑΝ.ΕΠΕ.)
Όρια χετικών Μετακινόςεων Ορόφων (ASCE 41-17 & NTC)

Μια πιο λεπτομερόσ περιγραφό για τουσ ελϋγχουσ και τισ εξιςώςεισ που χρηςιμοποιούνται ςτο
SeismoBuild εύναι διαθϋςιμη ςτισ ενότητεσ Έλεγχοι και Μοντϋλα Ικανότητασ για Αποτύμηςη και
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Ελϋγχουσ του Παραρτόματοσ Α.1 – ΕΤΡΩΚΩΔΙΚΕ, Παρϊρτημα Α.2 – ASCE, Παρϊρτημα Α.3 – NTC-18,
Παρϊρτημα Α.4 – NTC-08, Παρϊρτημα Α.5 - ΚΑΝ.ΕΠΕ., Παρϊρτημα Α.6 - TBDY αντύςτοιχα.

Ενότητα Ελϋγχων

Οι τιμϋσ των ςυντελεςτών αςφαλεύασ που χρηςιμοποιούνται ςτουσ ελϋγχουσ μπορούν να
προςδιοριςτούν μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού, όπωσ και οι εξιςώςεισ του Κανονιςμού που
χρηςιμοποιούνται. Οι προεπιλεγμϋνοι ςυντελεςτϋσ του προγρϊμματοσ εύναι αυτού που ορύζονται ςτον
επιλεγμϋνο Κανονιςμό.

Ενότητα υντελεςτών Αςφαλεύασ

Ραράμετροι Ανάλυςθσ και Ρροςομοίωςθσ
τη ςυγκεκριμϋνη ενότητα οι χρόςτεσ μπορούν να ορύςουν όλεσ τισ παραμϋτρουσ που απαιτούνται για
τουσ μη γραμμικούσ αναλυτικούσ υπολογιςμούσ επιλϋγοντασ ϋνα προεπιλεγμϋνο ςυνδυαςμό
ρυθμύςεων, κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ Ειδικϋσ Ρυθμύςεισ ό κϊνοντασ διπλό κλικ ςε μια ςυγκεκριμϋνη
τιμό για να ανούξει η αντύςτοιχη καρτϋλα ςτην ενότητα Ειδικϋσ Ρυθμύςεισ.

ΥΚΜΛΣΕΛΣ ΡΑΑΜΕΤΩΝ
Λόγω τησ απαύτηςησ εξειδικευμϋνησ γνώςησ για τισ περιςςότερεσ παραμϋτρουσ τησ ανϊλυςησ (π.χ.
μοντϋλα υλικών, τύποσ πλαιςιακού ςτοιχεύου, κριτόρια ανοχόσ ςύγκλιςησ, προςομούωςη ϊκαμπτου
διαφρϊγματοσ), εύναι διαθϋςιμα δϋκα προεπιλεγμϋνοι ςυνδυαςμού που ορύζουν τισ πιο ςημαντικϋσ
παραμϋτρουσ τησ ανϊλυςησ.

υνδυαςμού Ρυθμύςεων Παραμϋτρων

Οι προκαθοριςμϋνεσ ρυθμύςεισ ϋχουν επιλεγεύ ϋτςι ώςτε να ανταποκρύνονται ςτισ απαιτόςεισ πολλών
τύπων ανϊλυςησ και μοντϋλων, οδηγώντασ ςε βελτιςτοποιημϋνεσ λύςεισ όςον αφορϊ την
αποδοτικότητα και την ακρύβεια των αποτελεςμϊτων. Ανϊλογα με τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ και
τισ απαιτόςεισ ενόσ μοντϋλου, ενδϋχεται να ταιριϊζουν διαφορετικού ςυνδυαςμού ρυθμύςεων ςε
διαφορετικϋσ περιπτώςεισ. Σο πρόγραμμα εκτελεύ εςωτερικό ϋλεγχο και εκδύδεται ϋνα μόνυμα
ειδοπούηςησ όταν μύα ό περιςςότερεσ από τισ ρυθμύςεισ δεν φαύνονται να ταιριϊζουν ςτισ ανϊγκεσ του
ςυγκεκριμϋνου ϋργου. Σα μηνύματα ειδοπούηςησ που ενδϋχεται να εμφανιςτούν εύναι τα εξόσ:






O επιλεγμϋνοσ ςυνδυαςμόσ ρυθμύςεων φαύνεται λογικόσ, το οπούο ςημαύνει ότι με τον
επιλεγμϋνο ςυνδυαςμό οι χρόςτεσ πιθανότατα δεν θα αντιμετωπύςουν δυςκολύεσ ςύγκλιςησ ό
προβλόματα ακρύβειασ κατϊ τη διϊρκεια των αναλύςεων.
Αυςτηρϊ κριτόρια ςύγκλιςησ. Ενδεχομϋνωσ να προκύψουν προβλόματα ςύγκλιςησ, το
πρόγραμμα προειδοποιεύ για πιθανϊ προβλόματα ςύγκλιςησ που ενδϋχεται να προκύψουν
λόγω των αυςτηρών κριτηρύων ςύγκλιςησ που ϋχουν επιλεχθεύ.
Πολύ αυςτηρϊ κριτόρια ςύγκλιςησ. Πιθανώσ να θα προκύψουν προβλόματα ςύγκλιςησ, το
πρόγραμμα προειδοποιεύ για πιθανϊ προβλόματα ςύγκλιςησ που πολύ πιθανόν να
προκύψουν λόγω των πολύ αυςτηρών κριτηρύων ςύγκλιςησ που ϋχουν επιλεχθεύ.
Φαλαρϊ κριτόρια ςύγκλιςησ. Ενδεχομϋνωσ να προκύψουν προβλόματα ακρύβειασ, το
πρόγραμμα προειδοποιεύ για πιθανϊ προβλόματα ακρύβειασ που ενδϋχεται να προκύψουν
λόγω των χαλαρών κριτηρύων ςύγκλιςησ που ϋχουν επιλεχθεύ.
Πολύ χαλαρϊ κριτόρια ςύγκλιςησ. Πιθανώσ να προκύψουν προβλόματα ακρύβειασ, το
πρόγραμμα προειδοποιεύ για πιθανϊ προβλόματα ακρύβειασ που πολύ πιθανόν θα προκύψουν
λόγω των πολύ χαλαρών κριτηρύων ςύγκλιςησ που ϋχουν επιλεχθεύ.

Όταν επιλεγμϋνεσ ρυθμύςεισ δεν φαύνονται λογικϋσ, ςτη δεξιϊ πλευρϊ τησ γραμμόσ εμφανύζεται ϋνα
κουμπύ Δεύτε Γιατύ. Κϊνοντασ κλικ ςε αυτό το κουμπύ οι χρόςτεσ μπορούν να δουν γιατύ οι επιλεγμϋνεσ
ρυθμύςεισ δεν θα πρϋπει να εφαρμοςτούν ςτο μοντϋλο τουσ και ποιεσ ςυγκεκριμϋνεσ ρυθμύςεισ πρϋπει
να αλλϊξουν για να τισ βελτιώςουν.
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Παρϊθυρο Δεύτε Γιατύ

ΕΛΔΛΚΕΣ ΥΚΜΛΣΕΛΣ
Για κϊθε ϋργο SeismoBuild εύναι εφικτό η προςαρμογό τόςο τησ χρηςτικότητασ του προγρϊμματοσ,
όςο και των χαρακτηριςτικών απόδοςησ των αναλυτικών διαδικαςιών, ϋτςι ώςτε να ταιριϊζει
καλύτερα ςτισ ανϊγκεσ κϊθε μοντϋλου καταςκευόσ ό/και ςτισ προτιμόςεισ του χρόςτη. Αυτό η
προςαρμογό προγρϊμματοσ/ϋργου εύναι διαθϋςιμη ςτην ενότητα "Παρϊμετροι Ανϊλυςησ" ό από τον
πύνακα "Ειδικϋσ Ρυθμύςεισ", οι οπούεσ μπορούν να επεξεργαςτούν μϋςω του κουμπιού Ειδικϋσ
Ρυθμύςεισ
.
Ο πύνακασ "Ειδικϋσ Ρυθμύςεισ" διαθϋτει οριςμϋνα παρϊθυρα καρτελών, τα οπούα παρϋχουν πρόςβαςη
ςε διαφορετικούσ τύπουσ ρυθμύςεων, όπωσ περιγρϊφεται παρακϊτω:













Γενικϊ
Ανϊλυςη
τοιχεύα
υζευγμϋνεσ Δεςμεύςεισ
Κριτόρια ύγκλιςησ
Καθολικό τρατηγικό Επαναλόψεων
τρατηγικό Επαναλόψεων τοιχεύου
Βαρύτητα και Μϊζα
Ιδιομορφικό Ανϊλυςη
Προηγμϋνη Προςομούωςη Κτιρύου
Ρηγματωμϋνη/Αρηγμϊτωτη Δυςκαμψύα
Δημιουργύα Επιταχυνςιογραφόματοσ

Παρϊθυρα καρτϋλασ “Ειδικϋσ Ρυθμύςεισ”

Analysis Parameters
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Κοινϋσ επιλογϋσ ςε όλα τα παρϊθυρα καρτϋλασ εύναι οι "Προεπιλογϋσ Προγρϊμματοσ" και η "Θεώρηςη
ωσ Προεπιλογό" που βρύςκονται ςτο κϊτω μϋροσ του πύνακα "Ειδικϋσ Ρυθμύςεισ". Η επιλογό "
Θεώρηςη ωσ προεπιλογό" χρηςιμοποιεύται κϊθε φορϊ που ο χρόςτησ επιθυμεύ να ορύςει νϋεσ
εξατομικευμϋνεσ προεπιλεγμϋνεσ ρυθμύςεισ, οι οπούεσ θα χρηςιμοποιηθούν ςε όλα τα νϋα ϋργα που θα
δημιουργηθούν ςτη ςυνϋχεια. Από την ϊλλη πλευρϊ, οι "Προεπιλογϋσ Προγρϊμματοσ", μπορούν να
χρηςιμοποιηθούν για την επαναφόρτωςη, ανϊ πϊςα ςτιγμό, των αρχικών προεπιλεγμϋνων
ρυθμύςεων, όπωσ ορύζονται την ώρα εγκατϊςταςησ. Πρϋπει να ςημειωθεύ ωςτόςο, ότι η επιλογό
"Προεπιλογϋσ Προγρϊμματοσ" δεν αλλϊζει τισ προεπιλεγμϋνεσ ρυθμύςεισ του προγρϊμματοσ, απλώσ
φορτώνει τισ ρυθμύςεισ εγκατϊςταςησ ςτο τρϋχον ϋργο. Ωσ εκ τούτου, εϊν ο χρόςτησ ϋχει
εξατομικεύςει προηγουμϋνωσ τισ προεπιλεγμϋνεσ ρυθμύςεισ του προγρϊμματοσ (χρηςιμοποιώντασ την
επιλογό " Θεώρηςη ωσ Προεπιλογό") και ςτη ςυνϋχεια επιθυμεύ να επαναφϋρει τισ προεπιλεγμϋνεσ
ρυθμύςεισ του προγρϊμματοσ ςτισ αρχικϋσ ρυθμύςεισ, θα πρϋπει πρώτα να φορτώςει τισ Προεπιλογϋσ
Προγρϊμματοσ και ςτη ςυνϋχεια να επιλϋξει την επιλογό " Θεώρηςη ωσ Προεπιλογό".

Προεπιλογϋσ Προγρϊμματοσ και Θεώρηςη ωσ Προεπιλογό
ΗΜΕΙΩΗ: Για την πλειοψηφύα των εφαρμογών, δεν χρειϊζεται να τροποποιηθούν οι
προκαθοριςμϋνεσ τιμϋσ των Προεπιλεγμϋνων υνδυαςμών Ρυθμύςεων, καθώσ οι επιλεγμϋνοι
υνδυαςμού Ρυθμύςεων ϋχουν επιλεγεύ ϋτςι ώςτε να ανταποκρύνονται ςτισ απαιτόςεισ
οποιουδόποτε μοντϋλου κτιρύου, οδηγώντασ ςε βελτιςτοποιημϋνεσ λύςεισ από ϊποψη απόδοςησ και
ακρύβειασ αποτελεςμϊτων.

Γενικά
Οι Γενικϋσ ρυθμύςεισ παρϋχουν τη δυνατότητα προςαρμογόσ του προγρϊμματοσ ςτισ προτιμόςεισ του
χρόςτη.
Εξαγωγι Κειμζνου
Όταν ενεργοποιηθεύ, η επιλογό "Εξαγωγό Κειμϋνου" θα οδηγόςει ςτη δημιουργύα, ςτο τϋλοσ κϊθε
ανϊλυςησ, ενόσ αρχεύου κειμϋνου (*.out) που θα περιϋχει τα εξαγόμενα ολόκληρησ τησ ανϊλυςησ
(όπωσ δύνεται ςτην ενότητα Βόμα Εξόδου (Step Output). Αυτό η λειτουργύα μπορεύ να εύναι χρόςιμη
για χρόςτεσ που επιθυμούν να επεξεργϊζονται ςυςτηματικϊ τα αποτελϋςματα χρηςιμοποιώντασ τη
δικό τουσ λειτουργύα επεξεργαςύασ μετϊ την επύλυςη. Για την περιςταςιακό πρόςβαςη ςτην εξαγωγό
κειμϋνου, οι χρόςτεσ ςυνιςτϊται να χρηςιμοποιόςουν τισ λειτουργύεσ που διατύθενται ςτην ενότητα
Βόμα Εξόδου.
Εξαγωγι Ρολλαπλϊν Κειμζνων
Όταν ενεργοποιηθεύ, η επιλογό "Εξαγωγό Πολλαπλών Κειμϋνων" θα οδηγόςει ςτη δημιουργύα πολλών
αρχεύων κειμϋνου (*.out) και όχι ςε ϋνα μόνο. Αυτό η λειτουργύα μπορεύ να εύναι χρόςιμη όταν
πρόκειται να αναλυθούν μεγϊλα μοντϋλα.
Αποκικευςθ υκμίςεων
Η επιλογό "Αποθόκευςη Ρυθμύςεων" χρηςιμοποιεύται όταν ο χρόςτησ εφαρμόζει πϊντα τισ τρϋχουςεσ
ρυθμύςεισ του ϋργου, ωσ τισ προεπιλεγμϋνεσ ρυθμύςεισ για κϊθε νϋο ϋργο που δημιουργεύται ςτη
ςυνϋχεια. Με αυτό το πλαύςιο ελϋγχου επιλεγμϋνο, οποιαδόποτε αλλαγό ςτισ Ρυθμύςεισ Έργου θα γύνει
προεπιλεγμϋνη, χωρύσ να χρειϊζεται να χρηςιμοποιηθεύ η επιλογό Θεώρηςη ωσ Προεπιλογό.
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ΗΜΕΙΩΗ: Κανονικϊ, αυτό η επιλογό εύναι απενεργοποιημϋνη, ϋτςι ώςτε οι προεπιλεγμϋνεσ
ρυθμύςεισ να αλλϊζουν μόνο εϊν ζητηθεύ ρητϊ από το χρόςτη (χρηςιμοποιώντασ την επιλογό
Θεώρηςη ωσ Προεπιλογό).

Παρϊθυρο καρτϋλασ «Γενικϊ»

Ανάλυςθ
το παρϊθυρο καρτϋλασ Ανϊλυςη, μπορούν να οριςτούν κϊποιεσ ρυθμύςεισ που ςχετύζονται με την
ανϊλυςη. υγκεκριμϋνα, εύναι δυνατό να επιλεγεύ ο τύποσ επύλυςησ, εϊν θα εκτελεςτεύ ιδιομορφικό
ανϊλυςη ςε κϊθε βόμα τησ ανϊλυςησ pushover και αν πρϋπει να ληφθούν υπόψη οι γεωμετρικϋσ μη
γραμμικότητεσ.
Επιλυτισ
Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν τον αριθμό των βημϊτων ςτα οπούα θα εκτελεςτεύ η αρχικό
φόρτιςη, δηλαδό η φόρτιςη με τα ςτατικϊ φορτύα τησ καταςκευόσ. Η προεπιλεγμϋνη επιλογό εύναι να
εφαρμόζεται ςτο πρώτο βόμα τησ ανϊλυςησ.
Επιπλϋον, εύναι διαθϋςιμη η δυνατότητα εκτϋλεςησ Ιδιομορφικόσ Ανϊλυςησ ςε κϊθε βόμα τησ
ανϊλυςησ μη γραμμικόσ Pushover ανϊλυςησ. Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν να εκτελούν μια
ιδιομορφικό ανϊλυςη ςτο τϋλοσ τησ μη γραμμικόσ ανϊλυςησ ό να εκτελούν την ιδιομορφικό ανϊλυςη
πολλϋσ φορϋσ κατϊ τη διϊρκεια τησ μη γραμμικόσ ανϊλυςησ, προςδιορύζοντασ μετϊ από πόςα βόματα
θα πραγματοποιηθεύ η ιδιομορφικό ανϊλυςη.
Τφποσ Επιλυτι
Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν μεταξύ δύο διαφορετικών επιλυτών:



Η μϋθοδοσ Skyline (αποςύνθεςη Cholesky, αλγόριθμοσ επαναδιϊταξησ κόμβων Cuthill-McKee,
αποθόκευςη ςτοιχεύων Skyline).
Η μϋθοδοσ Frontal, που ειςόχθη από τον Irons [1970] και παρουςιϊζει τον αλγόριθμο
αυτόματησ επαναρύθμιςησ μελών, που πρότεινε ο Izzuddin [1991].
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ΗΜΕΙΩΗ: υνιςτϊται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋχουν ςτην υπϊρχουςα βιβλιογραφύα [π.χ. Cook et
al. 1989; Zienkiewicz and Taylor 1991, Bathe 1996; Felippa 2004] για περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ
ςχετικϊ με αυτούσ και ϊλλουσ ϊμεςουσ επύλυτϋσ.

ε αυτό το ςημεύο ςημειώνεται ότι ο επιλυτόσ Skyline, πιο αργόσ για πολύ μεγϊλα μοντϋλα ςε ςχϋςη
με το Frontal, τεύνει να εύναι αριθμητικϊ πιο ςταθερόσ και ωσ εκ τούτου εύναι η προεπιλεγμϋνη
επιλογό, την οπούα οι χρόςτεσ πρϋπει να αλλϊζουν με προςοχό.
Ραράμετροι Ανελαςτικισ Στατικισ Ανάλυςθσ (Pushover)
ε αυτόν την καρτϋλα ορύζεται ο αριθμόσ των βημϊτων τησ Ανελαςτικόσ τατικόσ Ανϊλυςησ, καθώσ
και η μϋγιςτη ςχετικό μετακύνηςη μεταξύ των ορόφων. Η προεπιλεγμϋνη επιλογό για τη μϋγιςτη
ςχετικό μετακύνηςη εύναι 2%, ενώ ο αριθμόσ των βημϊτων τησ ανελαςτικόσ ςτατικόσ ανϊλυςησ
εξαρτϊται από το επιλεγμϋνο προκαθοριςμϋνο ςυνδυαςμό ρυθμύςεων. Για τον προεπιλεγμϋνο
ςυνδυαςμό ρυθμύςεων (δηλ. το No4), η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 50, η οπούα εύναι κατϊλληλη για την
πλειοψηφύα των περιπτώςεων.
Γεωμετρικζσ Μθ-γραμμικότθτεσ
Η απενεργοπούηςη τησ Γεωμετρικόσ Μη-Γραμμικότητασ, που περιγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα Β Θεωρητικό υπόβαθρο και παραδοχϋσ προςομούωςησ, καθιςτϊ την ανϊλυςη γραμμικό, όςον αφορϊ
ςτισ μεγϊλεσ μετατοπύςεισ, πρϊγμα που μπορεύ να εύναι ιδιαύτερα χρόςιμο για χρόςτεσ που επιθυμούν
να ςυγκρύνουν τα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ με υπολογιςμούσ ςτο χϋρι για ςκοπούσ επαλόθευςησ.
Από προεπιλογό, αυτό η επιλογό εύναι ενεργοποιημϋνη.

Παρϊθυρο καρτϋλασ Ανϊλυςησ

Στοιχεία
Εδώ μπορούν να οριςτούν κϊποιεσ ρυθμύςεισ που ςχετύζονται με την ανϊλυςη πλαιςιακών ςτοιχεύων.
Πραγματοποίηςη Ανάκτηςησ Τάςεων
Οριςμϋνοι τύποι ςτοιχεύων δοκού, όπωσ εκεύνοι που χρηςιμοποιούνται ςτο SeismoBuild για τα
ανελαςτικϊ πλαιςιακϊ ςτοιχεύα, παρουςιϊζουν το μειονϋκτημα ότι, εϊν η μετατόπιςη του κόμβου
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εύναι μηδενικό, τότε οι τϊςεισ, οι παραμορφώςεισ και οι εςωτερικϋσ δυνϊμεισ εύναι και αυτϋσ
μηδενικϋσ (π.χ. για μια προςομούωςη πλόρωσ πακτωμϋνησ δοκού με ϋνα μοναδικό ςτοιχεύο, με
κατανεμημϋνο φορτύο, οι τελικϋσ ροπϋσ θα εμφανιςτούν μηδενικϋσ, κϊτι που εύναι προφανώσ λϊθοσ).
Για να ξεπεραςτεύ αυτόσ ο περιοριςμόσ, εύναι κοινό για τα προγρϊμματα πεπεραςμϋνων ςτοιχεύων να
χρηςιμοποιούν τουσ λεγόμενουσ αλγόριθμουσ ανϊκτηςησ τϊςησ, οι οπούοι επιτρϋπουν ςε κϊποιον να
ανακτόςει τισ ςωςτϋσ εςωτερικϋσ δυνϊμεισ ενόσ ςτοιχεύου που υπόκειται ςε κατανεμημϋνη φόρτιςη
ακόμη και αν οι κόμβοι του δεν μετατοπύζονται. Εντούτοισ, ςημειώνεται ότι (i) αυτού οι αλγόριθμοι
δεν καλύπτουν την ανϊκτηςη των ςωςτών τιμών των τϊςεων και των παραμορφώςεων, δεδομϋνου
ότι αυτϋσ χαρακτηρύζονται από μια μη γραμμικό απόκριςη και (ii) θα επιβραδύνουν ςημαντικϊ τισ
αναλύςεισ μεγϊλων μοντϋλων.
Να μην λαμβάνεται υπόψη η ςυμβολή τησ αξονικήσ δφναμησ ςτην διατμητική ικανότητα των δοκϊν
Ενεργοποιώντασ αυτόν την επιλογό παρϋχεται η δυνατότητα διεξαγωγόσ ελϋγχων διϊτμηςησ
αγνοώντασ την πραγματικό αξονικό δύναμη που αςκεύται ςτο ςτοιχεύο δοκού. Αυτό το
χαρακτηριςτικό εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό για τουσ ελϋγχουσ ικανότητασ διϊτμηςησ των δοκών, όταν
η αλληλεπύδραςη μεταξύ δοκών Ο προςομοιωμϋνων με ύνεσ και του ϊκαμπτου διαφρϊγματοσ που
χρηςιμοποιεύται για την προςομούωςη τησ πλϊκασ ςκυροδϋματοσ (μια πολύ κοινό διαμόρφωςη ςε
κτύρια Ο) μπορεύ να προκαλϋςει την ανϊπτυξη ακούςιων πλαςματικών αξονικών δυνϊμεων ςε αυτϋσ.

Παρϊθυρο τοιχεύων

Συηευγμζνεσ Δεςμεφεισ
Οι υζευγμϋνεσ Δεςμεύςεισ τυπικϊ εφαρμόζονται ςε προγρϊμματα ανϊλυςησ καταςκευών μϋςω τησ
χρόςησ (i) Γεωμετρικών Μεταςχηματιςμών, (ii) τησ μεθόδου υναρτόςεισ Penalty, ό (iii) των
υντελεςτών Lagrange. Ωςτόςο, ςτη γεωμετρικό μη γραμμικό ανϊλυςη (μεγϊλεσ
μετατοπύςεισ/ςτροφϋσ), η πρώτη από αυτϋσ τισ τρεισ τεύνει να οδηγεύ ςε δυςκολύεσ ςτην αριθμητικό
ςύγκλιςη και για το λόγο αυτό μόνο οι τελευταύεσ δύο χρηςιμοποιούνται ςυνόθωσ και ϋχουν
εφαρμοςτεύ ςτο SeismoBuild.
ΗΜΕΙΩΗ: υνιςτϊται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋχουν ςτην υπϊρχουςα βιβλιογραφύα [π.χ. Cook et
al., 1989; Felippa, 2004] για περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με αυτό το θϋμα.
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Εδώ ςημειώνεται απλϊ ότι ενώ οι υναρτόςεισ Penalty ϋχουν το πλεονϋκτημα ότι δεν ειςϊγουν νϋεσ
μεταβλητϋσ (και ςυνεπώσ το μητρώο ακαμψύασ δεν αυξϊνεται και παραμϋνει θετικό), μπορούν να
αυξόςουν ςημαντικϊ το εύροσ ζώνησ του επιλυτό Skyline [Cook et al., 1989].
Επιπλϋον, οι υναρτόςεισ Penalty ϋχουν το μειονϋκτημα ότι οι ςυντελεςτϋσ ακαμψύασ πρϋπει να
επιλεγούν ςε ϋνα επιτρεπτό εύροσ (αρκετϊ μεγϊλο ώςτε να εύναι αποτελεςματικό αλλϊ όχι τόςο
μεγϊλο ώςτε να προκαλεύ αριθμητικϋσ δυςκολύεσ) και αυτό δεν εύναι απαραιτότωσ εύκολο να
προςδιοριςτεύ [Cook et al., 1989] και ενδϋχεται να οδηγόςει ςε εςφαλμϋνα αποτελϋςματα.
Ωςτόςο, η χρόςη των εννοιολογικϊ ανώτερων υντελεςτών Lagrange μπορεύ να επιβραδύνει
ςημαντικϊ τισ αναλύςεισ και, ωσ εκ τούτου, οι υναρτόςεισ Ποινόσ προτεύνονται ωσ προεπιλογό ςτο
SeismoBuild.
τισ περιπτώςεισ όπου η χρόςη των υντελεςτών Lagrange οδηγεύ ςε αριθμητικϋσ δυςκολύεσ και οι
χρόςτεσ επιλϋγουν τη χρόςη των υναρτόςεισ Ποινόσ, τότε πρϋπει να καθοριςτούν οι αντύςτοιχοι
ςυντελεςτϋσ ακαμψύασ για τα διαφρϊγματα (ςυνόθωσ μικρότεροι) και τουσ ϊκαμπτουσ ςυνδϋςμουσ
(ςυνόθωσ μεγαλύτεροι). Οι ςυντελεςτϋσ ςτη μϋθοδο υναρτόςεισ Ποινόσ υπολογύζονται ωσ προώόν
αυτών των ςυντελεςτών κυρώςεων και τησ υψηλότερησ τιμόσ που βρϋθηκε ςτο μητρώο ακαμψύασ.
ημειώνεται ότι, αντύθετα με το τι μπορεύ να εύναι η διαύςθηςη ενόσ χρόςτη, δεν απαιτεύται πϊντα η
χρόςη μεγϊλων τιμών για τουσ ςυντελεςτϋσ ακαμψύασ. Πρϊγματι, ςε μοντϋλα όπου υπϊρχουν όδη
πολύ δύςκαμπτα δομικϊ ςτοιχεύα, οι ςυντελεςτϋσ ενδϋχεται να μην χρειϊζεται να εύναι υπερβολικϊ
μεγϊλοι, αφού το προώόν από τϋτοιεσ μεγϊλεσ τιμϋσ που βρύςκονται ςτο μητρώο ακαμψύασ θα
οδηγόςει όδη ςε μεγϊλο ςυντελεςτό, όπωσ φαύνεται ςτη μελϋτη Pinho et al. [2008a].
ΗΜΕΙΩΗ: Ο Felippa [2004] προτεύνει ότι η βϋλτιςτη τιμό των ςυντελεςτών ακαμψύασ θα πρϋπει
να εύναι ο μϋςοσ όροσ τησ μϋγιςτησ ακαμψύασ και τησ ακρύβειασ των επεξεργαςτών (1e20, ςτην
περύπτωςη του SeismoBuild).

Παρϊθυρο υζευγμϋνων Δεςμεύςεων – υναρτόςεισ Penalty

126

SeismoBuild Εγχειρίδιο Χριςθσ

Παρϊθυρο υζευγμϋνων Δεςμεύςεων – υντελεςτϋσ Lagrange

Κριτιρια Σφγκλιςθσ
Τπϊρχουν τϋςςερισ διαφορετικού τρόποι ςτο SeismoBuild για τον ϋλεγχο τησ ςύγκλιςησ μιασ λύςησ
ςτο τϋλοσ κϊθε επανϊληψησ:





Βϊςει Μετακύνηςησ/τροφόσ
Βϊςει Δύναμησ/Ροπόσ
Βϊςει Μετακύνηςησ/τροφόσ ΚΑΙ Δύναμησ/Ροπόσ
Βϊςει Μετακύνηςησ/τροφόσ Ή Δύναμησ/Ροπόσ

ΗΜΕΙΩΗ: Οι χρόςτεσ ειδοποιούνται για το γεγονόσ ότι δεν υπϊρχει ϋνα ςύνολο παραμϋτρων
κριτηρύων ςύγκλιςησ που να λειτουργούν για κϊθε τύπο ανϊλυςησ. Οι προεπιλεγμϋνεσ τιμϋσ των
προκαθοριςμϋνων ςυνδυαςμών ςτο SeismoBuild, θα λειτουργόςουν καλϊ για τη ςυντριπτικό
πλειοψηφύα των εφαρμογών, αλλϊ θα χρειαςτεύ να τροποποιηθούν για ιδιαύτερα απαιτητικϊ ϋργα,
όπου ςυμβαύνουν ιςχυρϋσ ανωμαλύεσ απόκριςησ (π.χ. μεγϊλεσ διαφορϋσ ςτη δυςκαμψύα, λυγιςμόσ
οριςμϋνων διαρθρωτικών μελών, μεγϊλη αλλαγό ςε ϋνταςη, κ.λπ.). Για παρϊδειγμα, ςημειώςτε ότι
ϋνασ αυςτηρότεροσ ϋλεγχοσ ςύγκλιςησ μπορεύ να οδηγόςει ςε μεγαλύτερη αριθμητικό
ςταθερότητα, εμποδύζοντασ μια δομό να ακολουθόςει μια λιγότερο ςταθερό και λανθαςμϋνη πορεύα
απόκριςησ, αλλϊ εϊν εύναι πολύ αυςτηρόσ, μπορεύ επύςησ να καταςτόςει ςχεδόν αδύνατη τη
δυνατότητα ςύγκλιςησ.

Βάςει Μετακίνθςθσ/Στροφισ
Γύνεται επαλόθευςη ςε κϊθε μεμονωμϋνο βαθμό ελευθερύασ τησ καταςκευόσ, ότι η τρϋχουςα
επαναληπτικό μετακύνηςησ/ςτροφόσ εύναι μικρότερη ό ύςη από μια καθοριςμϋνη από τον χρόςτη
τιμό. Για τη μεγϊλη πλειοψηφύα των αναλύςεων, ϋνασ τϋτοιοσ τοπικόσ ϋλεγχοσ ςύγκλιςησ εύναι
επαρκόσ για να εξαςφαλύςει τη ςυνολικό ακρύβεια τησ ληφθεύςασ επύλυςησ. Επομϋνωσ, αυτό το
κριτόριο ελϋγχου ςύγκλιςησ εύναι η προεπιλεγμϋνη επιλογό ςτο SeismoBuild για την πλειοψηφύα των
προκαθοριςμϋνων ςυνδυαςμών ρυθμύςεων με τισ προεπιλεγμϋνεσ τιμϋσ για την ανοχό μετακύνηςησ
και ςτροφόσ να ποικύλλουν μεταξύ των διαφορετικών ςυνδυαςμών ρυθμύςεων. Για τον
προεπιλεγμϋνο ςυνδυαςμό ρυθμύςεων, το οπούο οδηγεύ ςε ακριβεύσ και ςταθερϋσ λύςεισ ςτην

Analysis Parameters

127

πλειονότητα των περιπτώςεων, οι τιμϋσ για την ανοχό μετακύνηςησ και ςτροφόσ εύναι 0.0001 m και
0.0001 rad αντύςτοιχα.

Παρϊθυρο καρτϋλασ Κριτηρύων ύγκλιςησ – Βϊςει Μετακύνηςησ/τροφόσ

Βάςει Δφναμθσ/οπισ
Τπϊρχουν περιπτώςεισ όπου η χρόςη ενόσ κριτηρύου ελϋγχου ςύγκλιςησ μετακύνηςησ/ςτροφόσ δεν
επαρκεύ για να διαςφαλιςτεύ μια αριθμητικϊ ςταθερό και/ό ακριβόσ λύςη, λόγω του γεγονότοσ ότι η
ιςορροπύα μετακύνηςησ/ςτροφόσ δεν εγγυϊται, ςε τϋτοιεσ ειδικϋσ περιπτώςεισ, την ιςορροπύα
δύναμησ/ροπόσ. Αυτό εύναι η τυπικό ςυμπεριφορϊ, για παρϊδειγμα, απλών δομικών ςυςτημϊτων
(π.χ. κατακόρυφοσ πρόβολοσ), όπου η ςύγκλιςη μετακύνηςησ/ςτροφόσ επιτυγχϊνεται ςε λύγεσ
επαναλόψεισ, όπωσ εύναι η απλότητα του ςυςτόματοσ και το παραμορφωμϋνο ςχόμα του, οι οπούεσ
ωςτόςο μπορεύ να μην επαρκούν, ώςτε οι εςωτερικϋσ δυνϊμεισ των ςτοιχεύων να εύναι επαρκώσ
ιςορροπημϋνεσ. Ιδιαύτερα, όταν χρηςιμοποιεύται μια διατομό τοιχύου οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ, η
κατανομό τϊςεων παραμορφώςεων κατϊ μόκοσ τησ διατομόσ μπορεύ να λϊβει πολύ πολύπλοκη
μορφό, λόγω του μεγϊλου πλϊτουσ τησ, απαιτώντασ ϋτςι ϋναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό επαναλόψεων
για πλόρη εξιςορρόπηςη. ε τϋτοιεσ περιπτώςεισ, εϊν δεν διεξϊγεται ϋλεγχοσ ςύγκλιςησ
δύναμησ/ροπόσ, η απόκριςη του μοντϋλου θα εύναι πολύ ακανόνιςτη, με μη ρεαλιςτικϋσ και απότομεσ
μεταβολϋσ των ροπών και των δυνϊμεων. Όπωσ περιγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα Β - Θεωρητικό
υπόβαθρο και παραδοχϋσ προςομούωςησ, ςτην περύπτωςη αυτό χρηςιμοποιεύται μια αδιϊςτατη
καθολικό τιμό ανοχόσ, με προκαθοριςμϋνη τιμό 0,001.
ΗΜΕΙΩΗ: Σα κριτόρια με βϊςη τη δύναμη θα προκαλϋςουν αριθμητικϊ προβλόματα και δυςκολύεσ
ςύγκλιςησ όταν χρηςιμοποιεύται η μϋθοδοσ υναρτόςεισ Ποινόσ. ε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ πρϋπει να
χρηςιμοποιηθεύ η μϋθοδοσ Πολλαπλαςιαςτών Lagrange.
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Παρϊθυρο πλαιςύου Κριτηρύων ύγκλιςησ – Βϊςει Δύναμησ/Μετακύνηςησ

Βάςει Μετακίνθςθσ/Στροφισ ΚΑΛ Δφναμθσ/οπισ
Λαμβϊνοντασ υπόψη τα παραπϊνω, προκύπτει ςαφώσ ότι η μϋγιςτη ακρύβεια και ο ϋλεγχοσ τησ λύςησ
πρϋπει να λαμβϊνονται όταν ςυνδυϊζονται τα κριτόρια ελϋγχου ςύγκλιςησ μετακύνηςησ/ςτροφόσ και
δύναμησ/ροπόσ. Αυτό η επιλογό, ωςτόςο, δεν εύναι η προεπιλογό δεδομϋνου ότι το κριτόριο που
βαςύζεται ςε δύναμη/ροπό δημιουργεύ, ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, δυςκολύεσ ςτα μοντϋλα όπου οι
ϊκαμπτεσ/δύςκαμπτεσ ςυνδϋςεισ διαμορφώνονται με ϊκαμπτουσ ςυνδϋςμουσ, όπωσ αναφϋρεται ςτο
Παρϊρτημα Β - Θεωρητικό υπόβαθρο και παραδοχϋσ προςομούωςησ. Παρόλα αυτϊ, εύναι
αναμφιςβότητα το πιο αυςτηρό κριτόριο ςύγκλιςησ και ελϋγχου ακρύβειασ που διατύθεται ςτο
SeismoBuild και οι ϋμπειροι χρόςτεσ καλούνται να επωφεληθούν από αυτό όταν η ακρύβεια εύναι
πρωταρχικόσ ςημαςύασ.

Παρϊθυρο πλαιςύου Κριτηρύων ύγκλιςησ - Βϊςει Μετακύνηςησ/τροφόσ ΚΑΙ Δύναμησ/Ροπόσ
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Βάςει Μετακίνθςθσ/Στροφισ Ι Δφναμθσ/οπισ
Αυτό το τελευταύο κριτόριο ςύγκλιςησ παρϋχει ςτουσ χρόςτεσ μϋγιςτη ευελιξύα όςον αφορϊ τη
ςταθερότητα τησ ανϊλυςησ, δεδομϋνου ότι η ςύγκλιςη επιτυγχϊνεται όταν ελϋγχεται ϋνα από τα δύο
κριτόρια. Αυτό η επιλογό ςυνιςτϊται ιδιαύτερα όταν ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τησ ανϊλυςησ εύναι μια
ςυγκεκριμϋνη τελικό επύλυςη και η ακρύβεια λαμβϊνει, τουλϊχιςτον ςτιγμιαύα, δευτερεύοντα ρόλο.

Παρϊθυρο πλαιςύου Κριτηρύων ύγκλιςησ - Βϊςει Μετατόπιςησ/τροφόσ Ή Δύναμησ/Ροπόσ

Γενικά
Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν αν οι δυςκολύεσ ςύγκλιςησ που προκύπτουν κατϊ την ανϊλυςη θα
εύναι ορατϋσ ςτην ενότητα Επεξεργαςύασ Αποτελεςμϊτων (Post-Processor). Η προεπιλογό εύναι να
φαύνονται οι δυςκολύεσ ςύγκλιςησ ςτην Προβολό Αποτελεςμϊτων τησ ανελαςτικόσ ςτατικόσ
ανϊλυςησ.

Αυτόματθ Ρροςαρμογι ςτισ Νόρμεσ Σφγκλιςθσ
Εφόςον ϋχει επιλεγεύ η Αυτόματη Προςαρμογό ςτισ Νόρμεσ ύγκλιςησ, ςε ςυγκεκριμϋνα βόματα τησ
ανϊλυςησ, όπου η ςύγκλιςη εύναι δύςκολο να επιτευχθεύ, το πρόγραμμα μπορεύ να αυξόςει τισ
προκαθοριςμϋνεσ ανοχϋσ, ώςτε να επιτευχθεύ ςύγκλιςη και να επιτραπεύ ςτο πρόγραμμα να
προχωρόςει ςτο επόμενο βόμα τησ ανϊλυςησ. Προκειμϋνου να μην επιτραπεύ η απεριόριςτη αύξηςη
ςτην τιμό των ανοχών ςύγκλιςησ, ϋνα όριο ορύζεται από τη Μϋγιςτη Αποδεκτό Αύξηςη Νόρμασ. Η
προεπιλογό του προγρϊμματοσ εύναι να επιτρϋπεται η αυτόματη προςαρμογό των ανοχών ςύγκλιςησ.

Κακολικι Στρατθγικι Επαναλιψεων
το SeismoBuild, όλεσ οι αναλύςεισ αντιμετωπύζονται ωσ δυνητικϊ μη γραμμικϋσ και επομϋνωσ
εφαρμόζεται ςε όλεσ τισ περιπτώςεισ (με εξαύρεςη τισ ιδιομορφικϋσ αναλύςεισ) μια διαδικαςύα
επύλυςησ με διαδοχικϋσ επαναλόψεισ, όπου τα φορτύα εφαρμόζονται με προκαθοριςμϋνεσ
προςαυξόςεισ και εξιςορροπούνται με μια επαναληπτικό διαδικαςύα. Οι λειτουργύεσ και το θεωρητικό
υπόβαθρο αυτού του αλγορύθμου επύλυςησ περιγρϊφονται λεπτομερώσ ςτην ενότητα Διαδικαςύα Μη
Γραμμικόσ Επύλυςησ ςτο Παρϊρτημα Β - Θεωρητικό υπόβαθρο και παραδοχϋσ προςομούωςησ, ςτην
οπούα πρϋπει να ανατρϋχουν όςοι χρόςτεσ αναζητούν βαθύτερη κατανόηςη των παραμϋτρων που
περιγρϊφονται ςτο παρόν.
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Μζγιςτοσ Αρικμόσ Επαναλιψεων
Αυτό η παρϊμετροσ καθορύζει τον μϋγιςτο αριθμό επαναλόψεων που πρϋπει να εκτελεςτούν ςε κϊθε
αύξηςη φορτύου (βόμα ανϊλυςησ). Η προεπιλεγμϋνη τιμό εξαρτϊται από τον επιλεγμϋνο
προκαθοριςμϋνο ςυνδυαςμό ρυθμύςεων. Για το προεπιλεγμϋνο (από το πρόγραμμα) ςυνδυαςμό
ρυθμύςεων, ο οπούοσ λειτουργεύ καλϊ για τισ περιςςότερεσ πρακτικϋσ εφαρμογϋσ, αυτό η τιμό εύναι ύςη
με 40. Ωςτόςο, κϊθε φορϊ που οι καταςκευϋσ υποβϊλλονται ςε εξαιρετικϊ υψηλϊ επύπεδα
γεωμετρικόσ μη γραμμικότητασ ό/και ανελαςτικότητασ υλικού, μπορεύ να κριθεύ απαραύτητο να
αυξηθεύ αυτό η τιμό.
Αρικμόσ Επανυπολογιςμϊν Δυςκαμψίασ
Αυτό η παρϊμετροσ καθορύζει τον αριθμό των επαναλόψεων ςε κϊθε βόμα, ςτον οπούο
επανυπολογύζεται και επικαιροποιεύται το μητρώο ακαμψύασ τησ καταςκευόσ. Αξύζει να ςημειωθεύ ότι
ο οριςμόσ μύασ μηδενικόσ τιμόσ ςε αυτό την παρϊμετρο ουςιαςτικϊ ςημαύνει ότι υιοθετεύται η
τροποποιημϋνη διαδικαςύα Newton-Raphson (mNR), ενώ με το να καθύςταται ύςη με τον Αριθμό των
Επαναλόψεων, μετατρϋπει τη διαδικαςύα επύλυςησ ςτη μϋθοδο Newton-Raphson (NR).
υνόθωσ ο ιδανικόσ αριθμόσ επανυπολογιςμού του μητρώου ακαμψύασ βρύςκεται κϊπου μεταξύ 50%
και 75% του μϋγιςτου αριθμού επαναλόψεων, παρϋχοντασ την καλύτερη ιςορροπύα μεταξύ τησ
μεύωςησ του χρόνου υπολογιςμού και τησ ςταθερότητασ, που προκύπτει από την μη ενημϋρωςη του
μητρώου ακαμψύασ και την αντύςτοιχη αύξηςη ςτην προςπϊθεια ανϊλυςησ λόγω τησ ανϊγκησ
περαιτϋρω επαναλόψεων για την επύτευξη ςύγκλιςησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό αυτόσ τησ παραμϋτρου
για τον προκαθοριςμϋνο (εκ του προγρϊμματοσ) ςυνδυαςμό ρυθμύςεων, ο οπούοσ λειτουργεύ καλϊ για
τισ περιςςότερεσ πρακτικϋσ εφαρμογϋσ, εύναι ελαφρώσ πιο ςυντηρητικό, και εύναι ύςη με 35,
οδηγώντασ ςτην υιοθϋτηςη μιασ υβριδικόσ λύςησ μεταξύ των κλαςικών προςεγγύςεων NR και mNR.
Επανάλθψθ Απόκλιςθσ
Αυτό η παρϊμετροσ καθορύζει την επανϊληψη μετϊ την οπούα διενεργούνται ϋλεγχοι πρόβλεψησ
απόκλιςησ και μϋγιςτησ επανϊληψησ (δεύτε την πρόβλεψη απόκλιςησ και μϋγιςτησ επανϊληψησ για
περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ). ε όλα τα επόμενα βόματα επαναλόψεων, εϊν η λύςη διαπιςτωθεύ ότι
εύναι αποκλύνουςα ό εϊν ο προβλεπόμενοσ αριθμόσ απαιτούμενων επαναλόψεων για ςύγκλιςη
ξεπερϊςει το μϋγιςτο καθοριςμϋνο, οι επαναλόψεισ εντόσ τησ τρϋχουςασ αύξηςησ διακόπτονται, η
αύξηςη του φορτύου (ό το βόμα χρόνου) μειώνεται και η ανϊλυςη ξαναρχύζει από το τελευταύο ςημεύο
ιςορροπύασ (τϋλοσ τησ προηγούμενησ αύξηςησ φορτύου).
Ενώ αυτού οι δύο ϋλεγχοι εύναι ςυνόθωσ πολύ χρόςιμοι για να αποφευχθεύ η διενϋργεια ϊχρηςτων
επαναλόψεων ιςορροπύασ ςε περιπτώςεισ όπου η ϋλλειψη ςύγκλιςησ γύνεται εμφανόσ ςε πρώιμο
ςτϊδιο μϋςα ςε μια δεδομϋνη αύξηςη φορτύου, εύναι επύςησ πολύ δύςκολο, αν όχι αδύνατο, να
προταθεύ μια ιδανικό τιμό η οπούα θα λειτουργόςει για όλουσ τουσ τύπουσ ανϊλυςησ. Πρϊγματι, εϊν η
επανϊληψη απόκλιςησ εύναι πολύ χαμηλό, μπορεύ να μην επιτρϋψει ςε εξαιρετικϊ μη γραμμικϊ
προβλόματα να ςυγκλύνουν ποτϋ ςε μια επύλυςη, ενώ αν εύναι υπερβολικϊ υψηλό, μπορεύ να επιτρϋψει
την πρόοδο τησ επύλυςησ με ϋναν αριθμητικϊ ψευδό τρόπο από τον οπούο δεν μπορεύ ποτϋ να
επιτευχθεύ ςύγκλιςη. Μια τιμό περύπου ςτο 75% του μϋγιςτου αριθμού επαναλόψεων εντόσ μιασ
αύξηςησ ςυνόθωσ παρϋχει ϋνα καλό ςημεύο εκκύνηςησ. Η τιμό για το προεπιλεγμϋνο ςυνδυαςμό
ρυθμύςεων, ο οπούοσ λειτουργεύ καλϊ για τισ περιςςότερεσ πρακτικϋσ εφαρμογϋσ, εύναι ύςο με 35.
Μζγιςτθ Ανοχι
Όπωσ ςημειώνεται ςτην Αριθμητικό αςτϊθεια, η πιθανότητα τησ λύςησ να γύνει αριθμητικϊ αςταθόσ
ελϋγχεται ςε κϊθε επανϊληψη, από την αρχό κϊθε δεδομϋνησ αύξηςησ του φορτύου, ςυγκρύνοντασ την
Ευκλεύδεια νόρμα των φορτύων εκτόσ ιςορροπύασ (βλ. Παρϊρτημα Β - Θεωρητικό υπόβαθρο και
παραδοχϋσ προςομούωςησ για λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με αυτόν τον κανόνα) με μια προκαθοριςμϋνη
μϋγιςτη τιμό (για την πλειοψηφύα των προκαθοριςμϋνων ςυνδυαςμών ρυθμύςεων ορύζεται ςε 1e20),
που εύναι αρκετϋσ τϊξεισ μεγϋθουσ μεγαλύτερεσ από το εφαρμοζόμενο διϊνυςμα φορτύου. Εϊν κϊποια
ςτιγμό ςτην ανϊλυςη ξεπεραςτεύ αυτό η τιμό, τότε η λύςη θεωρεύται αριθμητικϊ αςταθόσ, οι
επαναλόψεισ εντόσ τησ τρϋχουςασ αύξηςησ διακόπτονται, η αύξηςη του φορτύου (ό το βόμα χρόνου)
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μειώνεται και η ανϊλυςη ξαναρχύζει από το τελευταύο ςημεύο ιςορροπύασ (τϋλοσ προηγούμενησ
αύξηςησ ό βόματοσ ανϊλυςησ).
Μζγιςτθ Απομείωςθ Βιματοσ
Κϊθε φορϊ που παρατηρεύται ϋλλειψη ςύγκλιςησ, απόκλιςη τησ λύςησ ό αριθμητικό αςτϊθεια, ο
αυτόματοσ αλγόριθμοσ βόματοσ του SeismoBuild επιβϊλλει μεύωςη τησ αύξηςησ του φορτύου ό του
βόματοσ χρόνου, πριν αρχύςει εκ νϋου η ανϊλυςη από το τελευταύο ςημεύο ιςορροπύασ (τϋλοσ
προηγούμενησ αύξηςησ ό βόματοσ ανϊλυςησ). Ωςτόςο, προκειμϋνου να αποφευχθεύ μια προβληματικό
ανϊλυςη (η οπούα ποτϋ δεν επιτυγχϊνει ςύγκλιςη), που θα ςυνεχύςει να λειτουργεύ επ'αόριςτον,
επιβϊλλεται ϋνασ μϋγιςτοσ ςυντελεςτόσ μεύωςησ βόματοσ και ελϋγχεται μετϊ από κϊθε αυτόματη
μεύωςη βημϊτων. Με ϊλλα λόγια, το νϋο μειωμϋνο βόμα ανϊλυςησ ςυγκρύνεται με την αρχικό αύξηςη
του φορτύου ό το χρονικό βόμα που ορύζει ο χρόςτησ ςτην αρχό τησ ανϊλυςησ και αν ο λόγοσ του
πρώτου με το τελευταύο εύναι μικρότεροσ από τη μϋγιςτη τιμό μεύωςησ βόματοσ, τότε η ανϊλυςη
τερματύζεται. Η προεπιλεγμϋνη τιμό για την πλειοψηφύα των προκαθοριςμϋνων ςυνδυαςμών
ρυθμύςεων για αυτόν την παρϊμετρο εύναι 0.001, που ςημαύνει ότι αν οι δυςκολύεσ ςύγκλιςησ
απαιτούν την υιοθϋτηςη ενόσ βόματοσ ανϊλυςησ 1000 φορϋσ μικρότερο από την αρχικό αύξηςη
φορτύου ό βόματοσ χρόνου που καθορύζεται από το χρόςτη , τότε το πρόβλημα θεωρεύται πωσ
ςυμπεριφϋρεται λανθαςμϋνα και η ανϊλυςη τερματύζεται.
Ελάχιςτοσ Αρικμόσ Επαναλιψεων
Αυτό η παρϊμετροσ καθορύζει τον ελϊχιςτο αριθμό επαναλόψεων που πρϋπει να εκτελεςτούν ςε κϊθε
αύξηςη φορτύου (βόμα ανϊλυςησ). Η προκαθοριςμϋνη τιμό, για τουσ περιςςότερουσ
προκαθοριςμϋνουσ ςυνδυαςμούσ ρυθμύςεων, εύναι 1. Μϋςω αυτόσ τησ παραμϋτρου εύναι δυνατό η
επύτευξη καλύτερησ ςύγκλιςησ όταν το κριτόριο βϊςει μετατόπιςησ εύναι χαλαρό και αυτό βϊςει ςε
δύναμησ πολύ αυςτηρό (αυτό ςυμβαύνει ςε μικρϊ μοντϋλα ςτην ιδιαύτερα ανελαςτικό περιοχό).
Ρολλαπλαςιαςτζσ Αφξθςθσ/Μείωςθσ Βιματοσ
Ο αυτόματοσ αλγόριθμοσ βόματοσ ςτο SeismoBuild δύνει τη δυνατότητα χρόςησ προςαρμοςτικών
μειώςεων βημϊτων ανϊλυςησ, οι οπούεσ εξαρτώνται από το επύπεδο δυςκολύασ ςύγκλιςησ. Όταν η
ληφθεύςα μη ςυγκλύνουςα λύςη απϋχει πολύ από τη ςύγκλιςη, χρηςιμοποιεύται ϋνασ
πολλαπλαςιαςτόσ μεγϊλησ μεύωςησ (προεπιλογό = 0.125, δηλαδό η αύξηςη τησ τρϋχουςασ ανϊλυςησ
θα υποδιαιρεθεύ ςε 8 ύςεσ αυξόςεισ πριν την επανεκκύνηςη τησ ανϊλυςησ). Εϊν, από την ϊλλη πλευρϊ,
η μη ςυγκλύνουςα λύςη όταν πολύ κοντϊ ςτη ςύγκλιςη, τότε χρηςιμοποιεύται ϋνασ πολλαπλαςιαςτόσ
μικρού βόματοσ μεύωςησ (προεπιλογό = 0.5, δηλαδό η αύξηςη τησ τρϋχουςασ ανϊλυςησ θα
εφαρμοςτεύ ςτη ςυνϋχεια ςε δύο ςτϊδια). Για τισ ενδιϊμεςεσ περιπτώςεισ, χρηςιμοποιεύται ϋνασ μϋςοσ
ςυντελεςτόσ μεύωςησ βημϊτων (προεπιλογό = 0.25, δηλαδό η τρϋχουςα αύξηςη φορτύου θα
κατανεμηθεύ ςε τϋςςερα ύςα φορτύα).
Επύςησ, μόλισ επιτευχθεύ ςύγκλιςη, η αύξηςη του φορτύου ό του βόματοσ χρόνου μπορεύ να αυξηθεύ
ςταδιακϊ μϋχρι ϋνα μϋγεθοσ ύςο με την αρχικό τιμό που καθορύζεται από το χρόςτη. Αυτό γύνεται με
τη χρόςη παραγόντων για την αύξηςη του βόματοσ. Όταν η ανϊλυςη ςυγκλύνει με αποτελεςματικό
τρόπο (λεπτομϋρειεσ ςτο προςϊρτημα Β - Θεωρητικϋσ παραδοχϋσ υποβϊθρου και προςομούωςησ),
χρηςιμοποιεύται ϋνασ μικρόσ πολλαπλαςιαςτόσ αύξηςησ βόματοσ (προεπιλογό = 1.0, δηλαδό η αύξηςη
τησ τρϋχουςασ ανϊλυςησ θα παραμεύνει αμετϊβλητη ςτα επόμενα βόματα). Εϊν, από την ϊλλη πλευρϊ,
η ςυγκλύνουςα λύςη αποκτόθηκε με ϋναν εξαιρετικϊ αναποτελεςματικό τρόπο (λεπτομϋρειεσ ςτο
προςϊρτημα Β - Θεωρητικϋσ παραδοχϋσ υποβϊθρου και προςομούωςησ), τότε χρηςιμοποιεύται
μεγϊλοσ πολλαπλαςιαςτόσ αύξηςησ βόματοσ (προεπιλογό = 2.0, δηλαδό η τρϋχουςα προςαύξηςη
φορτύου θα διπλαςιαςτεύ). Για τισ ενδιϊμεςεσ περιπτώςεισ, χρηςιμοποιεύται ϋνασ μϋςοσ
πολλαπλαςιαςτόσ αύξηςησ βόματοσ (προεπιλογό = 1.5, δηλαδό μια αύξηςη 50% θα εφαρμοςτεύ ςτο
τρϋχον βόμα ανϊλυςησ).

132

SeismoBuild Εγχειρίδιο Χριςθσ

Παρϊθυρο πλαιςύου Καθολικόσ τρατηγικόσ Επαναλόψεων

ΗΜΕΙΩΗ: Οι χρόςτεσ ενημερώνονται
για το ότι δεν υπϊρχει ϋνα ςύνολο
αυξανόμενων/επαναληπτικών παραμϋτρων που θα λειτουργούν για κϊθε τύπο ανϊλυςησ. Οι
προεπιλεγμϋνεσ τιμϋσ των προκαθοριςμϋνων ςυνδυαςμών ρυθμύςεων ςτο SeismoBuild θα
λειτουργούν ςυνόθωσ καλϊ για τη ςυντριπτικό πλειοψηφύα των εφαρμογών, αλλϊ ενδϋχεται να
χρειαςτεύ να τροποποιηθούν για ιδιαύτερα απαιτητικϊ ϋργα, όπου εμφανύζονται ιςχυρϋσ μη
κανονικότητεσ απόκριςησ(π.χ. μεγϊλεσ διαφορϋσ ςτη δυςκαμψύα, κ.λπ.). Για παρϊδειγμα,
ςημειώνεται ότι μια μικρότερη αύξηςη του φορτύου μπορεύ να οδηγόςει ςε υψηλότερη αριθμητικό
ςταθερότητα, εμποδύζοντασ ϋνα μοντϋλο να ακολουθόςει μια λιγότερο ςταθερό και λανθαςμϋνη
πορεύα απόκριςησ, αλλϊ εϊν εύναι πολύ μικρό, μπορεύ επύςησ να καταςτόςει ςχεδόν αδύνατη τη
δυνατότητα ςύγκλιςησ. Οι χρόςτεσ που αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ ςυνιςτϊται να ςυμβουλευτούν
το Υόρουμ Σεχνικόσ Τποςτόριξησ (Technical Support Forum), όπου παρϋχονται πρόςθετεσ οδηγύεσ
και ςυμβουλϋσ.

Στρατθγικι Επαναλιψεων Στοιχείου
Τφποσ Στοιχείου Δφναμθσ/Τφποσ Στοιχείου Δφναμθσ με πλαςτικι άρκρωςθ
Σα πλαιςιακϊ ςτοιχεύα δύναμησ απαιτούν ϋναν αριθμό επαναλόψεων για να επιτευχθεύ εςωτερικό
ιςορροπύα [βλ. π.χ. Spacone et al. 1996; Neuenhofer and Filippou 1997]. Ο μϋγιςτοσ αριθμόσ τϋτοιων
επαναληπτικών βρόχων ενόσ τϋτοιου ςτοιχεύου, μαζύ με το αντύςτοιχο κριτόριο ςύγκλιςησ ό ανοχόσ
(δύναμησ), μπορούν να οριςτούν ωσ:



Ανοχό Επαναληπτικού Βρόχου ύγκλιςησ ςτοιχεύου. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 1e-5 (οι
χρόςτεσ μπορεύ να χρειαςτεύ να το χαλαρώςουν π.χ. ςτο 1e-4, ςε περύπτωςη δυςκολιών
ςύγκλιςησ)
Μϋγιςτοσ Αριθμόσ Επαναλόψεων ςτοιχεύου (elm_ite). Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 300 (αν
και αυτό εύναι όδη μια πολύ μεγϊλη τιμό (ςυνόθωσ δεν απαιτούνται περιςςότερεσ από 30
επαναλόψεισ για να επιτευχθεύ ςύγκλιςη), οι χρόςτεσ ενδϋχεται να χρειαςτεύ να την αυξόςουν
ςε 1000, ςε περιπτώςεισ ςυνεχών μηνυμϊτων λϊθουσ elm_ite).
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Ενώ εκτελεύται ανϊλυςη, τα μηνύματα elm_inv και elm_ite μπορούν να εμφανύζονται, που ςημαύνει
αντύςτοιχα ότι το μητρώο ακαμψύασ ςτοιχεύων δεν μπορούςε να αναςτραφεύ ό ότι ϋχει επιτευχθεύ ο
μϋγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αριθμόσ επαναλόψεων του ςτοιχεύου. Και ςτισ δύο περιπτώςεισ, η αύξηςη
του ςυνολικού φορτύου του τρϋχοντοσ βόματοσ υποδιαιρεύται, όπωσ περιγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα Β Θεωρητικό υπόβαθρο και παραδοχϋσ προςομούωςησ, εκτόσ εϊν ο χρόςτησ ϋχει απενεργοποιόςει την
επιλογό "Να μην επιτρϋπονται δυνϊμεισ ςτιχεύου εκτόσ ιςορροπύασ ςε περύπτωςη elm_ite" που
περιγρϊφεται παρακϊτω.
Παρϋχεται επύςησ ςτουσ χρόςτεσ η δυνατότητα να επιτρϋπουν την εξαγωγό των δυνϊμεων των
ςτοιχεύων και τη μεταβύβαςό τουσ ςτον καθολικό φορϋα εςωτερικών δυνϊμεων όταν φτϊςουν ςτισ
μϋγιςτεσ επαναλόψεισ, ακόμη και αν δεν ϋχει επιτευχθεύ ςύγκλιςη εςωτερικϊ. Αυτό η επιλογό μπορεύ
να διευκολύνει τη ςύγκλιςη τησ ανϊλυςησ ςε καθολικό/καταςκευόσ επύπεδο, καθώσ αποφεύγει την
υποδιαύρεςη τησ αύξηςησ του φορτύου (ςημειώνεται ότι οι μη ιςορροπημϋνεσ δυνϊμεισ του ςτοιχεύου
τελικϊ εξιςορροπούνται ςτισ επόμενεσ επαναλόψεισ).
Τφποσ Στοιχείου Μετακίνθςθσ με πλαςτικι άρκρωςθ
Δεδομϋνου ότι το ςτοιχεύο αποτελεύται από μύα ςειρϊ τριών υποςτοιχεύων (δύο ελατόρια ςτα ϊκρα
του ςτοιχεύου και ϋνα ελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχεύο ςτο μϋςο) απαιτεύται μύα επαναληπτικό
διαδικαςύα για την επύτευξη εςωτερικόσ ιςορροπύασ.
Οι παρϊμετροι που ορύζονται για την επαναληπτικό διαδικαςύα του ςτοιχεύου εύναι ο μϋγιςτοσ και
ελϊχιςτοσ επιτρεπόμενοσ αριθμόσ επαναλόψεων, καθώσ και η ανοχό του επαναληπτικού βρόχου
ςύγκλιςησ. ημειώνεται ότι η προεπιλεγμϋνη τιμό για τον μϋγιςτο αριθμό επαναλόψεων εύναι ςχετικϊ
μικρό τιμό, καθώσ ϋχει παρατηρηθεύ ότι ςυνόθωσ επιτυγχϊνεται ςύγκλιςη ςε μικρό αριθμό
επαναλόψεων. Οπότε, εύναι πολύ πιθανόν να μην επιτευχθεύ ςύγκλιςη αν δεν επιτευχθεύ ςχετικϊ
νωρύσ.

Βαρφτθτα και Μάηα
Σο ειδικό βϊροσ των υλικών καθορύζεται αυτόματα από το πρόγραμμα για τον υπολογιςμό τησ
κατανεμημϋνησ μϊζασ τησ καταςκευόσ. Επιπλϋον, ςτισ διατομϋσ δοκών, μπορεύ επύςησ να οριςτεύ
πρόςθετο κατανεμημϋνο φορτύο, το οπούο θα χρηςιμεύςει για τον προςδιοριςμό οποιουδόποτε
φορτύου που δεν ςχετύζεται με το ύδιο-βϊροσ τησ καταςκευόσ (π.χ. τελειώματα, τοιχοπληρώςεισ κ.λπ.).
Σϋλοσ, τα φορτύα τησ πλϊκασ (το ύδιο βϊροσ, τα πρόςθετα μόνιμα και κινητϊ φορτύα) εφαρμόζονται
απευθεύασ ςτισ δοκούσ που ςτηρύζουν την πλϊκα.
Εδώ, οι χρόςτεσ μπορούν επύςησ να καθορύςουν ςε ποιεσ καθολικϋσ διευθύνςεισ θα λαμβϊνονται
υπόψη οι μϊζεσ ςτισ αναλύςεισ.
υκμίςεισ Μάηασ
Όταν εκτελούνται αναλύςεισ, μερικϋσ φορϋσ εύναι χρόςιμο να υπϊρχει η δυνατότητα περιοριςμού των
δυναμικών βαθμών ελευθερύασ ςε μερικϋσ μόνο διευθύνςεισ ενδιαφϋροντοσ, προκειμϋνου να
επιταχυνθούν οι αναλύςεισ ό να αποφευχθεύ η ανϊπτυξη ψευδών ιδιομορφών απόκριςησ ςε εκεύνεσ
τισ διευθύνςεισ όπου τα δομικϊ μϋλη δεν διαφοροποιόθηκαν επαρκώσ. Αυτό μπορεύ να γύνει εδώ,
καταργώντασ την επιλογό εκεύνων των βαθμών ελευθερύασ που δεν ϋχουν ςημαςύα (από προεπιλογό,
όλοι οι βαθμού ελευθερύασ εύναι ενεργού, δηλαδό ελϋγχονται).
υκμίςεισ Βαρφτθτασ
το SeismoBuild, τα φορτύα ορύζονται αποκλειςτικϊ ςτισ ενότητεσ Πλϊκεσ και Δοκού του
Προςομοιωτό Κτιρύου.
Ο χρόςτησ μπορεύ να καθορύςει την τιμό τησ επιτϊχυνςησ τησ βαρύτητασ «g» (η οπούα
πολλαπλαςιϊζεται με τισ μϊζεσ για να ληφθούν τα μόνιμα φορτύα). αφώσ, για τη ςυντριπτικό
πλειονότητα των εφαρμογών, η προεπιλεγμϋνη τιμό (g = 9,81 m/s2) δεν χρειϊζεται να τροποποιηθεύ.
Η κατεύθυνςη των δυνϊμεων βαρύτητασ λαμβϊνεται υπόψη ςτην κατεύθυνςη –z.

134

SeismoBuild Εγχειρίδιο Χριςθσ

ΗΜΕΙΩΗ: Η ανϊκτηςη τϊςησ (Ειδικϋσ Ρυθμύςεισ> τοιχεύα >Πραγματοπούηςη Ανϊκτηςησ Σϊςεων)
μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για την ανϊκτηςη των ςωςτών εςωτερικών δυνϊμεων όταν
καθορύζονται κατανεμημϋνα φορτύα (μϋςω του οριςμού του ειδικού βϊρουσ του υλικού ό του
επιπρόςθετου φορτύου διατομόσ/ςτοιχεύου).

Παρϊθυρο πλαιςύου Βαρύτητασ και Μϊζασ

Λδιομορφικι Ανάλυςθ
Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν ανϊμεςα ςε δύο διαφορετικούσ αλγορύθμουσ για την ιδιομορφικό
ανϊλυςη, τον αλγόριθμο Lanczos που παρουςιϊςτηκε από τον Hughes [1987] ό τον αλγόριθμο Jacobi
με μεταςχηματιςμό Ritz, προκειμϋνου να προςδιοριςτούν οι ιδιομορφϋσ μιασ καταςκευόσ. Όταν
ορύζεται η αυτόματη επιλογό, θα χρηςιμοποιηθεύ η πιο κατϊλληλη μϋθοδοσ με βϊςη τουσ βαθμούσ
ελευθερύασ τησ καταςκευόσ. Κϊθε αλγόριθμοσ περιγρϊφεται λεπτομερώσ παρακϊτω.
Αλγόρικμοσ Lanczos
Οι παρϊμετροι που παρατύθενται παρακϊτω χρηςιμοποιούνται για τον ϋλεγχο του τρόπου με τον
οπούο λειτουργεύ αυτόσ ο αλγόριθμοσ:




Αριθμόσ Ιδιομορφών. Ο μϋγιςτοσ αριθμόσ λύςεων ιδιοτιμόσ, ζητεύται από το χρόςτη. Η
προεπιλεγμϋνη τιμό για τον προεπιλεγμϋνο ςυνδυαςμό ρυθμύςεων εύναι ύςη με 10, η οπούα
εγγυϊται ότι, τουλϊχιςτον για τυπικϋσ καταςκευϋσ, όλεσ οι κρύςιμεσ ιδιομορφϋσ θα
καταγραφούν επαρκώσ. Οι χρόςτεσ ενδϋχεται να επιθυμούν να αυξόςουν αυτό την
παρϊμετρο όταν αναλύουν τριςδιϊςτατα μη κανονικϊ κτύρια, όπου ςημαντικϋσ ιδιομορφϋσ
μπορούν να βρεθούν πϋρα από την 10η ιδιομορφό.
Μϋγιςτοσ αριθμόσ βημϊτων. Ο μϋγιςτοσ αριθμόσ βημϊτων που απαιτεύται για να επιτευχθεύ
ςύγκλιςη. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 50, για όλουσ τουσ προκαθοριςμϋνουσ ςυνδυαςμούσ
ρυθμύςεων, αρκετϊ μεγϊλη ώςτε να εξαςφαλύζεται ότι, για τη μεγϊλη πλειονότητα των
δομημϊτων, θα επιτυγχϊνονται πϊντοτε λύςεισ.
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Παρϊθυρο πλαιςύου Ιδιομορφικόσ Ανϊλυςησ – Αλγόριθμοσ Lanczos

Αλγόρικμοσ Jacobi με μεταςχθματιςμό Ritz
Ο χρόςτησ μπορεύ να καθορύςει:


Αριθμόσ διανυςμϊτων Ritz (δηλ. ιδιομορφϋσ) που θα δημιουργηθούν ςε κϊθε κατεύθυνςη
(Φ, Τ και Ζ). Αυτόσ ο αριθμόσ δεν μπορεύ να υπερβεύ τον αριθμό των βαθμών ελευθερύασ του
μοντϋλου.



Μϋγιςτοσ αριθμόσ βημϊτων. Η προεπιλεγμϋνη τιμό των 50 μπορεύ, γενικϊ, να παραμεύνει
αμετϊβλητη.

ΗΜΕΙΩΗ: Οι χρόςτεσ θα πρϋπει να βεβαιωθούν ότι ο ςυνολικόσ αριθμόσ των διανυςμϊτων Ritz
ςτισ διϊφορεσ κατευθύνςεισ δεν υπερβαύνει τον αντύςτοιχο αριθμό βαθμών ελευθερύασ,
διαφορετικϊ θα ςχηματιςτούν μη ρεαλιςτικϊ ςχόματα ιδιομορφών και ιδιοτιμϋσ.
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Παρϊθυρο πλαιςύου Ιδιομορφικόσ Ανϊλυςησ – Αλγόριθμοσ Jacobi

Ρροθγμζνθ Ρροςομοίωςθ Κτιρίου
Καθορύζονται οι τύποι ςκυροδϋματοσ και χϊλυβα και οι τύποι των πλαιςιακών ςτοιχεύων, που θα
χρηςιμοποιηθούν για να προςομοιωθούν τα δομικϊ μϋλη ςτο SeismoBuild, μαζύ με ϊλλεσ επιλογϋσ,
όπωσ η προςομούωςη των ϊκαμπτων κόμβων δοκών-υποςτυλωμϊτων, η διακριτοπούηςη των
πλακών, και ο προςδιοριςμόσ του κόμβου ελϋγχου.
Ρροςομοίωςθ Υλικϊν
Σα υλικϊ που πρόκειται να χρηςιμοποιηθούν ςτο πλαύςιο ενόσ project ςτο SeismoBuild καθορύζονται
ςτην καρτϋλα Προηγμϋνη Προςομούωςη Κτιρύου. το SeismoBuild εύναι διαθϋςιμοι δεκατϋςςερισ
τύποι υλικού, ϋξι τύποι ςκυροδϋματοσ και οχτώ για χϊλυβα. Παρακϊτω δύνεται ο πλόρησ κατϊλογοσ
των υλικών:















Μη γραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Mander et al. - con_ma
Σριγραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ - con_tl
Μη γραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Chang and Mander– con_cm
Μη γραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Kappos and Konstantinidis - con_hs
ύνθετο τςιμεντοειδϋσ υλικό - con_ecc
Μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Kent-Scott-Park – con_ksp
Μοντϋλο χϊλυβα Menegotto-Pinto - stl_mp
Μοντϋλο χϊλυβα Giuffre-Menegotto-Pinto - stl_gmp
Διγραμμικό μοντϋλο χϊλυβα - stl_bl
Διγραμμικό μοντϋλο χϊλυβα με ιςοτροπικό κρϊτυνςη - stl_bl2
Μοντϋλο χϊλυβα Ramberg-Osgood - stl_ro
Μοντϋλο χϊλυβα Dodd-Restrepo– stl_dr
Μοντϋλο χϊλυβα Menegotto-Pinto με μετελαςτικό λυγιςμό Monti-Nuti - stl_mn
Μοντελο μεταλλικών ςυνδϋςμων με περιοριςμό ϋναντι λυγιςμού – stl_brb

Για μια περιεκτικό περιγραφό των τύπων υλικού, ανατρϋξτε ςτο Παρϊρτημα Γ - Τλικϊ.
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Ρροςομοίωςθ Ρλαιςιακϊν Στοιχείων
Μπορούν να χρηςιμοποιηθούν διαφορετικού τύποι πλαιςιακών ςτοιχεύων για υποςτυλώματα/δοκούσ
και τοιχύα. Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν μεταξύ ανελαςτικών ςτοιχεύων πλαιςύου με βϊςη τισ
δυνϊμεισ (infrmFB), ανελαςτικών ςτοιχεύων πλαιςύου με πλαςτικό ϊρθρωςη με βϊςη τισ δυνϊμεισ
(infrmFBPH) και ανελαςτικών ςτοιχεύων πλαιςύου με πλαςτικό ϊρθρωςη με βϊςη τισ μετακινόςεισ
(infrmDBPH). Περαιτϋρω, εύναι δυνατόσ o οριςμόσ του ανελαςτικού ςτοιχεύου πλαιςύου με βϊςη τισ
μετακινόςεισ (infrmDB) ςε κοντϊ μϋλη, μια επιλογό που βελτιώνει τόςο την ακρύβεια όςο και τη
ςταθερότητα τησ ανϊλυςησ. Οι χρόςτεσ μπορούν να καθορύςουν το μϋγιςτο μόκοσ των κοντών μελών
(από προεπιλογό 1.0μ.). τον προεπιλεγμϋνο ςυνδυαςμό ρυθμύςεων, επιλϋγεται το ανελαςτικό
πλαιςιακό ςτοιχεύο με πλαςτικό ϊρθρωςη με βϊςη τισ δυνϊμεισ, infrmFBPH, για τα
υποςτυλώματα/δοκούσ και το ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχεύο με βϊςη τισ δυνϊμεισ, infrmFB, για
τοιχύα, που αναμϋνεται να λειτουργεύ καλϊ για τισ περιςςότερεσ πρακτικϋσ εφαρμογϋσ.
Οριςμόσ Άκαμπτων Απολιξεων
Εδώ επιλϋγεται αν θα ςυμπεριληφθούν ό όχι ϊκαμπτα ϊκρα ςτα πλαιςιακϊ ςτοιχεύα για να
προςομοιωθούν οι κόμβοι δοκού-υποςτυλώματοσ. ημειώνεται ότι αυτϊ τα ϊκαμπτα ϊκρα
περιλαμβϊνονται ςτο μοντϋλο μόνο όταν το μόκοσ του ϊκαμπτου ϊκρου ενόσ μϋλουσ εύναι μεγαλύτερο
από την καθοριςμϋνη τιμό, διαφορετικϊ η δοκόσ ςυνδϋεται ϊμεςα ςτον κόμβο του υποςτυλώματοσ.
Διακριτοποίθςθ Ρλακϊν
Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν τον αριθμό των τριγώνων ςτα οπούα πρόκειται να υποδιαιρεθούν οι
πλϊκεσ, ϋτςι ώςτε το βϊροσ και η μϊζα τουσ να κατανεμηθούν κατϊλληλα ςτισ δοκούσ και ςτα
υποςτυλώματα ςτόριξησ. Αυτό μπορεύ να γύνει με δύο τρόπουσ, εύτε με την ανϊθεςη του ακριβούσ
αριθμού των τριγώνων εύτε παρϋχοντϊσ τον ωσ ςυντελεςτό επύ των αριθμό των πλευρών τησ πλϊκασ,
το οπούο αποτελεύ ϋνδειξη τησ πολυπλοκότητασ τησ πλϊκασ. Προφανώσ, ϋνασ αυξημϋνοσ αριθμόσ
τριγώνων οδηγεύ ςε καλύτερη και ακριβϋςτερη κατανομό φορτύων ςτα κϊθετα μϋλη, όμωσ και ςε
μεγαλύτερη διϊρκεια ανϊλυςησ τησ πλϊκασ.
Οριςμόσ Κόμβου Ελζγχου
Παρϋχεται η επιλογό καθοριςμού του κόμβου ελϋγχου ςτον τελευταύο όροφο ό ςτον όροφο κϊτω από
αυτόν (ςτισ περιπτώςεισ που η μϊζα του τελευταύου ορόφου εύναι μικρότερη από το 10% εκεύνησ του
υποκεύμενου ορόφου).

Παρϊθυρο πλαιςύου Προηγμϋνη Προςομούωςη Κτιρύου
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θγματωμζνθ/Αρθγμάτωτθ Δυςκαμψία
Οι χρόςτεσ μπορούν να λϊβουν υπόψη την επύδραςη τησ ρηγμϊτωςησ κατϊ τη διϊρκεια των
γραμμικών αναλύςεων, δηλαδό Ιδιομορφικό Ανϊλυςη και Ανϊλυςη Υϊςματοσ Απόκριςησ,
επιλϋγοντασ τη χρόςη διατομών με ρηγματωμϋνη δυςκαμψύα. Η ρηγματωμϋνη δυςκαμψύα μπορεύ να
οριςτεύ ωσ ποςοςτό τησ αντύςτοιχησ μη ρηγματωμϋνησ δυςκαμψύασ, ό, για την περύπτωςη των
ανελαςτικών πλαιςιακών ςτοιχεύων μόνο, από τον λόγο My/θy τησ διατομόσ (καμπτικό ροπό ςτη
διαρροό/ικανότητα ςτροφόσ χορδόσ ςτη διαρροό). την τελευταύα περύπτωςη οι χρόςτεσ πρϋπει να
επιλϋξουν τον κανονιςμό που εφαρμόζεται για τον υπολογιςμό τησ ικανότητασ ςτροφόσ χορδόσ ςτη
διαρροό.

Παρϊθυρο Ρηγματωμϋνησ Δυςκαμψύασ – Ποςοςτϊ καθοριζόμενα από τουσ χρόςτεσ

Παρϊθυρο Ρηγματωμϋνησ Δυςκαμψύασ – Λόγοι My/θy

Analysis Parameters
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Δθμιουργία Επιταχυνςιογραφιματοσ
ε αυτόν την ενότητα ο χρόςτησ μπορεύ να καθορύςει τισ βαςικϋσ ρυθμύςεισ για τη διαδικαςύα
δημιουργύασ επιταχυνςιογραφημϊτων ςτη μη γραμμικό δυναμικό ανϊλυςη. Δύο ςελύδεσ εύναι
διαθϋςιμεσ
την πρώτη ςελύδα (Παρϊμετροι Προςαρμογόσ) ορύζονται οι παρϊμετροι για τον αλγόριθμο
προςαρμογόσ του ςτοχευόμενου φϊςματοσ. Η ανοχό του φϊςματοσ (δηλ. η αποδεκτό διαφορϊ μεταξύ
του φϊςματοσ του παραγόμενου επιταχυνςιογραφόματοσ και του φϊςματοσ ςτόχου, υπολογιζόμενη
ωσ ο μϋςοσ όροσ των απόλυτων τιμών θετικών και αρνητικών διαφορών) μπορεύ να τροποποιηθεύ
εδώ. Οι χρόςτεσ μπορούν επύςησ να αποφαςύςουν εϊν θα πραγματοποιηθεύ διόρθωςη γραμμόσ
βϊςεωσ ςτη δημιουργύα των τεχνητών επιταχυνςιογραφημϊτων. Από προεπιλογό, επιλϋγεται μια
τετραγωνικό διόρθωςη γραμμόσ βϊςεωσ. Επιπλϋον, οι χρόςτεσ μπορούν να προςαρμόςουν τισ
παραμϋτρουσ που χρηςιμοποιούνται ςτισ μεθόδουσ τυχαύων διεργαςιών (Δημιουργύα Σεχνητού
Επιταχυνςιογραφόματοσ και Δημιουργύα & Προςαρμογό Σεχνητού Επιταχυνςιογραφόματοσ),
δηλαδό: τυχαύοσ εκκινητόσ διαδικαςύασ, μϋγιςτοσ αριθμόσ επαναλόψεων, μϋγιςτοσ αριθμόσ δοκιμών
γωνύασ διαφορετικών φϊςεων και αριθμόσ ςημεύων που χρηςιμοποιούνται για τον υπολογιςμό τησ
υνϊρτηςησ Πυκνότητασ Υαςματικόσ Ιςχύοσ (Power Spectra Density Function - PSDF). Η μόνη
ρύθμιςη με πρακτικό ςημαςύα εύναι το Ανοχό Μϋςου Υϊςματοσ. Οι υπόλοιπεσ παρϊμετροι δεν
χρειϊζεται να τροποποιηθούν, εκτόσ εϊν υπϊρχει ςυγκεκριμϋνοσ λόγοσ.

Παρϊθυρο Δημιουργύασ Επιταχυνςιογραφόματοσ – Παρϊμετροι Προςαρμογόσ

τη δεύτερη ςελύδα (Παρϊμετροι Περιβϊλλουςασ) ορύζονται οι τύποι των ςχημϊτων παριβϊλλουςασ
που θα χρηςιμοποιηθούν κατϊ τη Δημιουργύα Σεχνητού Επιταχυνςιογραφόματοσ και τισ μεθόδουσ
Δημιουργύασ και Προςαρμογόσ Σεχνητού Επιταχυνςιογραφόματοσ Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν
το ποςοςτό κϊθε τύπου περιβϊλλουςασ ςε όλα τα επιταχυνςιογραφόματα, ςημειώνοντασ ωςτόςο ότι
μια τυχαύα διαδικαςύα εκτελεύται εςωτερικϊ από το πρόγραμμα. Επομϋνωσ, αυτϋσ οι ρυθμύςεισ
αναφϋρονται κυριολεκτικϊ ςτην πιθανότητα να χρηςιμοποιηθεύ μύα τϋτοια περιβϊλλουςα. Σϋλοσ, εδώ
ορύζονται οι βαςικϋσ ρυθμύςεισ για τον οριςμό των ςχημϊτων περιβϊλλουςασ ορύζονται (χρόνοσ
μϋγιςτου πλϊτουσ, χρόνοι αύξηςησ και ανόδου και επιπϋδου και ϋνταςη ςτο τϋλοσ τησ διϊρκειασ).
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Παρϊθυρο Δημιουργύασ Επιταχυνςιογραφόματοσ – Παρϊμετροι Περιβϊλλουςασ

Λδιομορφικι Ανάλυςθ
ΡΑΑΜΕΤΟΛ ΛΔΛΟΜΟΦΛΚΘΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ
Ο αποδοτικόσ αλγόριθμοσ Lanczos [Hughes, 1987] χρηςιμοποιεύται από προεπιλογό για την
αξιολόγηςη των φυςικών ςυχνοτότων και των ςχημϊτων των ιδιομορφών τησ καταςκευόσ. Ωςτόςο,
ο αλγόριθμοσ Jacobi με μεταςχηματιςμό Ritz μπορεύ επύςησ να επιλεγεύ από το χρόςτη ςτην
ενότητα Ρυθμύςεισ για Προχωρημϋνουσ.
Η ιδιομορφικό ανϊλυςη εύναι ϋνασ αμιγώσ ελαςτικόσ τύποσ ανϊλυςησ, δεδομϋνου ότι οι ιδιότητεσ των
υλικών λαμβϊνονται ςταθερϋσ ςε όλη τη διαδικαςύα υπολογιςμού. Ωςτόςο, ςτο SeismoBuild
χρηςιμοποιούνται ανελαςτικϊ ςτοιχεύα πλαιςύου, τα οπούα θα χρηςιμοποιηθούν ςε όλεσ τισ αναλύςεισ,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ιδιομορφικόσ. Ωσ εκ τούτου, διαφορετικού τύποι υλικών και διατομών
χρηςιμοποιούνται ςτον χαρακτηριςμό των μηχανικών ιδιοτότων των ςτοιχεύων, οι οπούοι δεν
καθορύζονται από τον χρόςτη, αλλϊ καθορύζονται εςωτερικϊ από το πρόγραμμα, χρηςιμοποιώντασ
κλαςικούσ τύπουσ που μπορούν να βρεθούν ςε οποιοδόποτε βιβλύο ό δημοςύευςη για τα βαςικϊ
Μηχανικόσ των Καταςκευών [π.χ. Gere and Timoshenko, 1997; Pilkey, 1994].
ΗΜΕΙΩΗ: Η περύςφιξη του ςκυροδϋματοσ θα αυξόςει την αντοχό ςε θλύψη του υλικού και
ςυνεπώσ την ακαμψύα του μϋλουσ, οδηγώντασ ϋτςι ςε μικρότερεσ ιδιοπεριόδουσ.

ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΘΣ
Αφού ϋχουν οριςτεύ οι παρϊμετροι τησ ιδιομορφικόσ ανϊλυςησ ςτην ενότητα Ρυθμύςεισ για
Προχωρημϋνουσ, ο χρόςτησ εύναι ϋτοιμοσ να εκτελϋςει την ανϊλυςη. Αυτό γύνεται ςτην ενότητα
Ιδιομορφικό Ανϊλυςη του SeismoBuild, επιλϋγοντασ το κουμπύ Εκτϋλεςη Ανϊλυςησ.

Επεξεργαςτόσ

Καθώσ η ανϊλυςη βρύςκεται ςε εξϋλιξη, μια γραμμό προόδου παρϋχει ςτο χρόςτη ποςοςτιαύα ϋνδειξη
για το πόςο ϋχει προχωρόςει η ανϊλυςη. Οι χρόςτεσ μπορούν με αυτόν τον τρόπο να εκτιμόςουν
γρόγορα τον χρόνο αναμονόσ που απαιτεύται για την ολοκλόρωςη τησ ανϊλυςησ και επομϋνωσ να
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ςχεδιϊςουν γρόγορα το πρόγραμμα εργαςύασ τουσ, αν και η ιδιομορφικό ανϊλυςη απαιτεύ λύγα μόνο
δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεύ.
Όταν ολοκληρωθεύ η ανϊλυςη, εμφανύζεται ϋνα μόνυμα που υποδεικνύει τον ϋλεγχο των
παραμορφωμϋνων ςχημϊτων των διαφορετικών ιδιομορφών για πιθανϊ προβλόματα
ςυνδεςιμότητασ μεταξύ των δοκών και των υποςτυλωμϊτων.

Επαλόθευςη τησ υνδεςμολογύασ με Ιδιομορφικό Ανϊλυςη

ΡΟΒΟΛΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αφού εκτελεςτεύ η Ιδιομορφικό ανϊλυςη, οι χρόςτεσ μπορούν να προβϊλλουν τα αποτελϋςματα
κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ Προβολό Αποτελεςμϊτων. Σα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ αποθηκεύονται
ςε ϋνα Αρχεύο Αποτελεςμϊτων SeismoBuild, το οπούο διακρύνεται από την επϋκταςό του *_Eig.brf, με
το ύδιο όνομα με το αρχεύο ειςόδου του ϋργου.
Η περιοχό "Προβολό Αποτελεςμϊτων" παρουςιϊζει μια ςειρϊ ενοτότων όπου τα αποτελϋςματα από
την Ιδιομορφικό ανϊλυςη μπορούν να προβληθούν ςε μορφό πύνακα ό γραφικό μορφό και ςτη
ςυνϋχεια να αντιγραφούν ςε οποιαδόποτε ϊλλη εφαρμογό των Windows (π.χ. τα αποτελϋςματα ςε
μορφό πύνακα μπορούν να αντιγραφούν ςε ϋνα υπολογιςτικό φύλλο όπωσ το Microsoft Excel, ενώ τα
διαγρϊμματα των αποτελεςμϊτων μπορούν να αντιγραφούν ςε μια εφαρμογό επεξεργαςύασ κειμϋνου,
όπωσ το Microsoft Word).
Οι διαθϋςιμεσ ενότητεσ παρατύθενται παρακϊτω και θα περιγραφούν ςτισ ακόλουθεσ παραγρϊφουσ:


Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ

Λδιομορφικι Ανάλυςθ
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Ιδιομορφικϋσ Ποςότητεσ/Μϊζεσ
Αποτελϋςματα Βόματοσ
Καταγραφϋσ Ανϊλυςησ

Ενότητεσ Προβολόσ Αποτελεςμϊτων

Τπϊρχουν οριςμϋνεσ γενικϋσ λειτουργύεσ που ιςχύουν για όλεσ τισ ενότητεσ προβολόσ αποτελεςμϊτων.
Για παρϊδειγμα, ο τρόποσ με τον οπούο εμφανύζονται τα ςτοιχεύα του μοντϋλου (π.χ. κόμβοι, διατομϋσ,
ςτοιχεύα κ.λπ.) ςε όλα τα παρϊθυρα διαλόγου προβολόσ αποτελεςμϊτων.

Επιλογζσ 3D-Απεικόνιςθσ
Όλα τα γραφόματα που εμφανύζονται ςτισ ενότητεσ Προβολό Αποτελεςμϊτων (Post-Processor)
μπορούν να τροποποιηθούν και να προςαρμοςτούν χρηςιμοποιώντασ τη λειτουργύα Επιλογϋσ 3DΑπεικόνιςησ, διαθϋςιμη από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Επιλογϋσ 3D-Απεικόνιςησ...), από το κουμπύ τησ
γραμμόσ εργαλεύων
ό από το αναδυόμενο μενού με δεξύ κλικ. Ο χρόςτησ μπορεύ ςτη ςυνϋχεια να
αλλϊξει τα χαρακτηριςτικϊ των γραμμών (χρώμα, πϊχοσ, ςτυλ κλπ.), το φόντο (χρώμα, βαθμύδα
διαφϊνειασ), τουσ ϊξονεσ (χρώμα, μϋγεθοσ γραμματοςειρϊσ και ςτυλ ετικετών κλπ.) και τουσ τύτλουσ
τησ γραφικόσ παρϊςταςησ. Μϋςω τησ Αποθόκευςησ Ρυθμύςεων Απεικόνιςησ... και Υόρτωςη Ρυθμύςεων
Απεικόνιςησ..., που εύναι διαθϋςιμεσ ςτο αναδυόμενο μενού με δεξύ κλικ, οι ρυθμύςεισ τησ γραφικόσ
απεικόνιςησ μπορούν να αποθηκευτούν και να ανακτηθούν, αντύςτοιχα, και να εφαρμοςτούν ςε ϊλλεσ
γραφικϋσ απεικονύςεισ.
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Επιλογϋσ Γραφικών παραςτϊςεων – Γενικϊ

Επιπλϋον, ςτο μενού Επιλογϋσ 3D-Απεικόνιςησ, προςβϊςιμο όταν το μοντϋλο 3D εύναι ορατό,
υπϊρχουν διϊφορα υπομενού από τα οπούα οι χρόςτεσ μπορούν όχι μόνο να επιλϋξουν ποια μϋρη του
μοντϋλου (κόμβοι, δομικϊ μϋλη κλπ.) να εμφανύζονται ςτη γραφικό απεικόνιςη αλλϊ και να αλλϊξουν
μια πληθώρα ρυθμύςεων, όπωσ το χρώμα/διαφϊνεια των ςτοιχεύων, τουσ ϊξονεσ τησ γραφικόσ
αναπαρϊςταςησ και τα πλαύςια φόντου, το χρώμα/διαφϊνεια των ςυμβόλων φορτύου, το χρώμα των
περιγραφικών κειμϋνων κλπ.

Επιλογϋσ 3D-Απεικόνιςησ – Γενικϊ

Δθμιουργϊντασ Βίντεο τθσ Ανάλυςθσ
Σο SeismoBuild παρϋχει ςτουσ χρόςτεσ τη δυνατότητα να δημιουργόςουν μια ταινύα όπου
απεικονύζεται γραφικϊ η ιδιομορφό τησ καταςκευόσ (όπωσ προκύπτει από την ιδιομορφικό ανϊλυςη).
Αυτό η δυνατότητα εύναι προςβϊςιμη μϋςω του κύριου μενού του προγρϊμματοσ (Εργαλεύα >
Δημιουργύα αρχεύου AVI...) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού τησ γραμμόσ εργαλεύων .

Λδιομορφικι Ανάλυςθ
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Επιλογό βημϊτων για το αρχεύο AVI

Αν κϊποιοσ χρόςτησ επιθυμεύ να δημιουργόςει μια ταινύα που να απεικονύζει μια ιδιομορφό μιασ
ςυγκεκριμϋνησ καταςκευόσ, τότε πρϋπει να ορύςει τον αριθμό των κύκλων ιδιομορφών που θα
δημιουργηθούν (δηλ. πόςεσ φορϋσ θα επαναληφθεύ η ταλϊντωςη βϊςει τησ ιδιομορφόσ) και τον
αριθμό των εικόνων/καρϋ, που χρηςιμοποιούνται ανϊ κύκλο. Προφανώσ, όςο υψηλότεροσ ο αριθμόσ
των ενδιϊμεςων καρϋ, τόςο πιο ομαλό η κύνηςη, αλλϊ τόςο πιο μεγϊλο και το αρχεύο τησ ταινύασ.

Επιλογό βημϊτων για το αρχεύο AVI

Πριν από τη δημιουργύα τησ ταινύασ, ςυνιςτϊται ςτουσ χρόςτεσ να προςαρμόζουν τη 3D Γραφικό
Απεικόνιςη ςτισ ανϊγκεσ και ςτισ προτιμόςεισ τουσ, καθώσ αυτϋσ οι ρυθμύςεισ θα αντικατοπτρύζουν
την εμφϊνιςη και την αύςθηςη τησ ταινύασ. υγκεκριμϋνα, ςημειώνεται ότι κατϊ την δημιουργύα
ταινύασ οι ϊξονεσ τησ γραφικόσ απεικόνιςησ δεν ενημερώνονται αυτόματα, γεγονόσ που ςυνεπϊγεται
ότι, πριν ξεκινόςει η διαδικαςύα δημιουργύασ, οι χρόςτεσ θα πρϋπει να ορύςουν τουσ ϊξονεσ ςτισ
μεγαλύτερεσ απαραύτητεσ τιμϋσ τουσ, το οπούο μπορεύ να γύνει με την προβολό ενόσ παραμορφωμϋνου
ςχόματοσ με τισ μϋγιςτεσ παραμορφώςεισ.
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Μόλισ δημιουργηθεύ η ταινύα, οι χρόςτεσ μπορούν να επαληθεύςουν την επϊρκεια τησ μϋςω του
Προβολϋα AVI, ενςωματωμϋνου ςτο SeismoBuild, προςβϊςιμο από το κύριο μενού του προγρϊμματοσ
(Εργαλεύα> Προβολό Αρχεύου AVI...) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού τησ γραμμόσ εργαλεύων
.

Αναπαραγωγό SeismoBuild AVI

Οι ταινύεσ AVI που δημιουργούνται ςτο SeismoBuild μπορούν να ανούξουν και από ϊλλεσ εφαρμογϋσ
των Windows, όπωσ το Windows Media Player ό, ύςωσ το πιο ςημαντικό, το Microsoft PowerPoint,
όπου μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ςε παρουςιϊςεισ πολυμϋςων.

Απεικόνιςθ Ραραμορφωμζνθσ Μορφισ
Με την Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ, οι χρόςτεσ ϋχουν τη δυνατότητα απεικόνιςησ του
παραμορφωμϋνου ςχόματοσ του μοντϋλου για κϊθε περύοδο του μοντϋλου (κϊντε κλικ ςτην
ιδιομορφό που επιθυμεύτε για να ενημερώςετε την παραμορφωμϋνη προβολό ςχόματοσ).
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Παραμορφωμϋνο Προςομούωμα
Προβολό Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ

Η παραμορφωμϋνη γραφικό απεικόνιςη του ςχόματοσ μπορεύ να τροποποιηθεύ και να προςαρμοςτεύ
χρηςιμοποιώντασ τισ Επιλογϋσ 3D-Απεικόνιςησ και ςτη ςυνϋχεια να αντιγραφεύ ςε οποιαδόποτε
εφαρμογό των Windows μϋςω τησ δυνατότητασ Αντιγραφό 3D Απεικόνιςησ. Επιπλϋον, όποτε το
παραμορφωμϋνο ςχόμα τησ καταςκευόσ ςε πραγματικό χρόνο εύναι δύςκολο να ερμηνευτεύ (επειδό οι
μετατοπύςεισ εύτε εύναι πολύ μεγϊλεσ εύτε πολύ μικρϋσ), οι χρόςτεσ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν τον
υντελεςτό Παραμόρφωςησ διαθϋςιμο ςτα αριςτερϊ τησ καρτϋλασ «Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ
Μορφόσ» ό τον υντελεςτόσ Παραμόρφωςησ, διαθϋςιμοσ από το αναδυόμενο μενού με δεξύ κλικ, από
το κύριο μενού (Εργαλεύα > Ρυθμύςεισ Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ...) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων
, για την καλύτερη προςαρμογό τησ γραφικόσ απεικόνιςησ.

Ρυθμύςεισ Απεικόνιςησ τησ Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ - υντελεςτόσ Παραμόρφωςησ
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Ρυθμύςεισ Απεικόνιςησ τησ Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ

Σϋλοσ, η ιδιομορφό ταλϊντωςησ τησ καταςκευόσ (όπωσ προκύπτει από την ιδιομορφικό ανϊλυςη)
μπορεύ να απεικονιςτεύ γραφικϊ μϋςω τησ επιλογόσ του πλαιςύου Κύνηςη 3D Μοντϋλου.

Λδιομορφικζσ Ροςότθτεσ/Μάηεσ
Η ενότητα Ιδιομορφικϋσ Ποςότητεσ/Μϊζεσ παρϋχει μια περύληψη των (i) κύριων αποτελεςμϊτων τησ
ιδιομορφικόσ ανϊλυςησ (δηλ. τησ περιόδου/ ςυχνότητασ των ιδιομορφών, των ςυντελεςτών
ςυμμετοχόσ των ιδιομορφών και των ενεργών ιδιομορφικών μαζών) και (ii) των μαζών των κόμβων.
Αυτϊ τα αποτελϋςματα μπορούν εύκολα να αντιγραφούν ςε ϋνα πρόγραμμα επεξεργαςύασ κειμϋνου,
μϋςω του αναδυόμενου μενού με δεξύ κλικ.

Ιδιομορφικϋσ Ποςότητεσ/Μϊζεσ - Ιδιοπερύοδοι και Ιδιοςυχνότητεσ
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Ιδιομορφικϋσ Ποςότητεσ/Μϊζεσ – Επικόμβιεσ Μϊζεσ

Όςον αφορϊ τισ επικόμβιεσ μϊζεσ, το SeismoBuild παρϋχει ϋναν πύνακα ςτον οπούο ςυνοψύζονται οι
μϊζεσ των κόμβων για κϊθε βαθμό ελευθερύασ (επύςησ και οι ςτροφικϋσ μϊζεσ). Για ϋναν ςυγκεκριμϋνο
κόμβο, η ςτροφικό μϊζα υπολογύζεται ωσ η ςτροφικό μϊζα που καθορύζεται από τον χρόςτη για τον
κόμβο αυτό, ςυν τη μεταφορικό μϊζα ςε αυτόν τον κόμβο επύ το τετρϊγωνο τησ απόςταςησ από το
κϋντρο βϊρουσ του μοντϋλου.
Οι ςυντελεςτϋσ ςυμμετοχόσ των ιδιομορφών (modal participation factors), που λαμβϊνονται ωσ ο
λόγοσ μεταξύ του ιδιομορφικού ςυντελεςτό διϋγερςησ (modal excitation factor) (Ln=nT*M) και
τησ γενικευμϋνησ μϊζασ (generalised mass ) (Mn=nT*M*), παρϋχουν ϋνα μϋτρο για το πόςο ϋντονα
ςυμμετϋχει μια δεδομϋνη ιδιομορφό n ςτη δυναμικό απόκριςη του δομόματοσ. Ωςτόςο, δεδομϋνου ότι
οι ιδιομορφϋσ n μπορούν να κανονικοποιηθούν με διαφορετικούσ τρόπουσ, το απόλυτο μϋγεθοσ του
ιδιομορφικού ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ δεν ϋχει ςτην πραγματικότητα κανϋνα νόημα και μόνο το
ςχετικό μϋγεθόσ του ςε ςχϋςη με τισ ϊλλεσ ςυμμετϋχουςεσ ιδιομορφϋσ εύναι ςημαντικό [Priestley et al.,
1996].
Για τον παραπϊνω λόγο, και ιδιαύτερα για την περύπτωςη των κτιρύων που υποβϊλλονται ςε ςειςμικό
εδαφικό κύνηςη, εύναι ςύνηθεσ για τουσ μηχανικούσ/αναλυτϋσ να χρηςιμοποιούν την ενεργό
ιδιομορφικό μϊζα (meff,n=Ln2/Mn) ωσ μϋτρο τησ ςχετικόσ ςημαςύασ που ϋχει κϊθε ιδιομορφό τησ
καταςκευόσ ςτη δυναμικό τησ απόκριςη. Πρϊγματι, δεδομϋνου ότι το meff,n, μπορεύ να ερμηνευθεύ ωσ
το τμόμα τησ ςυνολικόσ μϊζασ Μ τησ καταςκευόσ που διεγεύρεται από μια δεδομϋνη ιδιομορφό n, οι
ιδιομορφϋσ με υψηλϋσ τιμϋσ ενεργόσ ιδιομορφικόσ μϊζασ, εύναι πιθανόν να ςυμβϊλλουν ςημαντικϊ
ςτην απόκριςη, ενώ ιςχύει επύςησ το αντύςτροφο.
ΗΜΕΙΩΗ 1: υνιςτϊται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋχουν ςτη διαθϋςιμη βιβλιογραφύα [π.χ. Clough
and Penzien, 1993; Chopra, 1995] για περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την ανϊλυςη των
ιδιομορφών και τισ αντύςτοιχεσ παραμϋτρουσ.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Οι ιδιομορφϋσ κανονικοποιούνται ϋτςι ώςτε n = 1.
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ΗΜΕΙΩΗ 3: Οι ςυντελεςτϋσ ςυμμετοχόσ MPF για ςτροφό υπολογύζονται λαμβϊνοντασ υπόψη ϋνα
μητρώο μεταςχηματιςμού που ορύζεται (x0, y0, z0 εύναι οι ςυντεταγμϋνεσ του κϋντρου μϊζασ), ϋτςι
ώςτε ο ιδιομορφικόσ ςυντελεςτόσ διϋγερςησ να γύνει Ln= nT*M*Ti, από τον οπούο προκύπτει η
ενεργό ιδιομορφικό μϊζα (όπωσ για τουσ μεταφορικούσ βαθμούσ ελευθερύασ).

Αποτελζςματα Βιματοσ
Αυτό η ενότητα Εξαγωγόσ Αποτελεςμϊτων παρϋχει ςε μορφό αρχεύου κειμϋνου την εξαγωγό όλων
των αναλυτικών αποτελεςμϊτων (μετακινόςεισ/ςτροφϋσ κόμβων, φυςικό ςυχνότητα και φυςικό
περύοδο) που λαμβϊνονται από το SeismoBuild. Σο ςύνολο των αποτελεςμϊτων ό επιλεγμϋνα μϋρη
του μπορεύ να αντιγραφούν ςε επεξεργαςτϋσ κειμϋνου για περαιτϋρω διαχεύριςη, χρηςιμοποιώντασ
τισ αντύςτοιχεσ εντολϋσ μενού, ςυντομεύςεισ πληκτρολογύου, κουμπιϊ γραμμόσ εργαλεύων ό
αναδυόμενου μενού με δεξύ κλικ.

Αποτελϋςματα Βόματοσ

Αντύ για αντιγραφό και επικόλληςη των περιεχομϋνων αυτόσ τησ ενότητασ, οι χρόςτεσ μπορούν
επύςησ να επιλϋξουν να χρηςιμοποιόςουν απλώσ τη λειτουργύα Εξαγωγό ςε Αρχεύο Κειμϋνου, η οπούα
δύνει επύςησ τη δυνατότητα επιλογόσ του αρχικού και τελικού αριθμού ιδιομορφών που θϋλουν, μαζύ
με ϋναν αριθμό αύξηςησ των ιδιομορφών. Αυτό η χρόςιμη δυνατότητα εύναι διαθϋςιμη από το κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων
.
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Σϋλοσ, και όπωσ ςημειώνεται ςτισ Ειδικϋσ Ρυθμύςεισ > Γενικϊ, οι χρόςτεσ μπορούν επύςησ να
ενεργοποιόςουν την επιλογό δημιουργύασ, ςτο τϋλοσ κϊθε ανϊλυςησ, ενόσ αρχεύου κειμϋνου (*.out)
που περιϋχει τα αποτελϋςματα ολόκληρησ τησ ανϊλυςησ (όπωσ δύνεται ςε αυτόν την ενότητα). Αυτό
το χαρακτηριςτικό μπορεύ να εύναι χρόςιμο για τουσ χρόςτεσ, οι οπούοι επιθυμούν να επεξεργϊζονται
ςυςτηματικϊ τα αποτελϋςματα χρηςιμοποιώντασ τη δικό τουσ προςαρμοςμϋνη επεξεργαςύα μετϊ την
εξαγωγό των αποτελεςμϊτων.

Καταγραφζσ Ανάλυςθσ
Όπωσ αναφϋρθηκε παραπϊνω, κατϊ τη διϊρκεια οποιαςδόποτε δεδομϋνησ ανϊλυςησ, τα δεδομϋνα
καταγραφόσ τησ αριθμητικόσ προόδου και τησ απόκριςησ του μοντϋλου δημιουργούνται και
αποθηκεύονται ςτο αρχεύο καταγραφόσ (*_Eig.log). Σα περιεχόμενα ενόσ τϋτοιου αρχεύου μπορούν να
απεικονιςτούν ςτην ενότητα Καταγραφϋσ Ανϊλυςησ και, εϊν απαιτεύται, να αντιγραφούν και να
επικολληθούν ςε οποιαδόποτε ϊλλη εφαρμογό των Windows.
ημειώνεται επύςησ ότι, δεδομϋνου ότι η ημερομηνύα και η ώρα τησ τελευταύασ ανϊλυςησ
αποθηκεύονται ςτο αρχεύο καταγραφόσ, οι χρόςτεσ μπορούν να ανατρϋξουν ςε αυτόν την ενότητα
όταν απαιτεύται τϋτοιοσ τύποσ πληροφοριών.

Pushover και Δυναμικι Ανάλυςθ
ΓΕΝΛΚΑ
το SeismoBuild ϋχουν προγραμματιςτεύ οι δύο μη γραμμικϋσ μϋθοδοι ανϊλυςησ, δεδομϋνου ότι
θεωρούνται αριθμητικϊ πιο προχωρημϋνεσ και ακριβϋςτερεσ ςτην αναπαρϊςταςη τησ ςειςμικόσ
φόρτιςησ. Λαμβϊνουν ρητϊ υπόψη τη ςυγκϋντρωςη ζημιών ςτισ πιο αδύναμεσ θϋςεισ του κτιρύου και
την αναδιανομό των δυνϊμεων κατϊ τον ςχηματιςμό πλαςτικών αρθρώςεων, λαμβϊνοντασ υπόψη
τόςο ανελαςτικότητα των υλικών όςο και τισ γεωμετρικϋσ μη γραμμικότητεσ.
Επιπλϋον, η μη γραμμικό δυναμικό μϋθοδοσ θεωρεύται η πιο ακριβόσ μϋθοδοσ ανϊλυςησ, καθώσ
καταφϋρνει να αντιπροςωπεύει καλύτερα τη δυναμικό φύςη τησ ςειςμικόσ φόρτιςησ ςε ςχϋςη με
τουσ ςτατικούσ ομολόγουσ τησ.

ΑΝΑΛΥΣΘ PUSHOVER
Η ςυμβατικό (μη αναπροςαρμοζόμενη) ανελαςτικό ςτατικό ανϊλυςη (Pushover) χρηςιμοποιεύται για
την εκτύμηςη τησ οριζόντιασ ικανότητασ των καταςκευών, για τισ οπούεσ γύνεται η υπόθεςη ότι η
δυναμικό απόκριςη τουσ δεν επηρεϊζεται ςημαντικϊ από τα υφιςτϊμενα επύπεδα παραμόρφωςησ
(δηλ. η κατανομό τησ οριζόντιασ φόρτιςησ, που ςτοχεύει ςτην προςομούωςη τησ δυναμικόσ απόκριςησ
, μπορεύ να θεωρηθεύ περύπου ςταθερό).
Σα ειςαγόμενα κατακόρυφα φορτύα που εφαρμόζονται ςτο τριςδιϊςτατο μοντϋλο, εκτόσ από τα
πρόςθετα φορτύα, εύναι ύςα με CgG+CqQ, όπου Cg και Cq εύναι οι ςυντελεςτϋσ μόνιμων και κινητών
φορτύων, αντύςτοιχα, όπωσ ορύζονται ςτην καρτϋλα τατικϋσ Δρϊςεισ τησ ενότητασ Προδιαγραφϋσ
Κανονιςμού. Σο ύδιο-βϊροσ των ςτοιχεύων δοκού και υποςτυλώματοσ υπολογύζεται αυτόματα
ςύμφωνα με το ειδικό βϊροσ του υλικού και την γεωμετρύα τησ διατομόσ. Σα μόνιμα, πρόςθετα μόνιμα
και κινητϊ φορτύα των πλακών ειςϊγονται αυτόματα ωσ πρόςθετη μϊζα ςτισ δοκούσ. Η μη γραμμικό
ςτατικό ανϊλυςη μπορεύ να εφαρμοςτεύ με δύο κατακόρυφεσ κατανομϋσ φορτύων:
(i) Μια "ομοιόμορφη κατανομό", η οπούα επιχειρεύ να προςομοιώςει μια ανελαςτικό απόκριςη που
κυριαρχεύται από ϋναν μηχανιςμό μαλακού ορόφου (ανϊπτυξη πλαςτικών αρθρώςεων τόςο ςτο ϊνω
όςο και ςτο κϊτω ϊκρο όλων των υποςτυλωμϊτων ενόσ ορόφου, γενικϊ του ιςογεύου, που υπόκειται
ςε υψηλότερεσ πλευρικϋσ δυνϊμεισ).
(ii) Μια "ιδιομορφικό κατανομό", ανϊλογη με τη θεμελιώδη μεταφορικό ιδιομορφό. Σα ςταδιακϊ
φορτύα μπορούν να εφαρμοςτούν τόςο ςε θετικϋσ όςο και ςε αρνητικϋσ κατευθύνςεισ. Επιπλϋον, τα
ςταδιακϊ αυξανόμενα πλευρικϊ φορτύα που εφαρμόζονται ςτην κατεύθυνςη Φ και ςτην κατεύθυνςη
Τ, μπορούν να θεωρηθούν ότι δρουν ταυτόχρονα με τη χρόςη και των δύο ακόλουθων ςυνδυαςμών:
I.

±Fx ± 0.30Fy

II.

±0.30Fx ± Fy

Με Fx και Fy να αντιπροςωπεύουν τα ςταδιακϊ φορτύα που εφαρμόζονται ςτην κατεύθυνςη Φ και Τ
τησ καταςκευόσ, αντύςτοιχα.
Σϋλοσ, προκειμϋνου να ληφθούν υπόψη οι αβεβαιότητεσ ςχετικϊ με τη θϋςη των μαζών και τη χωρικό
κατανομό τησ ςειςμικόσ κύνηςησ, το υπολογιζόμενο κϋντρο μϊζασ ςε κϊθε όροφο μπορεύ να θεωρηθεύ
ότι μετατοπύζεται από την κανονικό του θϋςη ςε κϊθε κατεύθυνςη με τυχαύα εκκεντρότητα ύςη με 5%
τησ διϊςταςησ του δαπϋδου κϊθετα προσ την κατεύθυνςη τησ ςειςμικόσ δρϊςησ.
Σο εφαρμοζόμενο ςταδιακϊ αυξανόμενο φορτύο P διατηρεύται ανϊλογο με το μϋγεθοσ των
ονομαςτικών φορτύων (P°), που ορύζονται από το πρόγραμμα ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του
αντύςτοιχου Κανονιςμού: P = λ(P°). Ο ςυντελεςτόσ φορτύου λ αυξϊνεται αυτόματα από το πρόγραμμα
μϋχρι να επιτευχθεύ ϋνα όριο που καθορύζεται από τον Κανονιςμό ό μϋχρι να εμφανιςτεύ αριθμητικό
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πρόβλημα ςτισ επιλύςεισ. Για την αύξηςη του ςυντελεςτό φορτύου, χρηςιμοποιεύται ςτρατηγικό
ελϋγχου μετατόπιςησ, η οπούα αναφϋρεται ςτην ϊμεςη αύξηςη τησ ςυνολικόσ μετατόπιςησ του
κόμβου ελϋγχου και ςτον υπολογιςμό του ςυντελεςτό φορτύου που αντιςτοιχεύ ςε αυτόν την
μετατόπιςη.

ΔΥΝΑΜΛΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ
Η Μη Γραμμικό Δυναμικό Διαδικαςύα αποτελεύ μια εξελιγμϋνη προςϋγγιςη για την εξϋταςη των
ανελαςτικών απαιτόςεων που δημιουργούνται ςε μια καταςκευό από μια ςυγκεκριμϋνη ςουύτα
χρονοώςτοριών εδαφικόσ επιτϊχυνςησ. Όντασ η αριθμητικϊ πιο προηγμϋνη μϋθοδοσ ανϊλυςησ, εύναι η
πιο ακριβόσ για την αναπαρϊςταςη τησ δυναμικόσ φύςησ τησ ςειςμικόσ φόρτιςησ. Καθώσ η μη
γραμμικό δυναμικό ανϊλυςη περιλαμβϊνει λιγότερεσ παραδοχϋσ από τη μη γραμμικό ςτατικό
διαδικαςύα, υπόκειται και ςε λιγότερουσ περιοριςμούσ από τη μη γραμμικό ςτατικό διαδικαςύα.
Λαμβϊνει αυτόματα υπόψη τισ επιδρϊςεισ των ανώτερων ιδιομορφών και μετατοπύζει τα αδρανειακϊ
μοτύβα φόρτιςησ καθώσ ςυμβαύνει πλαςτικοπούηςη τησ καταςκευόσ. Επιπλϋον, παρϋχει αξιόπιςτα
αποτελϋςματα ακόμη και για εξαιρετικϊ ακανόνιςτεσ καταςκευϋσ ό με ακανόνιςτη ςειςμικό δρϊςη
(π.χ. εδαφικό κύνηςη εκοντινού πεδύου ό ταυτόχρονη φόρτιςη ςε 2 ό 3 κατευθύνςεισ). Ωσ αποτϋλεςμα,
το NDP εύναι η μόνη μϋθοδοσ που μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για οποιαδόποτε καταςκευαςτικό
διαμόρφωςη και για κϊθε τύπο φόρτιςησ. την πρϊξη, μπορούμε να αναλύςουμε με επαρκό ακρύβεια
κϊθε καταςκευαςτικό διαμόρφωςη που υπόκειται ςε οποιοδόποτε εύδοσ ςειςμικόσ δρϊςησ.
Ομούωσ με την ανϊλυςη pushover, τα ειςαγόμενα κατακόρυφα φορτύα που εφαρμόζονται ςτο
τριςδιϊςτατο μοντϋλο εύναι ύςα με CgG+CqQ (ό CgG+CqQ+CsS for ASCE 41-17 και TBDY. Οι ςυντελεςτϋσ
Cg, Cq και Cs εύναι οι ςυντελεςτϋσ για τα μόνιμασ, κινητϊ και φορτύα χιονιού που ορύζονται ςτην
καρτϋλα τατικϋσ Δρϊςεισ. Σο ύδιο βϊροσ των ςτοιχεύων δοκού και υποςτυλώματοσ υπολογύζεται
αυτόματα ςύμφωνα με το ειδικό βϊροσ των υλικών και τη γεωμετρύα των διατομών. Σο πρόςθετο
φορτύο βαρύτητασ και κινητών φορτύων των πλακών ειςϊγονται αυτόματα ωσ πρόςθετη μϊζα δοκών.
Η μη γραμμικό δυναμικό ανϊλυςη πραγματοποιεύται εφαρμόζοντασ χρονοώςτορύεσ επιτϊχυνςησ ςτη
θεμελύωςη των κτιρύων. το SeismoBuild οι κινόςεισ εδϊφουσ αποτελούνται από ζεύγη ορθογώνιων
οριζόντιων ςτοιχεύων εδαφικόσ κύνηςησ. Και τα δύο ςτοιχεύα εύναι τεχνητϊ επιταχυνςιογραφόματα
ςυμβατϊ (για το επιλεγμϋνο επύπεδο ςειςμικού κινδύνου) με το δεδομϋνο φϊςμα ςτόχο. τον EC8,
NTC-18 και KAN.ΕΠΕ., όταν καθορύζονται 7 ό περιςςότερα ζεύγη επιταχυνςιογραφημϊτων, πρϋπει να
λαμβϊνεται υπόψη η μϋςη απόκριςη. Αντύθετα, όταν θεωρούνται λιγότερα επιταχυνςιογραφόματα,
θα πρϋπει να χρηςιμοποιεύται η δυςμενϋςτερη τιμό τησ ποςότητασ απόκριςησ μεταξύ των αναλύςεων
ςτουσ ελϋγχουσ επαλόθευςησ. Παρομούωσ, ςύμφωνα με τον ASCE 41 και τον TBDY επιλϋγεται μια
ςουύτα τουλϊχιςτον 11 εδαφικών κινόςεων για κϊθε φϊςμα ςτόχο και ελϋγχεται η μϋςη απόκριςη.

ΕΡΕΞΕΓΑΣTΘΣ
Αφού ειςαχθούν τα δεδομϋνα του μοντϋλου και πραγματοποιηθεύ η ιδιομορφικό ανϊλυςη, ο χρόςτησ
εύναι ϋτοιμοσ να εκτελϋςει την ανϊλυςη. Αυτό γύνεται ςτην περιοχό Ανϊλυςη Pushover ό Δυναμικό
Ανϊλυςη του SeismoBuild επιλϋγοντασ το κουμπύ Εκτϋλεςη Ανϊλυςησ.
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Επεξεργαςτόσ

Ανϊλογα με το μϋγεθοσ τησ καταςκευόσ, τον τύπο των επιλεγμϋνων πλαιςιακών ςτοιχεύων, τα
εφαρμοζόμενα φορτύα και την ικανότητα επεξεργαςύασ του υπολογιςτό που χρηςιμοποιεύται, η
ανϊλυςη μπορεύ να διαρκϋςει μερικϊ δευτερόλεπτα ϋωσ μερικϊ λεπτϊ.
Καθώσ εκτελεύται η ανϊλυςη, μια γραμμό προόδου παρϋχει ςτο χρόςτη μια ποςοςτιαύα ϋνδειξη για το
πόςο ϋχει προχωρόςει η ανϊλυςη και ϋνα μόνυμα, που βρύςκεται πϊνω από τη γραμμό προόδου
ενημερώνει για τον αριθμό τησ ανϊλυςησ που εκτελεύται. Οι χρόςτεσ μπορούν με αυτό τον τρόπο να
αξιολογόςουν γρόγορα τον χρόνο αναμονόσ που απαιτεύται για την ολοκλόρωςη τησ ανϊλυςησ και,
ςυνεπώσ, να ςχεδιϊςουν γρόγορα το πρόγραμμα εργαςύασ τουσ.
Η ανϊλυςη μπορεύ επύςησ να διακοπεύ, επιτρϋποντασ ςτουσ χρόςτεσ να (i) απαλλϊξουν ςτιγμιαύα τουσ
υπολογιςτικούσ πόρουσ ώςτε να εκτελϋςουν μια ϊλλη επεύγουςα εργαςύα, ό (ii) να ελϋγξουν τα
αποτελϋςματα που ϋχουν εξαχθεύ ϋωσ εκεύνο το ςημεύο, τα οπούα μπορεύ να εύναι χρόςιμα για να
αποφαςιςτεύ η αναγκαιότητα τησ ςυνϋχιςησ τησ υπόλοιπησ ανϊλυςησ ό όχι. Εϊν ο χρόςτησ πιϋςει ξανϊ
το κουμπύ Εκτϋλεςησ Ανϊλυςησ, η ανϊλυςη μπορεύ να ςυνεχιςτεύ κανονικϊ.

Γραμμό Προόδου και κουμπιϊ “Παύςη”/“Διακοπό”
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Παρουςιϊζεται επύςησ ςτον χρόςτη το πλαύςιο καταγραφόσ ανϊλυςησ, ςε πραγματικό χρόνο,
παρϋχοντασ χρόςιμεσ πληροφορύεσ για την εξϋλιξη τησ ανϊλυςησ, τον ϋλεγχο φόρτιςησ και τισ
ςυνθόκεσ ςύγκλιςησ (για κϊθε βόμα αύξηςησ του καθολικού φορτύου).

Περιοχό Ανϊλυςησ ςε πραγματικό χρόνο

Σα δεδομϋνα τησ καταγραφόσ αποθηκεύονται ςε ϋνα αρχεύο κειμϋνου (*_Push (αριθμόσ
ανϊλυςησ).log) που φϋρει το ύδιο όνομα με το αρχεύο project. Επύςησ καταγρϊφονται και το όνομα και
ο αριθμόσ τησ ανϊλυςησ, καθώσ και η ημερομηνύα και ο χρόνοσ, που πραγματοποιόθηκε η ανϊλυςη (μη
τεχνικϋσ πληροφορύεσ που εύναι πολύ χρόςιμεσ ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ). Αυτϊ τα δεδομϋνα
καταγραφόσ πραγματικού χρόνου εμφανύζονται κατϊ τη διϊρκεια τησ ανϊλυςησ και αποθηκεύονται
ςτο ύδιο αρχεύο καταγραφόσ *_Push (αριθμόσ αναλύςεων).log.
το κϊτω μϋροσ του παραθύρου εμφανύζονται οι νόρμεσ ςύγκλιςησ ςτο τϋλοσ μιασ δεδομϋνησ
(καθολικόσ) αύξηςησ φορτύου.

Νόρμεσ ύγκλιςησ

Περαιτϋρω, ο χρόςτησ ϋχει τη δυνατότητα να παρατηρεύ ςε πραγματικό χρόνο τη γραφικό απεικόνιςη
τησ καμπύλησ ικανότητασ (ςτατικό ανϊλυςη pushover) του κόμβου ελϋγχου και τησ αντύςτοιχησ
διεύθυνςησ ό το διϊγραμμα τησ μετατόπιςησ κορυφόσ ϋναντι του χρόνου (δυναμικό ανϊλυςη).
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Επιλογό Καμπύλησ υμπεριφορϊσ ςε πραγματικό χρόνο

Εναλλακτικϊ, ο χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει να δει την καμπύλη ςυμπεριφορϊσ ςε πραγματικό χρόνο
του παραμορφωμϋνου ςχόματοσ τησ καταςκευόσ (βλ. Ρυθμύςεισ Απεικόνιςησ τησ Παραμορφωμϋνησ
Μορφόσ).

Επιλογό παραμορφωμϋνησ μορφόσ ςε πραγματικό χρόνο

Ωςτόςο, και οι δύο αυτϋσ επιλογϋσ θα μπορούςαν να επιβραδύνουν την ανϊλυςη και να αυξόςουν το
υπολογιςτικό κόςτοσ τουσ όταν χρηςιμοποιούνται ςε ςχετικϊ αργούσ υπολογιςτϋσ, για αυτό και ο
χρόςτησ ϋχει επύςησ τη δυνατότητα να απενεργοποιόςει οποιαδόποτε απεικόνιςη ςε πραγματικό
χρόνο, επιλϋγοντασ να ακολουθόςει μόνο τα δεδομϋνα καταγραφόσ τησ ανϊλυςησ.
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Επιλογό “Προβολό μόνο βαςικών πληροφοριών”

Ένα μόνυμα εμφανύζεται, όταν ολοκληρωθούν οι αναλύςεισ, οι οπούεσ παρϋχουν πληροφορύεσ ςχετικϊ
με την εκτϋλεςη των αναλύςεων. υγκεκριμϋνα, το μόνυμα ενημερώνει εϊν ολοκληρώθηκε με επιτυχύα
ολόκληρη η διαδικαςύα (δηλαδό όλεσ οι αναλύςεισ ϋχουν φτϊςει ςτην καθοριςμϋνη μϋγιςτη
μετακύνηςη ό όλα τα βόματα των καθοριςμϋνων χρονοώςτοριών ςτη δυναμικό ανϊλυςη ϋχουν
ολοκληρωθεύ) ό αν ο επιλυτόσ SeismoBuild δεν μπορούςε να εκτελϋςει όλεσ τισ αναλύςεισ μϋχρι το
τϋλοσ λόγω δυςκολιών ςύγκλιςησ. την τελευταύα περύπτωςη το μόνυμα ενημερώνει για το ποςοςτό
τησ μϋγιςτησ μετακύνηςησ που επιτεύχθηκε όταν τερματύςτηκε η ανϊλυςη.

Ενημερωτικό μόνυμα
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ΗΜΕΙΩΗ 1: Όποτε το παραμορφωμϋνο ςχόμα τησ καταςκευόσ ςε πραγματικό χρόνο εύναι
δύςκολο να ερμηνευτεύ (επειδό οι μετακινόςεισ εύτε εύναι πολύ μεγϊλεσ εύτε πολύ μικρϋσ), οι
χρόςτεσ μπορούν να κϊνουν δεξύ κλικ ςτο παρϊθυρο ςχεδύαςησ και να προςαρμόςουν τουσ
αντύςτοιχουσ Πολλαπλαςιαςτϋσ Παραμορφωμϋνου χόματοσ. Οι επιλογϋσ 3D Απεικόνιςησ εύναι
επύςησ διαθϋςιμεσ για περαιτϋρω λεπτομερό ρύθμιςη (π.χ. ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, μπορεύ να
αποδειχθεύ πρακτικό να διορθώςετε τουσ ϊξονεσ τησ γραφικόσ παρϊςταςησ, αντύ να τουσ
ενημερώςετε αυτόματα από το πρόγραμμα). Ανατρϋξτε ςτην ενότητα Απεικόνιςη
Παραμορφωμϋνου χόματοσ για περαιτϋρω ςυμβουλϋσ και πληροφορύεσ ςχετικϊ με την απεικόνιςη
του παραμορφωμϋνου ςχόματοσ ενόσ μοντϋλου ςε πραγματικό χρόνο.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Η τρϋχουςα ϋκδοςη του SeismoBuild δεν επωφελεύται από τον πολυεπεξεργαςτό ενόσ
υπολογιςτό, ϋτςι η ταχύτητα μιασ μόνο ανϊλυςησ μπορεύ να αυξηθεύ μόνο με την αύξηςη τησ
ταχύτητασ του CPU (μαζύ με τισ ταχύτητεσ τησ προςωρινόσ μνόμησ CPU, των μονϊδων RAM, τησ
Video RAM, του ςκληρού δύςκου (περιςτροφό και πρόςβαςη)). Ωςτόςο, με περιςςότερεσ από μύα
CPU, θα μειωθούν οι χρόνοι λειτουργύασ πολλαπλών ςύγχρονων αναλύςεων, αφού ςε τϋτοιεσ
περιπτώςεισ μπορεύ να πραγματοποιηθεύ "παρϊλληλη επεξεργαςύα".

ΗΜΕΙΩΗ 3: Τπϊρχει περιοριςμόσ RAM ςτο SeismoBuild (4GB ςε ςυςτόματα Windows 64 bit και
3GB ςε ςυςτόματα Windows 32 bit).

ΡΟΒΟΛΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αφού εκτελεςτεύ η ανϊλυςη, οι χρόςτεσ μπορούν να δουν τα αποτελϋςματα κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ
Προβολό Αποτελεςμϊτων. Σα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ αποθηκεύονται ςε ϋνα Αρχεύο
Αποτελεςμϊτων SeismoBuild και αναγνωρύζονται από την επϋκταςη *.brf με το ύδιο όνομα με το
αρχεύο ειςόδου του ϋργου και την ανϊλυςη.
Η περιοχό "Προβολό Αποτελεςμϊτων" παρουςιϊζει μια ςειρϊ ενοτότων όπου τα αποτελϋςματα από
όλεσ τισ αναλύςεισ μπορούν να προβληθούν ςε μορφό πύνακα ό γραφικόσ παρϊςταςησ και ςτη
ςυνϋχεια να αντιγραφούν ςε οποιαδόποτε ϊλλη εφαρμογό των Windows (π.χ. τα αποτελϋςματα
μπορούν να αντιγραφούν ςε ϋνα υπολογιςτικό φύλλο όπωσ το Microsoft Excel, ενώ οι γραφικϋσ
παραςτϊςεισ μπορούν να αντιγραφούν ςε μια εφαρμογό επεξεργαςύασ κειμϋνου, όπωσ το Microsoft
Word). Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν ποια αποτελϋςματα ανϊλυςησ μπορούν να δουν μϋςω ενόσ
αναδυόμενου μενού που βρύςκεται ςτην επϊνω δεξιϊ πλευρϊ του προγρϊμματοσ.
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Επιλογό τησ ανϊλυςησ για προβολό

Παρακϊτω παρατύθενται οι ενότητεσ που εύναι διαθϋςιμεσ ςτην Εξαγωγό Αποτελεςμϊτων και θα
περιγραφούν ςτισ ακόλουθεσ παραγρϊφουσ:









τοχευόμενη Μετακύνηςη (διαθϋςιμη ςτα αποτελϋςματα των Pushover αναλύςεων)
Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ
Λεπτομϋρειεσ ύγκλιςησ
Διαγρϊμματα Απόκριςησ τοιχεύων
Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ
Διαγρϊμματα Εντατικών Μεγεθών
Αποτελϋςματα Βόματοσ
Καταγραφϋσ Ανϊλυςησ

Ενότητεσ Προβολόσ Αποτελεςμϊτων
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Τπϊρχουν οριςμϋνεσ γενικϋσ λειτουργύεσ που ιςχύουν για όλεσ τισ ενότητεσ εξαγωγόσ αποτελεςμϊτων.
Για παρϊδειγμα, ο τρόποσ με τον οπούο οι ςυνιςτώςεσ του μοντϋλου (π.χ. κόμβοι, διατομϋσ, ςτοιχεύα
κλπ.) εμφανύζονται ςε όλα τα παρϊθυρα διαλόγου.

υκμίςεισ Διαχείριςθσ Αποτελεςμάτων
υχνϊ, εύναι πολύ χρόςιμη η δυνατότητα εφαρμογόσ πολλαπλαςιαςτικού παρϊγοντα ό ςυντελεςτό
ςτα αποτελϋςματα. Για παρϊδειγμα, εϊν η ανϊλυςη πραγματοποιόθηκε χρηςιμοποιώντασ kNm ωσ
μονϊδεσ για ροπό, οι οπούεσ εύναι οι προεπιλεγμϋνεσ μονϊδεσ, οι χρόςτεσ ενδϋχεται να επιθυμούν να
πολλαπλαςιϊςουν τα αντύςτοιχα αποτελϋςματα με 1e+06, ϋτςι ώςτε να αποκτόςουν ροπϋσ που
εκφρϊζονται ςε Nmm. Εναλλακτικϊ, και ωσ ϋνα ϊλλο παρϊδειγμα, οι χρόςτεσ μπορεύ επύςησ να
επιθυμούν να πολλαπλαςιϊςουν τισ τιμϋσ καμπυλότητασ ενόσ ςτοιχεύου με ςυντελεςτό -1, ϋτςι ώςτε
οι θλιπτικϋσ τϊςεισ και παραμορφώςεισ να εμφανύζονται γραφικϊ ςτο θετικό τεταρτημόριο x-y, όπωσ
ςυνόθωσ παρουςιϊζονται. Ωσ εκ τούτου, δύνεται η δυνατότητα ςτουσ χρόςτεσ να εφαρμόζουν
πολλαπλαςιαςτϋσ ςε όλεσ τισ ποςότητεσ, που εξϊγονται από το πρόγραμμα.
Αυτό η δυνατότητα εύναι προςβϊςιμη μϋςω του μενού προγρϊμματοσ (Εργαλεύα> Ρυθμύςεισ
Διαχεύριςησ Αποτελεςμϊτων) ό μϋςω του αναδυόμενου μενού με το δεξύ κλικ ό μϋςω του αντύςτοιχου
κουμπιού τησ γραμμόσ εργαλεύων
.

Ρυθμύςεισ Διαχεύριςησ Αποτελεςμϊτων

Επιπλϋον, οι Ρυθμύςεισ τησ Διαχεύριςησ Αποτελεςμϊτων παρϋχουν ςτουσ χρόςτεσ τη δυνατότητα
μετϊθεςησ (δηλ. αλλαγόσ γραμμών και ςτηλών) των Πινϊκων Αποτελεςμϊτων. Αυτό μπορεύ να εύναι
πολύ πρακτικό ςε περιπτώςεισ όπου, για παρϊδειγμα, ϋνα μοντϋλο διαθϋτει αρκετϋσ χιλιϊδεσ κόμβουσ
/ ςτοιχεύα, το οπούο με τη ςειρϊ του οδηγεύ ςε προεπιλεγμϋνουσ πύνακεσ αποτελεςμϊτων με εξύςου
πολύ μεγϊλο αριθμό υποςτυλωμϊτων, που μπορεύ να μην εύναι δυνατό η αντιγραφό ςε εφαρμογϋσ
υπολογιςτικών φύλλων (π.χ. Microsoft Excel) οι οπούεσ διαθϋτουν ςχετικϊ αυςτηρό όριο αριθμού
ςτηλών (max = 16384). Με τη αναςτροφό των πινϊκων, οι κόμβοι / ςτοιχεύα εμφανύζονται ςε ςειρϋσ,
ξεπερνώντασ ϋτςι τον παραπϊνω περιοριςμό (γενικϊ, οι προαναφερόμενεσ εφαρμογϋσ υπολογιςτικών
φύλλων καλύπτουν πύνακεσ που μπορεύ να ϋχουν μϋχρι και 1.048.576 ςειρϋσ).
ΗΜΕΙΩΗ: Οι Ρυθμύςεισ Διαχεύριςησ Αποτελεςμϊτων ιςχύουν για όλεσ τισ ενότητϋσ τησ. υνεπώσ, οι
χρόςτεσ θα πρϋπει να γνωρύζουν ότι, για παρϊδειγμα, εϊν εφαρμόςουν ϋναν ςυντελεςτό -1 ςτισ
τιμϋσ τησ ςυνολικόσ τϋμνουςασ βϊςησ τησ δομόσ (γραφικϊ αναπαρύςταται ωσ y-ποςότητα ςτην
ενότητα υςτερητικών γραφικών παραςτϊςεων) τότε οι τιμϋσ των τϊςεων των υλικών (γραφικϊ
αναπαρύςταται ωσ y-ποςότητα ςτην ενότητα τϊςησ και καταπόνηςησ) θα τροποποιηθεύ επύςησ με
αυτόν τον -1 πολλαπλαςιαςτό.

Επιλογζσ Απεικόνιςθσ Γραφθμάτων
Όλεσ οι γραφικϋσ παραςτϊςεισ που εμφανύζονται ςτισ ενότητεσ προβολόσ αποτελεςμϊτων μπορούν
να τροποποιηθούν και να προςαρμοςτούν χρηςιμοποιώντασ τη λειτουργύα Επιλογϋσ Διαγραμμϊτων,
διαθϋςιμη από το κύριο μενού (Εργαλεύα> Επιλογϋσ Διαγραμμϊτων...), το κουμπύ τησ γραμμόσ
εργαλεύων
ό το αναδυόμενο μενού με το δεξύ κλικ. Ο χρόςτησ μπορεύ ςτη ςυνϋχεια να αλλϊξει τα
χαρακτηριςτικϊ των γραμμών (χρώμα, πϊχοσ, ςτυλ κ.λπ.), το φόντο (χρώμα, βαθμύδα χρώματοσ),
τουσ ϊξονεσ (χρώμα, μϋγεθοσ γραμματοςειρϊσ και ςτυλ ετικετών κλπ.) και τουσ τύτλουσ τησ γραφικόσ
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παρϊςταςησ. Μϋςω του Αποθόκευςη Ρυθμύςεων Γραφικόσ Απεικόνιςησ... και του Υόρτωςη Ρυθμύςεων
Γραφικόσ Απεικόνιςησ…, που εύναι διαθϋςιμεσ ςτο αναδυόμενο μενού με δεξύ κλικ, οι ρυθμύςεισ των
γραφικών απεικόνιςησ μπορούν να αποθηκευτούν και να ανακτηθούν, αντύςτοιχα, για να
εφαρμοςτούν ςε ϊλλα γραφόματα

Επιλογϋσ Διαγραμμϊτων – Γενικϊ
ΗΜΕΙΩΗ: Πριν από την αντιγραφό των γραφημϊτων των αποτελεςμϊτων ςε ϊλλεσ εφαρμογϋσ
των Windows, οι χρόςτεσ ενδϋχεται να επιθυμούν να αφαιρϋςουν την βαθμύδα χρώματοσ του
φόντου τησ γραφικόσ παρϊςταςησ, η οπούα φαύνεται καλό ςτην οθόνη, αλλϊ δεν εμφανύζεται
όμορφα ςτα ϋντυπα ϋγγραφα. Αυτό μπορεύ να γύνει εύκολα ςτην καρτϋλα "Πύνακασ" του παραθύρου
διαλόγου "Επιλογϋσ Διαγραμμϊτων ".

Επιλογϋσ Διαγραμμϊτων – Φρώμα Υόντου

Επιπλϋον, η μεγϋθυνςη και η ςμύκρυνςη μπορεύ να γύνει μεταφϋροντασ το ποντύκι ςτην περιοχό τησ
γραφικόσ παρϊςταςησ (μια επϊνω αριςτερό προσ την κϊτω δεξιϊ επιλογό μεγεθύνει, ενώ η επιλογό
από κϊτω δεξιϊ προσ τα επϊνω αριςτερϊ κϊνει ςμύκρυνςη).

Δθμιουργϊντασ βίντεο τθσ ανάλυςθσ
Σο SeismoBuild παρϋχει ςτουσ χρόςτεσ τη δυνατότητα δημιουργύασ ταινιών που απεικονύζουν τον
τρόπο με τον οπούο μια ςυγκεκριμϋνη καταςκευό, υποκεύμενη ςε ϋνα δεδομϋνο ςύνολο φορτύων,
παραμορφώνεται ςε ψευδο-χρόνο (ςτατικό ανϊλυςη). Αυτό η δυνατότητα εύναι προςβϊςιμη μϋςω
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του κύριου μενού του προγρϊμματοσ (Εργαλεύα> Δημιουργύα αρχεύου AVI...) ό μϋςω του αντύςτοιχου
κουμπιού τησ γραμμόσ εργαλεύων .
Για την περύπτωςη ταινιών ςτατικόσ ανϊλυςησ, οι χρόςτεσ πρϋπει μόνο να καθορύςουν το όνομα του
αρχεύου ταινύασ που θα δημιουργηθεύ (*.avi), τα αρχικϊ, τα τελικϊ παραμορφωμϋνα ςχόματα και τη
ςυχνότητα τησ επιλογόσ ςχόματοσ εικόνασ. Προφανώσ, όςο χαμηλότερη εύναι η ςυχνότητα, τόςο
μεγαλύτεροσ αριθμόσ εικόνων θα χρηςιμοποιηθεύ ςτη δημιουργύα τησ ταινύασ και, κατϊ ςυνϋπεια,
τόςο υψηλότερη εύναι η ποιότητα (ομαλότητα τησ κινούμενησ ακολουθύασ), αλλϊ και μεγαλύτερο το
μϋγεθοσ του προκύπτοντοσ αρχεύου. Η μικρότερη δυνατό τιμό ςυχνότητασ εύναι 1, πρϊγμα που
ςημαύνει ότι όλα τα παραμορφωμϋνα ςχόματα, που ϋχουν δημιουργηθεύ θα χρηςιμοποιηθούν ςτη
δημιουργύα τησ ταινύασ.

Επιλογό βημϊτων για το αρχεύο AVI

Πριν από τη δημιουργύα τησ ταινύασ, ςυνιςτϊται ςτουσ χρόςτεσ να προςαρμόζουν τη 3D Απεικόνιςη
ςτισ ανϊγκεσ και τισ προτιμόςεισ τουσ, καθώσ αυτϋσ οι ρυθμύςεισ θα αντικατοπτρύζουν την εμφϊνιςη
και την αύςθηςη τησ ταινύασ. υγκεκριμϋνα, ςημειώνεται ότι κατϊ την δημιουργύα ταινύασ οι ϊξονεσ
τησ γραφικόσ παρϊςταςησ δεν ενημερώνονται αυτόματα, γεγονόσ που ςυνεπϊγεται ότι, πριν
ξεκινόςει η διαδικαςύα δημιουργύασ, οι χρόςτεσ θα πρϋπει να ορύςουν τουσ ϊξονεσ ςτισ μεγαλύτερεσ
απαραύτητεσ τιμϋσ τουσ. Αυτό μπορεύ να γύνει εύτε με την προβολό ενόσ παραμορφωμϋνου ςχόματοσ
όπου οι παραμορφώςεισ εύναι ςτο υψηλότερο ςημεύο τουσ, εύτε με χειροκύνητη τροποπούηςη των
χαρακτηριςτικών των αξόνων (χρηςιμοποιώντασ τισ επιλογϋσ 3D Γραφικών Παραςτϊςεων).
Μόλισ δημιουργηθεύ η ταινύα, οι χρόςτεσ μπορούν να επαληθεύςουν την καταλληλότητϊ τησ μϋςω του
Προβολϋα AVI ενςωματωμϋνου ςτο SeismoBuild, προςβϊςιμο από το κύριο μενού του προγρϊμματοσ
(Εργαλεύα> Εμφϊνιςη αρχεύου AVI ...) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού τησ γραμμόσ εργαλεύων
.
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Οι ταινύεσ που δημιουργούνται ςτο SeismoBuild (δηλ. ταινύεσ AVI) μπορούν επύςησ να ανούξουν από
ϊλλεσ εφαρμογϋσ των Windows, όπωσ το Windows Media Player ό, ύςωσ το πιο ςημαντικό, το
Microsoft Power Point, όπου μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ςε παρουςιϊςεισ πολυμϋςων.

Στοχευόμενθ Μετακίνθςθ
την ενότητα ςτοχευόμενησ μετακύνηςησ παρουςιϊζονται οι καμπύλεσ ικανότητασ πριν και μετϊ τη
γραμμικοπούηςη που αντιςτοιχεύ ςτην επιλεγμϋνη pushover ανϊλυςη, καθώσ και οι ςτοχευόμενεσ
μετακινόςεισ για τισ επιλεγμϋνεσ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ ςτο παρϊθυρο Απαιτόςεισ Κανονιςμού.
την ενότητα αυτό παρϋχονται επύςησ δεδομϋνα ςχετικϊ με τη διαδικαςύα γραμμικοπούηςησ. Για
περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον υπολογιςμό τησ ςτοχευόμενησ μετακύνηςησ, οι χρόςτεσ
μπορούν να ανατρϋξουν ςτο Παρϊρτημα Α.1 – ΕΤΡΩΚΩΔΙΚΕ, Παρϊρτημα Α.2 – ASCE, Παρϊρτημα Α.3
– NTC-18, Παρϊρτημα Α.4 – NTC-08, Παρϊρτημα Α.5 - ΚΑΝ.ΕΠΕ., Παρϊρτημα Α.6 - TBDY.
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τοχευόμενη Μετακύνηςη

Απεικόνιςθ Ραραμορφωμζνθσ Μορφισ
Με την Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ, οι χρόςτεσ ϋχουν τη δυνατότητα να δουν το
παραμορφωμϋνο ςχόμα του μοντϋλου ςε κϊθε βόμα τησ ανϊλυςησ (κϊντε κλικ ςτο επιθυμητό βόμα
εξόδου για να ενημερώςετε την προβολό του παραμορφωμϋνου ςχόματοσ), διευκολύνοντασ ϋτςι την
παρατόρηςη των παραμορφώςεων και τελικϊ των μηχανιςμών κατϊρρευςησ.

Προβολό Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ

Ανελαςτικι Στατικι Ανάλυςθ
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Προβολό Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ– Επιλογό απεικόνιςησ τιμών μετατόπιςησ

Η γραφικό απεικόνιςη τησ παραμορφωμϋνησ μορφόσ μπορεύ να τροποποιηθεύ και να προςαρμοςτεύ
με τη χρόςη των Επιλογών 3D Απεικονύςεων και ςτη ςυνϋχεια να αντιγραφεύ ςε οποιαδόποτε
εφαρμογό των Windows μϋςω τησ δυνατότητασ Αντιγραφό 3D Απεικονύςεων. Επιπλϋον, κϊθε φορϊ
που η παραμορφωμϋνη μορφό τησ καταςκευόσ ςε πραγματικό χρόνο εύναι δύςκολο να προςδιοριςτεύ
(επειδό οι μετακινόςεισ εύτε εύναι πολύ μεγϊλεσ εύτε πολύ μικρϋσ), οι χρόςτεσ μπορούν να
χρηςιμοποιόςουν τον Πολλαπλαςιαςτό Παραμόρφωςησ διαθϋςιμο ςτην αριςτερό πλευρϊ τησ
καρτϋλασ Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ, μϋςω του μενού προγρϊμματοσ (Εργαλεύα>
Ρυθμύςεισ Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ ...) ό μϋςω του αντύςτοιχου αναδυόμενου μενού.

Ρυθμύςεισ Απεικόνιςησ τησ Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ

Η επιλογό αυτόματησ ανανϋωςησ του 3D μοντϋλου μετϊ την αλλαγό των πολλαπλαςιαςτών εύναι
διαθϋςιμη. Οι χρόςτεσ μπορούν να απενεργοποιόςουν αυτόν την επιλογό και να προβούν ςε
χειροκύνητη ανανϋωςη κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ ανανϋωςη 3D απεικόνιςησ ςτα δεξιϊ.

Λεπτομζρειεσ Σφγκλιςθσ
Όποτε προκύπτουν προβλόματα ςύγκλιςησ, οι χρόςτεσ μπορούν να ενημερωθούν για τα ςτοιχεύα που
προκαλούν τισ αποκλύνουςεσ λύςεισ. Σα ςτοιχεύα ό οι θϋςεισ τησ καταςκευόσ όπου προκαλούνται τα
προβλόματα ςύγκλιςησ, ςημειώνονται ςτη 3D προβολό, ενώ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον τύπο τησ
απόκλιςησ (νόρμεσ τησ ςύγκλιςησ και οι τα όριϊ τουσ, μόνυμα απόκλιςησ και τα αντύςτοιχα ςτοιχεύα ό
κόμβοι) απεικονύζονται ςτην πϊνω-αριςτερό γωνύα τησ οθόνησ.
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Λεπτομϋρειεσ ύγκλιςησ
ΗΜΕΙΩΗ: Οι χρόςτεσ πρϋπει να ενεργοποιόςουν απο τισ Ειδικϋσ Ρυθμύςεισ > Κριτόρια ύγκλιςησ
την επιλογό εμφϊνιςησ των δυςκολιών ςύγκλιςησ ςτην Προβολό Aποτελεςμϊτων (Post-Processor)
προκειμϋνου να εύναι δυνατό η προβολό τησ καρτϋλασ των Προβλημϊτων ύγκλιςησ ςτην Προβολό
Αποτελεςμϊτων.

Διαγράμματα Εντατικϊν Μεγεκϊν
Σα διαγρϊμματα εςωτερικών δυνϊμεων (αξονικό και διατμητικό) και ροπών (κϊμψη και ςτρϋψη)
παρϋχονται ςε Προβολό 3D Απεικόνιςησ. Από προεπιλογό, τα διαγρϊμματα για οριζόντια και κϊθετα
ςτοιχεύα εμφανύζονται ςτην ύδια γραφικό παρϊςταςη. Εϊν οι χρόςτεσ επιθυμούν να ϋχουν τα
διαγρϊμματα χωριςτϊ (μόνο για οριζόντια ό κϊθετα ςτοιχεύα), πρϋπει να το επιλϋξουν ςτο κατϊλληλο
πεδύο. Τπϊρχει επύςησ η δυνατότητα κλιμϊκωςησ των διαγραμμϊτων και του πϊχουσ των γραμμών.

Ανελαςτικι Στατικι Ανάλυςθ
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Διαγρϊμματα Εντατικών Μεγεθών (τοιχεύα ωσ Γραμμϋσ)

Διαγρϊμματα Εντατικών Μεγεθών

Οι χρόςτεσ μπορούν να προςαρμόςουν την όψη των διαγραμμϊτων μεταβϊλλοντασ τισ ρυθμύςεισ των
‘Δομικών Μελών’ ςτο μενού Επιλογϋσ 3D-Απεικόνιςησ (π.χ. χρώμα κύριασ γραμμόσ και δευτερεύουςασ
γραμμόσ, αριθμού δευτερευόντων γραμμών και αριθμού τιμών).
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Επιλογϋσ 3D-Απεικόνιςησ – Δομικϊ Μϋλη

Ραράμετροι Κακολικισ Απόκριςθσ
Για την ανελαςτικό ςτατικό ανϊλυςη μπορούν να εξαχθούν τϋςςερα διαφορετικϊ εύδη παραμϋτρων
ςυνολικόσ απόκριςησ ςε αυτό την ενότητα:





Μετακινόςεισ Καταςκευόσ
Δυνϊμεισ και Ροπϋσ ςτισ τηρύξεισ
Καμπύλεσ Τςτϋρηςησ
Έλεγχοι βϊςει Κανονιςμού

Πϋραν του τελευταύου, όλα τα ϊλλα αποτελϋςματα ορύζονται ςτο καθολικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων,
όπωσ φαύνεται ςτο παρακϊτω ςχόμα, όπου ςημειώνεται ότι οι μεταβλητϋσ περιςτροφόσ/ροπόσ, που
ορύζονται ςε ςχϋςη με ϋναν ςυγκεκριμϋνο ϊξονα, αναφϋρονται πϊντα ςτην περιςτροφό/ροπό, γύρω,
όχι κατϊ μόκοσ, του ύδιου ϊξονα.

Ανελαςτικι Στατικι Ανάλυςθ
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ΗΜΕΙΩΗ: Οι αντιδρϊςεισ των ςτηρύξεων πρϋπει προφανώσ να εύναι ύςεσ με τισ εςωτερικϋσ
δυνϊμεισ των ςτοιχεύων βϊςησ που ςυνδϋονται με τουσ κόμβουσ θεμελύωςησ. Με ϊλλα λόγια, θα
περύμενε κανεύσ ότι οι τιμϋσ που λαμβϊνονται ςτισ Δυνάμεισ και ςτισ Ροπέσ ςτισ Στηρίξεισ να εύναι
πανομοιότυπεσ με εκεύνεσ που δύνονται ςτα Διαγράμματα Απόκριςησ Στοιχείων που ςυνδϋονται με
τα θεμϋλια. Ωςτόςο, μερικού παρϊγοντεσ μπορούν ςτην πραγματικότητα να οδηγόςουν ςε διαφορϋσ
ςτισ δύο αυτϋσ παραμϋτρουσ απόκριςησ, π.χ. οι επιδρϊςεισ δρϊςησ των μελών δύνονται ςτο τοπικό
ςύςτημα αναφορϊσ κϊθε ςτοιχεύου, ενώ δρϊςεισ ςε ςτηρύξεισ παρϋχονται ςτο καθολικό ςύςτημα
ςυντεταγμϋνων. Επομϋνωσ, ςτισ περιπτώςεισ όπου προκύπτουν μεγϊλεσ μετακινόςεισ/ εριςτροφϋσ
ςτην καταςκευό, μπορούν να παρατηρηθούν διαφορϋσ ςτισ δυνϊμεισ των ςτοιχεύων και ςτισ
οριζόντιεσ αντιδρϊςεισ ςτηρύξεων.

Όλεσ αυτϋσ οι παρϊμετροι περιγρϊφονται εν ςυντομύα παρακϊτω:
Δομικζσ Μετακινιςεισ
Ο χρόςτησ μπορεύ να λϊβει τα αποτελϋςματα μετακύνηςησ οποιουδόποτε αριθμού κόμβων
ςυμπεριλαμβανομϋνου του κόμβου ελϋγχου, για οποιοδόποτε από τουσ ϋξι καθολικούσ βαθμούσ
ελευθερύασ. Τπϊρχει επύςησ η δυνατότητα για εξαγωγό των αποτελεςμϊτων τησ ςχετικόσ
μετακύνηςησ, καθώσ και η επιλογό εμφϊνιςησ ςτα διαγρϊμματα των μϋγιςτων, ελϊχιςτων και
απόλυτων μϋγιςτων τιμών.

Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ – Δομικϋσ Μετακινόςεισ

Δυνάμεισ και οπζσ ςτισ Στθρίξεισ
Ομούωσ με τισ δομικϋσ μετακινόςεισ, οι δυνϊμεισ ςτόριξησ και οι ροπϋσ ςε κϊθε κατεύθυνςη μπορούν
να ληφθούν για όλουσ τουσ δεςμευμϋνουσ κόμβουσ. Για παρϊδειγμα, η δυνατότητα εξαγωγόσ
αποτελϋςματοσ τησ ςυνολικόσ δύναμησ/ροπόσ ςε ςυγκεκριμϋνη κατεύθυνςη, αντύ των μεμονωμϋνων
τιμών ςτόριξησ, επιτρϋπει επύςησ τον υπολογιςμό και τη γραφικό απεικόνιςη των ςυνολικών τιμών
τϋμνουςασ βϊςησ. Σϋλοσ, οι μϋγιςτεσ, ελϊχιςτεσ και απόλυτεσ μϋγιςτεσ τιμϋσ μπορούν να εμφανιςτούν
ςτο επιλεγμϋνο διϊγραμμα.
ΗΜΕΙΩΗ: Προφανώσ, η ςυνολικό αντύδραςη ροπόσ τησ ςτόριξησ δεν περιλαμβϊνει δρϊςεισ
ανατροπόσ και αποτελεύται απλώσ από το ϊθροιςμα των ροπών ςτισ ςτηρύξεισ τησ καταςκευόσ.
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Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ – Δυνϊμεισ και Ροπϋσ ςτισ τηρύξεισ (ολικό ςτόριξη)

Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ – Δυνϊμεισ και Ροπϋσ ςτισ τηρύξεισ (διακριτό ςτόριξη)

Υςτερθτικζσ Καμπφλεσ
Ο χρόςτησ εύναι ςε θϋςη να καθορύςει ϋνα μεταφορικό/ςτροφικό καθολικό βαθμό ελευθερύασ για να
απεικονιςτεύ ςε γραφικό παρϊςταςη ϋναντι τησ αντύςτοιχησ ςυνολικόσ τϋμνουςασ-βϊςησ/ροπόσβϊςησ ό του ςυντελεςτό φορτύου (ανελαςτικό ςτατικό ανϊλυςη). ε ςτατικό μη γραμμικό ανϊλυςη,
μια τϋτοια γραφικό παρϊςταςη αντιπροςωπεύει την καμπύλη ικανότητασ τησ καταςκευόσ. Τπϊρχει
επύςησ η δυνατότητα για εξαγωγό αποτελϋςματοσ ςχετικόσ μετατόπιςησ, καθώσ και η επιλογό
εμφϊνιςησ πϊνω ςτη γραφικό παρϊςταςη των μϋγιςτων, ελϊχιςτων και απόλυτων μϋγιςτων τιμών.

Ανελαςτικι Στατικι Ανάλυςθ
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Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ – Τςτερητικϋσ Καμπύλεσ

Ζλεγχοι Βάςει Κανονιςμοφ
Εδώ, ο χρόςτησ μπορεύ να εκτελϋςει τουσ ελϋγχουσ βϊςει Κανονιςμού ςε κϊθε βόμα τησ ανϊλυςησ. Οι
χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν τον ϋλεγχο από το ςχετικό αναδυόμενο μενού και το βόμα τησ
ανϊλυςησ και να κϊνουν κλικ ςτο κουμπύ Ανανϋωςη. Σα αποτελϋςματα μπορούν να εμφανιςτούν για
όλα τα δομικϊ μϋλη, ό μόνο για εκεύνα τα μϋλη που ϋχουν φτϊςει την οριακό τιμό για τον επιλεγμϋνο
ϋλεγχο.

Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ – Έλεγχοι Ανϊ Βόμα Βϊςει Κανονιςμού

Επύςησ, ο χρόςτησ μπορεύ να εξϊγει την ιςτορύα των ελϋγχων βϊςει Κανονιςμού για τα ςτοιχεύα τησ
καταςκευόσ κατϊ την διϊρκεια τησ ανϊλυςησ. Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν τον ϋλεγχο από το
ςχετικό αναδυόμενο μενού και το ςτοιχεύο και να κϊνουν κλικ ςτο κουμπύ Ανανϋωςη. Σα
αποτελϋςματα μπορούν να εμφανιςτούν υπό την μορφό διαγρϊμματοσ ό πύνακα. Σϋλοσ, οι μϋγιςτεσ
τιμϋσ μπορούν να εμφανιςτούν ςτο επιλεγμϋνο διϊγραμμα.
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Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ – Ιςτορύα Ελϋγχων Βϊςει Κανονιςμού

Αποκρίςεισ Στοιχείων
Για τον τύπο ανελαςτικού πλαιςιακού ςτοιχεύου που χρηςιμοποιεύται ςτο μοντϋλο, μπορούν να
υπϊρξουν τρύα εύδη αποτελεςμϊτων των εντατικών μεγεθών (υποδιαιρεμϋνα ςε τρεισ κατηγορύεσ), τα
οπούα περιγρϊφονται λεπτομερώσ ςτη ςυνϋχεια.
ΗΜΕΙΩΗ 1: Οι ςτροφικού βαθμού ελευθερύασ που ορύζονται ςε ςχϋςη με ϋναν ςυγκεκριμϋνο ϊξονα,
αναφϋρονται πϊντοτε ςτην περιςτροφό γύρω από τον ύδιο ϊξονα, όχι κατϊ μόκοσ του. Επομϋνωσ,
αυτό εύναι η ςύμβαςη που θα πρϋπει να εφαρμοςτεύ ςτην ερμηνεύα όλων των αποτελεςμϊτων
περιςτροφόσ / ροπόσ που λαμβϊνονται ςε αυτό την ενότητα.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Η εξαγωγό των γωνιών ςτροφόσ χορδόσ του ςτοιχεύου ςε αυτό την ενότητα
αντιςτοιχεύ ςε γωνύεσ ςτροφόσ χορδόσ του δομικού μϋλουσ, επιτρϋποντασ την ϊμεςη χρόςη των
γωνιών ςτροφόσ χορδόσ του ςτοιχεύου ςε ελϋγχουσ του ςειςμικού κανονιςμού (βλ. Π.χ. Eurocode 8,
Ιταλικόσ Εθνικόσ ειςμικόσ Κανονιςμόσ NTC-18, Ελληνικόσ Κανονιςμόσ Επεμβϊςεων ΚΑΝ .ΕΠΕ,
κ.λπ.).

ΗΜΕΙΩΗ 3: Τπό μεγϊλεσ μετακινόςεισ, οι διατμητικϋσ δυνϊμεισ ςτα ςτοιχεύα βϊςησ θα μπορούςαν
να εύναι διαφορετικϋσ από τισ αντύςτοιχεσ δυνϊμεισ αντύδραςησ ςτισ ςτηρύξεισ ςτισ οπούεσ
ςυνδϋονται τϋτοια ςτοιχεύα βϊςησ, αφού οι διατμητικϋσ δυνϊμεισ καθορύζονται ςτο τοπικό
ςύςτημα αξόνων (ςε μεγϊλο βαθμό περιςτρεφόμενο) του ςτοιχεύου ενώ οι δυνϊμεισ αντύςταςησ
καθορύζονται ςε ςχϋςη με το ςταθερό καθολικό ςύςτημα αναφορϊσ.

ΗΜΕΙΩΗ 4: Σο SeismoBuild δεν εξϊγει αυτομϊτωσ τισ τιμϋσ διαχεόμενησ ενϋργειασ. Ωςτόςο, οι
χρόςτεσ πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να λαμβϊνουν ϋτοιμεσ τϋτοιεσ ποςότητεσ μϋςω του γινόμενου /
ολοκλόρωςησ τησ απόκριςησ μετατόπιςησ-δύναμησ.

Ανελαςτικι Στατικι Ανάλυςθ
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Ραραμορφϊςεισ Ρλαιςιακοφ Στοιχείου
Παρϋχονται οι παραμορφώςεισ που προκύπτουν από ανελαςτικϊ πλαιςιακϊ ςτοιχεύα (infrm,
infrmPH), όπωσ υπολογύζονται ςτο τοπικό ςύςτημα αναφορϊσ τουσ. Οι τιμϋσ αναφϋρονται ςτισ γωνύεσ
ςτροφόσ χορδόσ ςτουσ ακραύουσ κόμβουσ κϊθε ςτοιχεύου (αναφερόμενοι ωσ Α και Β, όπωσ
υποδεικνύεται ςτο Παρϊρτημα Β - Θεωρητικό υπόβαθρο και παραδοχϋσ προςομούωςησ), ςτην αξονικό
παραμόρφωςη και ςτη ςτροφό ςτρϋψησ. Σϋλοσ, οι μϋγιςτεσ, ελϊχιςτεσ και απόλυτεσ μϋγιςτεσ τιμϋσ
μπορούν να εμφανιςτούν ςτο επιλεγμϋνο διϊγραμμα.

Αποκρύςεισ τοιχεύων– Παραμορφώςεισ Πλαιςιακού τοιχεύου

Δυνάμεισ Ρλαιςιακοφ Στοιχείου
Παρϋχονται οι εςωτερικϋσ δυνϊμεισ που αναπτύςςονται ςτα ανελαςτικϊ πλαιςιακϊ ςτοιχεύα, (infrm,
infrmPH), όπωσ υπολογύζονται ςτο τοπικό ςύςτημα αναφορϊσ τουσ. Οι τιμϋσ αναφϋρονται ςτισ
εςωτερικϋσ δυνϊμεισ (αξονικό και διατμητικό) και ςτισ ροπϋσ (κϊμψη και ςτρϋψη) που
αναπτύςςονται ςτουσ ακραύουσ κόμβουσ κϊθε ςτοιχεύου, όπωσ αναφϋρονται ωσ Α και Β (βλϋπε ςτο
Παρϊρτημα Β - Θεωρητικό υπόβαθρο και παραδοχϋσ προςομούωςησ). Η δυνατότητα απόκτηςησ των
ςωρευτικών και όχι των διακριτών αποτελεςμϊτων κϊθε ςτοιχεύου, μπορεύ να εύναι πολύ χρόςιμη
όταν ϋνασ χρόςτησ ενδιαφϋρεται να προςθϋςει την απόκριςη ενόσ αριθμού ςτοιχεύων (π.χ. να λϊβει τη
διϊτμηςη ςε ϋναν ςυγκεκριμϋνο όροφο, δοςμϋνο ωσ το ϊθροιςμα των εςωτερικών διατμητικών
δυνϊμεων των ςτοιχεύων ςτο ύδιο επύπεδο). Επιπλϋον, μπορούν να εμφανιςτούν οι μϋγιςτεσ, ελϊχιςτεσ
και απόλυτεσ μϋγιςτεσ τιμϋσ ςτο επιλεγμϋνο διϊγραμμα.
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Αποκρύςεισ τοιχεύων – Δυνϊμεισ Πλαιςιακού τοιχεύου

Υςτερθτικζσ Καμπφλεσ Ρλαιςιακοφ Στοιχείου
Παρϋχονται διαγρϊμματα υςτϋρηςησ τησ παραμόρφωςησ ϋναντι εςωτερικών δυνϊμεων που
αναπτύςςονται ςτα ανελαςτικϊ πλαιςιακϊ ςτοιχεύα (infrm, infrmPH), όπωσ υπολογύζονται ςτο
τοπικό ςύςτημα αναφορϊσ τουσ. Οι μϋγιςτεσ, ελϊχιςτεσ και απόλυτεσ μϋγιςτεσ τιμϋσ μπορούν να
εμφανιςτούν ςτην επιλεγμϋνη γραφικό παρϊςταςη.

Αποτελζςματα Βιματοσ
Αυτό η ενότητα εξαγωγόσ αποτελεςμϊτων παρϋχει, αποτελϋςματα ςε μορφό αρχεύου τύπου κειμϋνου,
όλα τα αναλυτικϊ αποτελϋςματα (μετακινόςεισ/ςτροφϋσ κόμβων, δυνϊμεισ/ροπϋσ ςτοιχεύων
ςτηρύξεων) που λαμβϊνονται από το SeismoBuild ςε οποιοδόποτε βόμα ανϊλυςησ ςυν τα αναλυτικϊ
αποτελϋςματα για την επιλεγμϋνη (-εσ) ςτϊθμη(-εσ) επιςτελεςτικότητασ. Ολόκληρο το αποτϋλεςμα
βόματοσ ό επιλεγμϋνα μϋρη του, μπορεύ να αντιγραφεύ ςε επεξεργαςτϋσ κειμϋνου για περαιτϋρω
επεξεργαςύα χρηςιμοποιώντασ τισ αντύςτοιχεσ εντολϋσ μενού, ςυντομεύςεισ πληκτρολογύου, κουμπιϊ
γραμμόσ εργαλεύων ό με δεξύ κλικ ςτο αναδυόμενο μενού.

Ανελαςτικι Στατικι Ανάλυςθ
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Αποτελϋςματα Βόματοσ

Αντύ για αντιγραφό και επικόλληςη των περιεχομϋνων αυτόσ τησ ενότητασ, οι χρόςτεσ μπορούν
επύςησ να επιλϋξουν τη λειτουργύα Εξαγωγό ςε Αρχεύο Κειμϋνου, η οπούα δύνει επύςησ τη δυνατότητα
επιλογό των βημϊτων αρχόσ και τϋλουσ των κρύςιμων αποτελεςμϊτων, που ενδιαφϋρουν τον χρόςτη,
μαζύ με μια ςυχνότητα βόματοσ. Αυτό η χρόςιμη λειτουργύα εύναι διαθϋςιμη από το κουμπύ τησ
γραμμόσ εργαλεύων
.
Σϋλοσ, και όπωσ ςημειώνεται ςτισ Ειδικϋσ Ρυθμύςεισ >Γενικϊ, οι χρόςτεσ μπορούν επύςησ να
ενεργοποιόςουν την επιλογό δημιουργύασ, ςτο τϋλοσ κϊθε ανϊλυςησ, ενόσ αρχεύου κειμϋνου (*.out)
που περιϋχει τα αποτελϋςματα ολόκληρησ τησ ανϊλυςησ (όπωσ δύνεται ςε αυτόν την ενότητα). Αυτό
το χαρακτηριςτικό μπορεύ να εύναι χρόςιμο για τουσ χρόςτεσ, οι οπούοι επιθυμούν να επεξεργϊζονται
ςυςτηματικϊ, αντύ περιςταςιακϊ, τα αποτελϋςματα χρηςιμοποιώντασ τη δικό τουσ προςαρμοςμϋνη
λειτουργύα επεξεργαςύασ.

Καταγραφζσ Ανάλυςθσ
Όπωσ αναφϋρθηκε παραπϊνω, κατϊ τη διϊρκεια οποιαςδόποτε ανϊλυςησ, δημιουργεύται και
αποθηκεύεται ϋνα αρχεύο καταγραφόσ τησ αριθμητικόσ προόδου και τησ απόκριςησ του μοντϋλου,
μϋςα ςτο αρχεύο καταγραφόσ του ϋργου (*.log). Σα περιεχόμενα ενόσ τϋτοιου αρχεύου μπορούν να
βρεθούν ςτην ενότητα Καταγραφϋσ Ανϊλυςησ και, εϊν απαιτεύται, να αντιγραφούν και να
επικολληθούν ςε οποιαδόποτε ϊλλη εφαρμογό των Windows.
ημειώνεται επύςησ ότι, δεδομϋνου ότι η ημερομηνύα και η ώρα τησ τελευταύασ ανϊλυςησ
αποθηκεύονται ςτο αρχεύο καταγραφόσ, οι χρόςτεσ μπορούν να ανατρϋξουν ςε αυτόν την ενότητα
όταν απαιτεύται τϋτοιοσ τύποσ πληροφοριών.

Ζλεγχοι
Σα αποτελϋςματα των ελϋγχων βϊςει Κανονιςμού εύναι προςβϊςιμα μϋςω τησ αντύςτοιχησ ενότητασ
ςτο Κύριο Παρϊθυρο του προγρϊμματοσ. Επιλϋγοντασ το κουμπύ Έλεγχοι, εμφανύζεται ενημερωτικό
παρϊθυρο με μια μπϊρα προόδου παρϋχοντασ ποςοςτιαύα ϋνδειξη για το πόςο ϋχει προχωρόςει η
διαδικαςύα ελϋγχων του δομικού μοντϋλου.

Ενημερωτικό παρϊθυρο Ελϋγχων Δομικού Προςομοιώματοσ

Η ενότητα Έλεγχοι διαθϋτει μια ςειρϊ από καρτϋλεσ όπου εμφανύζονται τα αποτελϋςματα για
διϊφορουσ τύπουσ ελϋγχου ςε μορφό πύνακα ό ςε 3D προβολό, τα οπούα ςτη ςυνϋχεια μπορούν να
αντιγραφούν ςε οποιεςδόποτε ϊλλεσ εφαρμογϋσ των Windows (π.χ. τα αποτελϋςματα ςε μορφό
πύνακα μπορούν να αντιγραφούν ςε υπολογιςτικό φύλλο όπωσ εύναι το Microsoft Excel, ενώ τα
αποτελϋςματα ςε γραφικϋσ παραςτϊςεισ μπορούν να αντιγραφούν ςε μια εφαρμογό επεξεργαςύασ
κειμϋνου, όπωσ το Microsoft Word). την ενότητα αυτό, απεικονύζονται οι ϋλεγχοι που ϋχουν όδη
επιλεγεύ ςτην ενότητα Έλεγχοι των Προδιαγραφών Κανονιςμού.
Οι διαθϋςιμεσ καρτϋλεσ, για όλουσ τουσ εξεταζόμενουσ Κανονιςμούσ, παρατύθενται ςε λύςτα που
ακολουθεύ και περιγρϊφονται ςε επόμενεσ παραγρϊφουσ:












τροφϋσ Φορδόσ Μελών
Διατμητικϋσ Δυνϊμεισ Μελών
Παραμορφώςεισ Μελών (Μόνο για TBDY)
Διατμητικϋσ Δυνϊμεισ Κόμβων (Ευρωκώδικασ, ASCE 41-17 & TBDY)
Εμβαδόν Οριζόντιων υνδετόρων Κόμβων (Μόνο για Ευρωκώδικα)
Εμβαδόν Διαμόκουσ Οπλιςμού Κόμβων (Μόνο για Ευρωκώδικα)
Διαγώνιεσ Εφελκυςμόσ Κόμβων (NTC και ΚΑΝ.ΕΠΕ.)
Διαγώνια Θλύψη Κόμβων (NTC και ΚΑΝ.ΕΠΕ.)
Όρια χετικών Μετακινόςεων Ορόφων (ASCE 41-17 & NTC)
Λόγοι PGA (Μόνο NTC)
Κατηγοριοπούηςη ειςμικόσ Επικινδυνότητασ (Μόνο NTC)

ημειώνεται ότι ςτην ανϊλυςη pushover οι ϋλεγχοι πραγματοποιούνται ςτο ςυγκεκριμϋνο ςτϊδιο τησ
ανϊλυςησ που αντιςτοιχεύ ςτην ςτοχευόμενη μετακύνηςη για την επιλεγμϋνη οριακό κατϊςταςη.
Αντύθετα, ςτη δυναμικό ανϊλυςη, τα μϋγιςτα των παραμϋτρων απόκριςησ καθ 'όλη τη διϊρκεια τησ
χρονοώςτορύασ λαμβϊνονται ωσ απαύτηςη και ςυγκρύνονται με τισ ικανότητεσ παραμορφώςεισ ό

Ζλεγχοι
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αντοχόσ των ςτοιχεύων. Εϊν υπϊρχει υπϋρβαςη τησ ικανότητασ, τα κριτόρια αποδοχόσ δεν
πληρούνται, εϊν δεν υπϊρχει, τα κριτόρια αποδοχόσ θεωρούνται ότι πληρούνται.

Έλεγχοι

ΣΤΟΦΕΣ ΧΟΔΘΣ ΜΕΛΩΝ
ε αυτό την ενότητα εξϊγονται τα αποτελϋςματα των ελϋγχων ικανότητασ παραμόρφωςησ δοκών,
υποςτυλωμϊτων και τοιχύων, ςύμφωνα με τον επιλεγμϋνο Κανονιςμό. Οι χρόςτεσ μπορούν να
επιλϋξουν για ποια τϊθμη Επιτελεςτικότητασ να δουν τα αποτελϋςματα και να επιλϋξουν φύλτρα, τα
οπούα περιλαμβϊνουν την ανϊλυςη, τον όροφο, τον τύπο των ςτοιχεύων και τον τοπικό ϊξονα. Οι
διαθϋςιμεσ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ εύναι εκεύνεσ που ϋχουν όδη επιλεγεύ ςτην ενότητα τϊθμεσ
Επιτελεςτικότητασ ςτισ Προδιαγραφϋσ Κανονιςμού. Περαιτϋρω, ςτο αναδυόμενο μενού για την
επιλογό ανϊλυςησ, εκτόσ από τισ εκτελεςθεύςεσ αναλύςεισ υπϊρχει μια επιλογό που ονομϊζεται
Κρύςιμη Ανϊλυςη, η οπούα εύναι η περιβϊλλουςα των αποτελεςμϊτων όλων των αναλύςεων. Σα
ςτοιχεύα που ϋχουν υπερβεύ την ικανότητα παραμόρφωςησ τουσ, ςημειώνονται με κόκκινο χρώμα
τόςο ςτην προβολό πύνακα όςο και ςτη 3D μορφό προβολόσ, όπου διαφορετικϋσ επιλογϋσ
απεικόνιςησ εύναι διαθϋςιμεσ. Για παρϊδειγμα οι χρόςτεσ μπορεύ να επιλϋξουν να εμφανύζεται ο λόγοσ
ικανότητασ μϋλουσ ό η κρύςιμη ανϊλυςη για κϊθε μϋλοσ ςτη 3D απεικόνιςη, ό να εμφανύζονται τα
ςτοιχεύα με διαφορετικϊ χρώματα, βϊςει τησ τιμόσ του λόγου ικανότητϊσ τουσ για την επιλεγμϋνη
ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ.
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Ενότητα τροφόσ Φορδόσ Μελών

Εύναι εφικτό να αποκρύψετε τον πύνακα ειςαγωγόσ δεδομϋνων μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού για
να δεύτε την 3D απεικόνιςη του μοντϋλου ςε λειτουργύα "πλόρουσ οθόνησ". Κϊνοντασ δεξύ κλικ ςε ϋνα
ςτοιχεύο και επιλϋγοντασ το Προβολό Όλων Σων Ελϋγχων Μϋλουσ, εμφανύζεται ϋνα παρϊθυρο με τουσ
ελϋγχουσ για όλεσ τισ αναλύςεισ για το ςυγκεκριμϋνο ςτοιχεύο.

Ενότητα Ελϋγχων Μϋλουσ

Ζλεγχοι
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Μια λεπτομερϋςτερη περιγραφό των ελϋγχων γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ των μελών και των εξιςώςεων
που χρηςιμοποιούνται ςτο SeismoBuild διατύθεται ςτην ενότητα Ικανότητα Παραμόρφωςησ του
αντύςτοιχου παραρτόματοσ.

ΔΛΑΤΜΘΤΛΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΛΣ ΜΕΛΩΝ
Σα αποτελϋςματα των ελϋγχων τησ ικανότητασ ςε διϊτμηςη για δοκούσ, υποςτυλώματα και τοιχύα,
ςύμφωνα με τον επιλεγμϋνο Κανονιςμό, μπορούν να βρεθούν ςε αυτό την ενότητα. Οι χρόςτεσ
μπορούν να επιλϋξουν για ποια τϊθμη Επιτελεςτικότητασ να δουν τα αποτελϋςματα και να επιλϋξουν
φύλτρα, τα οπούα περιλαμβϊνουν την ανϊλυςη, τον όροφο, τον τύπο των ςτοιχεύων και τον τοπικό
ϊξονα. Οι διαθϋςιμεσ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ εύναι εκεύνεσ που ϋχουν όδη επιλεγεύ ςτην ενότητα
τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ ςτισ Προδιαγραφϋσ Κανονιςμού. Επιπλϋον, ςτο αναδυόμενο μενού για την
επιλογό ανϊλυςησ εκτόσ από τισ εκτελεςθεύςεσ αναλύςεισ υπϊρχει μια επιλογό που ονομϊζεται
Κρύςιμη Ανϊλυςη, η οπούα εύναι η περιβϊλλουςα των αποτελεςμϊτων όλων των αναλύςεων. Σα
ςτοιχεύα που ϋχουν υπερβεύ την ικανότητϊ τουσ ςε διϊτμηςη, ςημειώνονται με κόκκινο χρώμα τόςο
ςτην προβολό πύνακα όςο και ςτη 3D μορφό προβολόσ όπου διαφορετικϋσ επιλογϋσ απεικόνιςησ εύναι
διαθϋςιμεσ. Για παρϊδειγμα οι χρόςτεσ μπορεύ να επιλϋξουν να εμφανύζεται ο λόγοσ ικανότητασ
μϋλουσ ό η κρύςιμη ανϊλυςη για κϊθε μϋλοσ ςτη 3D απεικόνιςη, ό να εμφανύζονται τα ςτοιχεύα με
διαφορετικϊ χρώματα, βϊςει τησ τιμόσ του λόγου ικανότητϊσ τουσ για την επιλεγμϋνη ςτϊθμη
επιτελεςτικότητασ.

Ενότητα Διατμητικϋσ Δυνϊμεισ Μελών

Εύναι εφικτό να αποκρύψετε τον πύνακα ειςαγωγόσ δεδομϋνων μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού για
να δεύτε την 3D απεικόνιςη του μοντϋλου ςε λειτουργύα "πλόρουσ οθόνησ". Με δεξύ κλικ ςε ϋνα
ςτοιχεύο και επιλϋγοντασ το Προβολό Όλων Σων Ελϋγχων Μϋλουσ, εμφανύζεται το παρϊθυρο με τουσ
ελϋγχουσ για όλεσ τισ αναλύςεισ για το ςυγκεκριμϋνο ςτοιχεύο.
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Ενότητα Ελϋγχων Μϋλουσ

Μια λεπτομερϋςτερη περιγραφό των ελϋγχων των τεμνουςών δυνϊμεων των μελών και οι εξιςώςεισ
που χρηςιμοποιούνται ςτο SeismoBuild εύναι διαθϋςιμεσ ςτην ενότητα Διατμητικό Ικανότητα του
αντύςτοιχου παραρτόματοσ.

ΡΑΑΜΟΦΩΣΕΛΣ ΜΕΛΩΝ (ΜΟΝΟ TBDY)
Σα αποτελϋςματα ικανότητασ ςε παραμόρφωςη για τισ δοκούσ, τα υποςτυλώματα και τα τοιχύα,
μπορούν αν απεικονιςθούν ςε αυτόν την ενότητα (αυτόσ ο ϋλεγχοσ εφαρμόζεται μόνο ςτον TBDY). Οι
χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν για ποια τϊθμη Επιτελεςτικότητασ ό τόχο Ικανότητασ, να δουν τα
αποτελϋςματα και να διαλϋξουν φύλτρα, τα οπούα περιλαμβϊνουν τον προςδιοριςμό τησ ανϊλυςησ,
τον όροφο, τον τύπο του μϋλουσ και τον τοπικό ϊξονα. Οι διαθϋςιμεσ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ εύναι
εκεύνεσ που ϋχουν όδη επιλεγεύ από την ενότητα ταθμών Επιτελεςτικότητασ ςτισ Προδιαγραφϋσ
Κανονιςμών. Επύςησ, ςτο αναδυόμενο μενού για την επιλογό τησ ανϊλυςησ, εκτόσ από τισ
εκτελεςθεύςεσ αναλύςεισ, υπϊρχει μια επιλογό που καλεύται Κρύςιμη Ανϊλυςη, η οπούα εύναι η
περιβϊλλουςα των αποτελεςμϊτων όλων των αναλύςεων. Σα ςτοιχεύα που ϋχουν υπερβεύ την
ικανότητα τουσ ςε παραμόρφωςη, ςημειώνονται με κόκκινο χρώμα τόςο ςτην προβολό πύνακα όςο
και ςτη 3D μορφό προβολόσ όπου διαφορετικϋσ επιλογϋσ απεικόνιςησ εύναι διαθϋςιμεσ. Για
παρϊδειγμα οι χρόςτεσ μπορεύ να επιλϋξουν να εμφανύζεται ο λόγοσ ικανότητασ μϋλουσ ό η κρύςιμη
ανϊλυςη για κϊθε μϋλοσ ςτη 3D απεικόνιςη, ό να εμφανύζονται τα ςτοιχεύα με διαφορετικϊ χρώματα,
βϊςει τησ τιμόσ του λόγου ικανότητϊσ τουσ για την επιλεγμϋνη ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ.
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Ενότητα Παραμορφώςεων Μελών

Εύναι εφικτό να αποκρύψετε τον πύνακα ειςαγωγόσ δεδομϋνων μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
(βλϋπε παρακϊτω) για να δεύτε την 3D απεικόνιςη του μοντϋλου ςε λειτουργύα "πλόρουσ οθόνησ". Με
δεξύ κλικ ςε ϋνα ςτοιχεύο και επιλϋγοντασ το Προβολό Όλων Σων Ελϋγχων Μϋλουσ, εμφανύζεται το
παρϊθυρο με τουσ ελϋγχουσ για όλεσ τισ αναλύςεισ για το ςυγκεκριμϋνο ςτοιχεύο.

Ενότητα Ελϋγχων Μϋλουσ

Μια λεπτομερϋςτερη περιγραφό των ελϋγχων των παραμορφώςεων των ςτοιχεύων και οι εξιςώςεισ,
που χρηςιμοποιούνται ςτο SeismoBuild, εύναι διαθϋςιμεσ ςτην ενότητα Παραμορφώςεισ Μελών του
Παραρτόματοσ Α.5 –TBDY.
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ΔΛΑΤΜΘΤΛΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΛΣ ΚΟΜΒΩΝ (ΕΥΩΚΩΔΛΚΕΣ, ASCE 41-17 & TBDY)
Εδώ εξϊγονται τα αποτελϋςματα των ελϋγχων των διατμητικών δυνϊμεων για τουσ κόμβουσ δοκούυποςτυλώματοσ. Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν για ποια τϊθμη Επιτελεςτικότητασ να δουν τα
αποτελϋςματα και να επιλϋξουν φύλτρα, ςτα οπούα ςυμπεριλαμβϊνονται ο η ανϊλυςη και ο όροφοσ. Οι
διαθϋςιμεσ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ εύναι εκεύνεσ που ϋχουν όδη επιλεγεύ ςτην ενότητα τϊθμεσ
Επιτελεςτικότητασ ςτισ Απαιτόςεισ Κανονιςμού. Επιπλϋον, ςτο αναδυόμενο μενού για την επιλογό
ανϊλυςησ, εκτόσ από τισ εκτελεςθεύςεσ αναλύςεισ υπϊρχει μια επιλογό που ονομϊζεται Κρύςιμη
Ανϊλυςη, η οπούα εύναι η περιβϊλλουςα των αποτελεςμϊτων όλων των αναλύςεων. Σα ςτοιχεύα που
ϋχουν υπερβεύ την ικανότητϊ τουσ ςε διϊτμηςη, ςημειώνονται με κόκκινο χρώμα τόςο ςτην προβολό
πύνακα όςο και ςτη 3D μορφό προβολόσ όπου διαφορετικϋσ επιλογϋσ απεικόνιςησ εύναι διαθϋςιμεσ.
Για παρϊδειγμα οι χρόςτεσ μπορεύ να επιλϋξουν να εμφανύζεται ο λόγοσ ικανότητασ μϋλουσ ό η
κρύςιμη ανϊλυςη για κϊθε μϋλοσ ςτη 3D απεικόνιςη, ό να εμφανύζονται τα ςτοιχεύα με διαφορετικϊ
χρώματα, βϊςει τησ τιμόσ του λόγου ικανότητϊσ τουσ για την επιλεγμϋνη ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ.

Διατμητικϋσ Δυνϊμεισ Κόμβων

Εύναι δυνατό η απόκρυψη του πύνακα ειςαγωγόσ δεδομϋνων μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού για να
δεύτε την 3D απεικόνιςη του μοντϋλου ςε λειτουργύα "πλόρουσ οθόνησ". Κϊνοντασ δεξύ κλικ ςε ϋνα
ςτοιχεύο και επιλϋγοντασ το Προβολό Όλων Σων Ελϋγχων Κόμβου, εμφανύζεται ϋνα παρϊθυρο με τουσ
ελϋγχουσ για όλεσ τισ αναλύςεισ για το ςυγκεκριμϋνο μϋλοσ.
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Ενότητα Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ Κόμβου

Μια λεπτομερϋςτερη περιγραφό των ελϋγχων των διατμητικών δυνϊμεων των κόμβων και οι
εξιςώςεισ που χρηςιμοποιούνται ςτο SeismoBuild εύναι διαθϋςιμεσ ςτην ενότητα Διατμητικϋσ
Δυνϊμεισ Κόμβων του –αντύςτοιχου Παραρτόματοσ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΛΗΟΝΤΛΩΝ ΣΥΝΔΕΤΘΩΝ ΚΟΜΒΩΝ (ΜΟΝΟ ΕΥΩΚΩΔΛΚΕΣ)
ε αυτό την ενότητα εξϊγονται τα αποτελϋςματα των ελϋγχων των κόμβων των εμβαδών των
οριζόντιων ςυνδετόρων για τουσ κόμβουσ δοκού-υποςτυλώματοσ (αυτόσ ο ϋλεγχοσ ιςχύει μόνο για
τον Ευρωκώδικα 8). Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν για ποια τϊθμη Επιτελεςτικότητασ να δουν τα
αποτελϋςματα και να επιλϋξουν φύλτρα, τα οπούα περιλαμβϊνουν την ανϊλυςη και τον όροφο. Οι
διαθϋςιμεσ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ εύναι εκεύνεσ που ϋχουν όδη επιλεγεύ ςτην ενότητα τϊθμεσ
Επιτελεςτικότητασ ςτισ Προδιαγραφϋσ Κανονιςμού. Επιπλϋον, ςτο αναδυόμενο μενού για την επιλογό
ανϊλυςησ, εκτόσ από τισ εκτελεςθεύςεσ αναλύςεισ υπϊρχει μια επιλογό που ονομϊζεται Κρύςιμη
Ανϊλυςη, η οπούα εύναι η περιβϊλλουςα των αποτελεςμϊτων όλων των αναλύςεων. Σα ςτοιχεύα των
οπούων το εμβαδό των οριζόντιων ςυνδετόρων εύναι μικρότερο από το καθοριςμϋνο εμβαδό του
Κανονιςμού, επιςημαύνονται με κόκκινο χρώμα τόςο ςτην προβολό πύνακα όςο και ςτη 3D μορφό
προβολόσ όπου διαφορετικϋσ επιλογϋσ απεικόνιςησ εύναι διαθϋςιμεσ. Για παρϊδειγμα οι χρόςτεσ
μπορεύ να επιλϋξουν να εμφανύζεται ο λόγοσ ικανότητασ μϋλουσ ό η κρύςιμη ανϊλυςη για κϊθε μϋλοσ
ςτη 3D απεικόνιςη, ό να εμφανύζονται τα ςτοιχεύα με διαφορετικϊ χρώματα, βϊςει τησ τιμόσ του
λόγου ικανότητϊσ τουσ για την επιλεγμϋνη ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ.

184

SeismoBuild Εγχειρίδιο Χριςθσ

Εμβαδόν Οριζόντιων υνδετόρων Κόμβων

Εύναι δυνατό η απόκρυψη του πύνακα ειςαγωγόσ δεδομϋνων μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού [<<] για
να δεύτε την 3D απεικόνιςη του μοντϋλου ςε λειτουργύα "πλόρουσ οθόνησ". Κϊνοντασ δεξύ κλικ ςε ϋνα
ςτοιχεύο και επιλϋγοντασ το Προβολό Όλων Σων Ελϋγχων Κόμβου, εμφανύζεται ϋνα παρϊθυρο με τουσ
ελϋγχουσ για όλεσ τισ αναλύςεισ για το ςυγκεκριμϋνο ςτοιχεύο.

Ενότητα Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ Κόμβου

Μια λεπτομερϋςτερη περιγραφό των ελϋγχων των εμβαδών των οριζοντύων ςυνδετόρων κόμβων και
των εξιςώςεων που χρηςιμοποιούνται ςτο SeismoBuild, εύναι διαθϋςιμη ςτο Οριζόντιοι υνδετόρεσ
Κόμβων του Παραρτόματοσ A.1-ΕΤΡΩΚΩΔΙΚΑ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΔΛΑΜΘΚΟΥΣ ΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ (ΜΟΝΟ ΕΥΩΚΩΔΛΚΕΣ)
Εδώ παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα των ελϋγχων του εμβαδού του διαμόκουσ οπλιςμού κόμβων
για τουσ κόμβουσ δοκού-υποςτυλώματοσ (αυτόσ ο ϋλεγχοσ ιςχύει μόνο για τον Ευρωκώδικα 8). Οι
χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν για ποιεσ τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ να δουν τα αποτελϋςματα και να
επιλϋξουν φύλτρα, τα οπούα περιλαμβϊνουν την ανϊλυςη και τον όροφο. Οι διαθϋςιμεσ ςτϊθμεσ
επιτελεςτικότητασ εύναι εκεύνεσ που ϋχουν όδη επιλεγεύ ςτην ενότητα τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ
ςτισ Προδιαγραφϋσ Κανονιςμού. Επιπλϋον, ςτο αναδυόμενο μενού για την επιλογό ανϊλυςησ εκτόσ
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από τισ εκτελεςθεύςεσ αναλύςεισ υπϊρχει μια επιλογό που ονομϊζεται Κρύςιμη Ανϊλυςη, η οπούα εύναι
η περιβϊλλουςα των αποτελεςμϊτων όλων των αναλύςεων. Σα ςτοιχεύα των οπούων το εμβαδό
διαμόκουσ οπλιςμού εύναι μικρότερο από το καθοριςμϋνο εμβαδό του Κανονιςμού, επιςημαύνονται με
κόκκινο χρώμα τόςο ςτην προβολό πύνακα όςο και ςτη 3D μορφό προβολόσ όπου διαφορετικϋσ
επιλογϋσ απεικόνιςησ εύναι διαθϋςιμεσ. Για παρϊδειγμα οι χρόςτεσ μπορεύ να επιλϋξουν να
εμφανύζεται ο λόγοσ ικανότητασ μϋλουσ ό η κρύςιμη ανϊλυςη για κϊθε μϋλοσ ςτη 3D απεικόνιςη, ό να
εμφανύζονται τα ςτοιχεύα με διαφορετικϊ χρώματα, βϊςει τησ τιμόσ του λόγου ικανότητϊσ τουσ για
την επιλεγμϋνη ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ.

Εμβαδόν Διαμόκουσ Οπλιςμού Κόμβων

Εύναι δυνατό η απόκρυψη του πύνακα ειςαγωγόσ δεδομϋνων μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού [<<] για
να δεύτε την 3D απεικόνιςη του μοντϋλου ςε λειτουργύα "πλόρουσ οθόνησ". Κϊνοντασ δεξύ κλικ ςε ϋνα
ςτοιχεύο και επιλϋγοντασ το Προβολό Όλων Σων Ελϋγχων Κόμβου εμφανύζεται ϋνα παρϊθυρο με τουσ
ελϋγχουσ για όλεσ τισ αναλύςεισ για το ςυγκεκριμϋνο ςτοιχεύο.

Ενότητα Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ Κόμβου

Μια λεπτομερϋςτερη περιγραφό των ελϋγχων των εμβαδών των κατακόρυφων οπλιςμών κόμβων και
των εξιςώςεων που χρηςιμοποιούνται ςτο SeismoBuild, εύναι διαθϋςιμη ςτο Κατακόρυφοσ Οπλιςμόσ
Κόμβων του Παραρτόματοσ A.1-ΕΤΡΩΚΩΔΙΚΕ.
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ΔΛΑΓΩΝΛΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ (NTC ΚΑΛ ΚΑΝ.ΕΡΕ.)
Εδώ παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα των ελϋγχων των διαγώνιων εφελκυςτικών τϊςεων κόμβων
δοκού-υποςτυλώματοσ (αυτόσ ο ϋλεγχοσ ιςχύει για NTC και ΚΑΝ.ΕΠΕ.). Οι χρόςτεσ μπορούν να
επιλϋξουν για ποιεσ τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ να δουν τα αποτελϋςματα καθώσ και τα Κριτόρια
Προβολόσ, τα οπούα περιλαμβϊνουν την ανϊλυςη και τον όροφο. Οι διαθϋςιμεσ ςτϊθμεσ
επιτελεςτικότητασ εύναι εκεύνεσ που ϋχουν όδη επιλεγεύ ςτην ενότητα τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ
ςτισ Προδιαγραφϋσ Κανονιςμού. Επιπλϋον, ςτο αναδυόμενο μενού για την επιλογό ανϊλυςησ εκτόσ
από τισ εκτελεςθεύςεσ αναλύςεισ, υπϊρχει μια επιλογό που ονομϊζεται Κρύςιμη Ανϊλυςη, η οπούα εύναι
η περιβϊλλουςα των αποτελεςμϊτων όλων των αναλύςεων. Σα ςτοιχεύα τα οπούα ϋχουν ξεπερϊςει
την ικανότητα διαγώνιασ εφελκυςτικόσ τϊςησ τουσ, επιςημαύνονται με κόκκινο χρώμα τόςο ςτην
προβολό πύνακα όςο και ςτη 3D μορφό προβολόσ όπου διαφορετικϋσ επιλογϋσ απεικόνιςησ εύναι
διαθϋςιμεσ. Για παρϊδειγμα οι χρόςτεσ μπορεύ να επιλϋξουν να εμφανύζεται ο λόγοσ ικανότητασ
μϋλουσ ό η κρύςιμη ανϊλυςη για κϊθε μϋλοσ ςτη 3D απεικόνιςη, ό να εμφανύζονται τα ςτοιχεύα με
διαφορετικϊ χρώματα, βϊςει τησ τιμόσ του λόγου ικανότητϊσ τουσ για την επιλεγμϋνη ςτϊθμη
επιτελεςτικότητασ.

Διαγώνιοσ εφελκυςμόσ κόμβων

Εύναι δυνατό η απόκρυψη του πύνακα ειςαγωγόσ δεδομϋνων μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού [<<] για
να δεύτε την 3D απεικόνιςη του μοντϋλου ςε λειτουργύασ "πλόρουσ οθόνησ". Κϊνοντασ δεξύ κλικ ςε ϋνα
ςτοιχεύο και επιλϋγοντασ το Προβολό Ελϋγχων Όλων Σων τοιχεύων, εμφανύζεται ϋνα παρϊθυρο με
τουσ ελϋγχουσ για όλεσ τισ αναλύςεισ για το ςυγκεκριμϋνο ςτοιχεύο.
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Ενότητα Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ Κόμβου

Μια λεπτομερϋςτερη περιγραφό των ελϋγχων των διαγώνιων εφελκυςτικών τϊςεων των κόμβων και
των εξιςώςεων που χρηςιμοποιούνται ςτο SeismoBuild, εύναι διαθϋςιμη ςτο Διαγώνιεσ Εφελκυςτικϋσ
Σϊςεισ Κόμβων του αντύςτοιχου Παραρτόματοσ.

ΔΛΑΓΩΝΛΑ ΚΛΛΨΘ ΚΟΜΒΩΝ (NTC ΚΑΛ ΚΑΝ.ΕΡΕ.)
Εδώ παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα των ελϋγχων των διαγώνιων θλιπτικών τϊςεων κόμβων
δοκού-υποςτυλώματοσ (αυτόσ ο ϋλεγχοσ ιςχύει για NTC και ΚΑΝ.ΕΠΕ.). Οι χρόςτεσ μπορούν να
επιλϋξουν για ποιεσ τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ να δουν τα αποτελϋςματα καθώσ και τα Κριτόρια
Προβολόσ, τα οπούα περιλαμβϊνουν την ανϊλυςη και τον όροφο. Οι διαθϋςιμεσ ςτϊθμεσ
επιτελεςτικότητασ εύναι εκεύνεσ που ϋχουν όδη επιλεγεύ ςτην ενότητα τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ
ςτισ Προδιαγραφϋσ Κανονιςμού. Επιπλϋον, ςτο αναδυόμενο μενού για την επιλογό ανϊλυςησ εκτόσ
από τισ εκτελεςθεύςεσ αναλύςεισ, υπϊρχει μια επιλογό που ονομϊζεται Κρύςιμη Ανϊλυςη, η οπούα εύναι
η περιβϊλλουςα των αποτελεςμϊτων όλων των αναλύςεων. Σα ςτοιχεύα τα οπούα ϋχουν ξεπερϊςει
την ικανότητα διαγώνιασ θλιπτικόσ τϊςησ τουσ, επιςημαύνονται με κόκκινο χρώμα τόςο ςτην
προβολό πύνακα όςο και ςτη 3D μορφό προβολόσ όπου διαφορετικϋσ επιλογϋσ απεικόνιςησ εύναι
διαθϋςιμεσ. Για παρϊδειγμα οι χρόςτεσ μπορεύ να επιλϋξουν να εμφανύζεται ο λόγοσ ικανότητασ
μϋλουσ ό η κρύςιμη ανϊλυςη για κϊθε μϋλοσ ςτη 3D απεικόνιςη, ό να εμφανύζονται τα ςτοιχεύα με
διαφορετικϊ χρώματα, βϊςει τησ τιμόσ του λόγου ικανότητϊσ τουσ για την επιλεγμϋνη ςτϊθμη
επιτελεςτικότητασ.
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Διαγώνια θλύψη κόμβων

Εύναι δυνατό η απόκρυψη του πύνακα ειςαγωγόσ δεδομϋνων μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού [<<] για
να δεύτε την 3D απεικόνιςη του μοντϋλου ςε λειτουργύα "πλόρουσ οθόνησ". Κϊνοντασ δεξύ κλικ ςε ϋνα
ςτοιχεύο και επιλϋγοντασ το Προβολό Ελϋγχων Όλων Σων τοιχεύων, εμφανύζεται ϋνα παρϊθυρο με
τουσ ελϋγχουσ για όλεσ τισ αναλύςεισ για το ςυγκεκριμϋνο ςτοιχεύο.

Ενότητα Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ Κόμβου

Μια λεπτομερϋςτερη περιγραφό των ελϋγχων των διαγώνιων θλιπτικών τϊςεων των κόμβων και των
εξιςώςεων που χρηςιμοποιούνται ςτο SeismoBuild, εύναι διαθϋςιμη ςτο Διαγώνιεσ Θλιπτικϋσ Σϊςεισ
Κόμβων του αντύςτοιχου παραρτόματοσ.

ΣΧΕΤΛΚΕΣ ΜΕΤΑΚΛΝΘΣΕΛΣ ΟΟΦΩΝ (ASCE 41-17 & NTC)
Εδώ παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα των ελϋγχων των ςχετικών μετακινόςεων ορόφων για
υποςτυλώματα και τοιχύα (αυτόσ ο ϋλεγχοσ ιςχύει για ASCE 41-17 και για NTC). Οι χρόςτεσ μπορούν
να επιλϋξουν για ποια τϊθμη Επιτελεςτικότητασ να δουν τα αποτελϋςματα καθώσ και τα Κριτόρια
Προβολόσ, τα οπούα περιλαμβϊνουν την ανϊλυςη και τον όροφο. Οι διαθϋςιμεσ ςτϊθμεσ
επιτελεςτικότητασ εύναι εκεύνεσ που ϋχουν όδη επιλεγεύ ςτην ενότητα τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ
ςτισ Προδιαγραφϋσ Κανονιςμού. ημειώνεται ότι μόνο τα τοιχύα με διατμητικό ςυμπεριφορϊ
ελϋγχονται ςύμφωνα με τον ASCE 41-17 και μόνο για τισ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ Περιοριςμού
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Βλαβών και Επιπϋδου Λειτουργικότητασ ςύμφωνα με τον NTC. Επιπλϋον, ςτο αναδυόμενο μενού για
την επιλογό ανϊλυςησ εκτόσ από τισ εκτελεςθεύςεσ αναλύςεισ, υπϊρχει μια επιλογό που ονομϊζεται
Κρύςιμη Ανϊλυςη, η οπούα εύναι η περιβϊλλουςα των αποτελεςμϊτων όλων των αναλύςεων. Σα
ςτοιχεύα τα οπούα ϋχουν ξεπερϊςει την ςχετικό μετατόπιςη καθοριςμϋνη από τον Κανονιςμό ,
επιςημαύνονται με κόκκινο χρώμα τόςο ςτην προβολό πύνακα όςο και ςτη 3D μορφό προβολόσ όπου
διαφορετικϋσ επιλογϋσ απεικόνιςησ εύναι διαθϋςιμεσ. Για παρϊδειγμα οι χρόςτεσ μπορεύ να επιλϋξουν
να εμφανύζεται ο λόγοσ ικανότητασ μϋλουσ ό η κρύςιμη ανϊλυςη για κϊθε μϋλοσ ςτη 3D απεικόνιςη, ό
να εμφανύζονται τα ςτοιχεύα με διαφορετικϊ χρώματα, βϊςει τησ τιμόσ του λόγου ικανότητϊσ τουσ για
την επιλεγμϋνη ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ.

Ενότητα χετικόσ Μετακύνηςησ Ορόφων

Εύναι δυνατό η απόκρυψη του πύνακα ειςαγωγόσ δεδομϋνων μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού για να
δεύτε την 3D απεικόνιςη του μοντϋλου ςε τρόπο λειτουργύασ "πλόρουσ οθόνησ". Κϊνοντασ δεξύ κλικ ςε
ϋνα ςτοιχεύο και επιλϋγοντασ το Προβολό Όλων Σων Ελϋγχων Μϋλουσ, εμφανύζεται ϋνα παρϊθυρο με
τουσ ελϋγχουσ για όλεσ τισ αναλύςεισ για το ςυγκεκριμϋνο ςτοιχεύο.

Ενότητα Ελϋγχου χετικόσ Μετακύνηςησ Ορόφου

Μια λεπτομερϋςτερη περιγραφό των ελϋγχων και των εξιςώςεων των διακυμϊνςεων ολύςθηςησ που
χρηςιμοποιεύται ςτο SeismoBuild εύναι διαθϋςιμη ςτην ενότητα του αντύςτοιχου Παραρτόματοσ.
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ΛΟΓΟΛ PGA (ΜΟΝΟ NTC)
Οι λόγοι PGA (διαθϋςιμοι μόνο ςτον NTC) παρϋχουν γενικό εκτύμηςη τησ τρωτότητασ τησ καταςκευόσ
ςε όρουσ τησ μϋγιςτησ εδαφικόσ επιτϊχυνςησ που μια καταςκευό μπορεύ να αντϋξει, ςυνεπώσ εύναι μια
μϋθοδοσ μϋτρηςησ ςειςμικού κινδύνου. Ορύζεται ωσ ο λόγοσ τησ Ικανότητασ PGA, που αντιςτοιχεύ ςτη
μετατόπιςη τησ καμπύλησ ικανότητασ, ςτην οπούα ςυμβαύνει η πρώτη αςτοχύα (ςε οποιοδόποτε μϋλοσ
τησ καταςκευόσ), προσ την Απαύτηςη ςε PGA, η οπούα αντιςτοιχεύ ςτη Υαςματικό Επιτϊχυνςη που
ορύζεται από τον χρόςτη ςτην καρτϋλα ειςμικόσ Δρϊςησ. Ο λόγοσ PGA υπολογύζεται για κϊθε ςτϊθμη
επιτελεςτικότητασ, τύπο ελϋγχου και ανελαςτικό ςτατικό ανϊλυςη. Οι τιμϋσ που εύναι μεγαλύτερεσ
τησ μονϊδασ (απεικονύζονται με πρϊςινο χρώμα) δεύχνουν ότι δεν υπϊρχει βλϊβη για τον επιλεγμϋνο
ςυνδυαςμό ςτϊθμησ επιτελεςτικότητασ, τύπου ελϋγχου και ανϊλυςησ, ενώ για τιμϋσ μικρότερεσ τησ
μονϊδασ (με κόκκινο χρώμα) αναμϋνονται βλϊβεσ. Σιμϋσ που εύναι ςημαντικϊ υψηλότερεσ τησ
μονϊδασ δεύχνουν ότι η καταςκευό μπορεύ να αντϋξει ςειςμικϊ φορτύα ςχετικώσ υψηλότερα από τη
ςειςμικό δρϊςη, που απαιτεύται από τον κανονιςμό, ενώ τιμϋσ κοντϊ ςτο μηδϋν δηλώνουν ότι η
ικανότητα τησ καταςκευόσ εύναι ςημαντικϊ υποδεϋςτερη από την απαιτούμενη από τον κανονιςμό.
την καρτϋλα λόγου PGA η απαύτηςη και η ικανότητα φϊςματοσ απόκριςησ μετακύνηςησ επύςησ
απεικονύζονται γραφικϊ και δηλώνεται η μετακύνηςη ςτον πρώτο ϋλεγχο που αςτοχεύ. Επύςησ
εμφανύζεται η περύοδοσ επανϊληψησ που αντιςτοιχεύ ςτην ικανότητα PGA.

Ενότητα λόγων PGA

ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ ΣΕΛΣΜΛΚΘΣ ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΟΤΘΤΑΣ (ΜΟΝΟ NTC)
Η Κατηγοριοπούηςη ειςμικόσ Επικινδυνότητασ (προςδιορύζεται μόνο ςτον NTC) εύναι ϋνασ δεύκτησ
αντύςτοιχοσ μιασ κλύμακασ του ςειςμικού κινδύνου ςτον οπούο ϋνα κτύριο εύναι εκτεθειμϋνο, και
κυμαύνεται από G (υψηλότερη ςειςμικό επικινδυνότητα) ςε A+ (χαμηλότερη ςειςμικό
επικινδυνότητα). Ορύζεται ωσ ο χειρότεροσ από δύο μερικούσ δεύκτεσ, την μϋςη αναμενόμενη ετόςια
βλϊβη (Expected average annual loss-PAM) και τον δεύκτη Προςταςύασ Ζωόσ (Life Safety Index (IS-V)).
Για τον υπολογιςμό των προαναφερόμενων δεικτών οι λόγοι PGA για τισ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ
Προςταςύασ Ζωόσ και Περιοριςμού Βλαβών απαιτούνται, οπότε αυτϋσ οι ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ
πρϋπει να επιλεχθούν ςτην ενότητα Προδιαγραφϋσ Κανονιςμών/τϊθμεσ επιτελεςτικότητασ. Η
επιλογό των ςταθμών επιτελεςτικότητασ Επιπϋδου Λειτουργικότητασ και Οιονεύ Κατϊρρευςησ δεν
εύναι υποχρεωτικό, όμωσ εφόςον επιλεγούν αυτϋσ, η διαδικαςύα θα καταλόξει ςε πιο ακριβό
κατηγοριοπούηςη. Οι χαμηλότερεσ υπολογιςμϋνεσ τιμϋσ των λόγων PGA για όλουσ τουσ τύπουσ
ελϋγχου και τισ αναλύςεισ pushover λαμβϊνονται υπόψη ςτην κατηγοριοπούηςη τησ ειςμικόσ
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Επικινδυνότητασ. Πληροφορύεσ για αυτϋσ τισ παραμϋτρουσ μπορούν να βρεθούν ςτουσ αντύςτοιχουσ
Ιταλικούσ Κανονιςμούσ .

Ενότητα Κατηγοριοπούηςησ ειςμικόσ Επικινδυνότητασ

Ζκκεςθ
Μετϊ την εκτϋλεςη όλων των αναλύςεων και τη διεξαγωγό των ελϋγχων βϊςει Κανονιςμού,
δημιουργεύται η τεχνικό ϋκθεςη μϋςω τησ ενότητασ Έκθεςη ςτο Κύριο Παρϊθυρο του προγρϊμματοσ.
Κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ Έκθεςη, εμφανύζεται ϋνα πλαύςιο διαλόγου όπου οι χρόςτεσ ορύζουν τισ
πληροφορύεσ που θα περιλαμβϊνονται ςτην τεχνικό ϋκθεςη. Οι διαθϋςιμεσ καρτϋλεσ παρατύθενται ςε
λύςτα που ακολουθεύ και περιγρϊφονται ςε επόμενεσ παραγρϊφουσ:





Γενικϋσ Πληροφορύεσ
Μϋλη
Κόμβοι Δοκoύ – Τποςτυλώματοσ
Λεπτομερεύσ Τπολογιςμού (Παρϊρτημα)

ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ
την ενότητα Γενικϋσ Πληροφορύεσ οι χρόςτεσ ορύζουν τισ γενικϋσ πληροφορύεσ τησ καταςκευόσ που
θα περιλαμβϊνονται ςτην τεχνικό ϋκθεςη. Η επιλογό μη εξαγωγόσ γενικών πληροφοριών εύναι
διαθϋςιμη με την απενεργοπούηςη του πλαιςύου Εξαγωγό Γενικών Πληροφοριών.

Γενικϋσ Πληροφορύεσ

Ρροκαταρκτικζσ Ρλθροφορίεσ
την ενότητα αυτό, καθορύζονται οι πληροφορύεσ ςχετικϊ με το πρόγραμμα και τουσ Κανονιςμούσ
που θα περιλαμβϊνονται ςτην ϋκθεςη. Έχει καταβληθεύ προςπϊθεια ώςτε να ςυμπεριλαμβϊνονται
τυπικϋσ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςτισ περιπτώςεισ των πιο κοινών καταςκευών, αλλϊ επύςησ
υπϊρχουν και πολυϊριθμεσ διαθϋςιμεσ επιλογϋσ με πληροφορύεσ που μπορούν να περιλαμβϊνονται
ςτην ϋκθεςη. Επιπλϋον, επιλϋγοντασ τα αντύςτοιχα κουμπιϊ Επεξεργαςύα Κειμϋνου εμφανύζονται
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προεπιλεγμϋνα κεύμενα παρϋχοντασ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για την τεχνικό περιγραφό τησ δομόσ
και του λογιςμικού, τα οπούα μπορούν να τροποποιηθούν μερικώσ ό ολικώσ ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ
και τισ προτιμόςεισ του χρόςτη.

Επεξεργαςύα/Προβολό Κειμϋνου για Σεχνικό Περιγραφό Κτιρύου

Όλεσ οι πληροφορύεσ ςχετικϊ με το πρόγραμμα SeismoBuild και τουσ Κανονιςμούσ, όπωσ οι ςτϊθμεσ
επιτελεςτικότητασ, η αποτύμηςη τησ καταςκευόσ, οι ςυντελεςτϋσ γνώςησ τησ καταςκευόσ, οι τύποι
ανϊλυςησ και τα μοντϋλα ικανότητασ για αποτύμηςη και ϋλεγχο, καθώσ και το αριθμητικό μοντϋλο και
οι βαςικϋσ παραδοχϋσ εύναι προκαθοριςμϋνεσ ό αυτόματα οριςμϋνεσ και μπορούν να εξαχθούν ςτην
τεχνικό ϋκθεςη επιλϋγοντασ το αντύςτοιχο πλαύςιο ελϋγχου.
Η προοπτικό των 3D εικόνων τησ καταςκευόσ που εξϊγεται ςτην τεχνικό ϋκθεςη μπορεύ να
τροποποιηθεύ, εφόςον ςτο παρϊθυρο προβολόσ "Επεξεργαςύα /Προβολό 3D Απεικονύςεων", το οπούο
εύναι προςβϊςιμο από τα κουμπιϊ 3D Απεικονύςεισ..., επιλϋγεται το κουμπύ Ενημϋρωςη Απεικόνιςησ
Έκθεςησ.
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Επεξεργαςύα/Προβολό 3D Απεικονύςεων
ΗΜΕΙΩΗ: Οι χρόςτεσ μπορούν επύςησ να τροποποιόςουν το κεύμενο τησ τεχνικόσ ϋκθεςησ εϊν το
εξϊγουν ςε μορφό αρχεύου *.rtf ό *.html. Η επιλογό τησ μορφόσ αρχεύου εύναι διαθϋςιμη ςτο
παρϊθυρο Προεπιςκόπηςη.

Ρλθροφορίεσ Λδιομορφικισ Ανάλυςθσ
ε αυτόν την ενότητα επιλϋγεται αν θα ςυμπεριληφθεύ η ιδιομορφικό ανϊλυςη ςτην τεχνικό ϋκθεςη.
Σα αποτελϋςματα ιδιοτιμών που θα εξαχθούν εύναι η φυςικό περύοδοσ/ςυχνότητα κϊθε ιδιομορφόσ,
οι ιδιομορφικού ςυντελεςτϋσ ςυμμετοχόσ, οι ενεργϋσ ιδιομορφικϋσ μϊζεσ και τα ποςοςτϊ τουσ, καθώσ
και δύο εικόνεσ τον ιδιομορφών ςτουσ δύο κύριουσ οριζόντιουσ ϊξονεσ Φ και Τ. Οι χρόςτεσ μπορούν να
τροποποιόςουν την προοπτικό αυτών των εικόνων μϋςω του κουμπιού "3D Απεικονύςεισ...", όπου
υπϊρχει επύςησ ϋνασ ςυντελεςτόσ παραμόρφωςησ για την τροποπούηςη τησ κλύμακασ
παραμορφώςεων των 3D γραφικών απεικονύςεων.
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Επεξεργαςύα/Προβολό 3D Απεικονύςεων

Ρλθροφορίεσ Στοχευόμενθσ Μετακίνθςθσ ι Δυναμικισ Ανάλυςθσ
Όταν επιλϋγεται η μη γραμμικό ςτατικό διαδικαςύα, η καμπύλη ικανότητασ τησ καταςκευόσ πριν και
μετϊ τη γραμμικοπούηςη για την επιλεγμϋνη pushover ανϊλυςη, καθώσ και η ςτοχευόμενη μετακύνηςη
για τισ επιλεγμϋνεσ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ μπορούν να εξαχθούν ςτην τεχνικό ϋκθεςη.
Λεπτομερόσ περιγραφό ςχετικϊ με τουσ υπολογιςμούσ τοχευόμενησ Μετακύνηςησ διατύθεται ςτο
αντύςτοιχο παρϊρτημα για τον επιλεγμϋνο Κανονιςμό (Παρϊρτημα Α.1 – ΕΤΡΩΚΩΔΙΚΕ, Παρϊρτημα
Α.2 – ASCE, Παρϊρτημα Α.3 – NTC-18, Παρϊρτημα Α.4 – NTC-08, Παρϊρτημα Α.5 – ΚΑΝ.ΕΠΕ.,
Παρϊρτημα Α.6 – TBDY). Οι χρόςτεσ μπορούν να καθορύςουν, για ποιεσ αναλύςεισ θα εξαχθούν οι
πληροφορύεσ ςτοχευόμενησ μετακύνηςησ, καθώσ και για ποιεσ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ. Η
προεπιλεγμϋνη επιλογό εύναι η εξαγωγό των πληροφοριών για όλεσ τισ εκτελεςθεύςεσ αναλύςεισ και
για όλεσ τισ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ.

Επιλογό κατανομόσ φόρτιςησ Pushover
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την περύπτωςη τησ μη γραμμικόσ δυναμικόσ διαδικαςύασ, τα τεχνητϊ επιταχυνςιογραφόματα για την
επιλεγμϋνη δυναμικό ανϊλυςη ςτον ϊξονα Φ και Τ, καθώσ και τα αντύςτοιχα φϊςματα απόκριςησ για
τισ επιλεγμϋνεσ οριακϋσ καταςτϊςεισ μπορούν να εξαχθούν ςτην τεχνικό ϋκθεςη. Οι χρόςτεσ μπορούν
να ορύςουν, για ποιεσ αναλύςεισ θα εξαχθούν οι πληροφορύεσ τεχνητών επιταχυνςιογραφημϊτων,
καθώσ και για ποιεσ οριακϋσ καταςτϊςεισ. Η προεπιλεγμϋνη επιλογό εύναι η εξαγωγό των
πληροφοριών για όλεσ τισ εκτελεςθεύςεσ αναλύςεισ και για όλεσ τισ οριακϋσ καταςτϊςεισ.

Επιλογό Σεχνητών Επιταχυνςιογραφημϊτων

ΜΕΛΘ
τη ενότητα "Μϋλη" οι χρόςτεσ μπορούν να καθορύςουν τισ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ ελϋγχουσ
των μελών τησ καταςκευόσ που θα εξαχθούν ςτην ϋκθεςη. Η επιλογό τησ εξαγωγόσ μόνο των
κατακόρυφων ό των οριζόντιων μελών, όλα ό κανϋνα εύναι διαθϋςιμη από τα αντύςτοιχα πεδύα.

Καρτϋλα Μελών
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ημειώνεται ότι η ενότητα εύναι ενεργό μόνο εϊν ϋχουν πραγματοποιηθεύ ϋλεγχοι ςτροφόσ χορδόσ
μελών, διατμητικών δυνϊμεων μελών ό ςχετικών μετακινόςεων ορόφων. Οι ιδιότητεσ των ςτοιχεύων
μπορούν επύςησ να επιλεγούν για εξαγωγό. Επιπλϋον, οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν τα
αποτελϋςματα των ςτοιχεύων που θα ςυμπεριληφθούν ςτην ϋκθεςη, δηλαδό ποια από τα
αποτελϋςματα των ελϋγχων θα εξαχθούν, για ποιεσ αναλύςεισ και για ποιεσ ςτϊθμεσ
επιτελεςτικότητασ. Η επιλογό τησ περιβϊλλουςασ των πιο κρύςιμων αναλύςεων ό των μϋςων τιμών
εύναι διαθϋςιμη. Η τελευταύα εύναι διαθϋςιμη μόνο ςτην μη γραμμικό δυναμικό διαδικαςύα.
ημειώνεται ότι η προοπτικό τησ προβολόσ τησ 3D γραφικόσ απεικόνιςησ τροποποιεύται ςτην ϋκθεςη,
μϋςω του κουμπιού 3D Απεικονύςεισ..., αφού επιλεχθεύ το κουμπύ Ενημϋρωςη Απεικόνιςησ Έκθεςησ.

Σροποπούηςη/3D Προβολό

ΚΟΜΒΟΛ ΔΟΚΟΥ-ΥΡΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
την ενότητα Κόμβοι Δοκού-Τποςτυλώματοσ οι χρόςτεσ μπορούν να προςδιορύςουν τισ πληροφορύεσ
ςχετικϊ με τουσ ελϋγχουσ κόμβων δοκού-υποςτυλώματοσ που πρόκειται να εξαχθούν ςτην τεχνικό
ϋκθεςη. Επύςησ, εύναι δυνατόν να μην εξϊγετε καμύα πληροφορύα, απενεργοποιώντασ το πεδύο
Εξαγωγό Κόμβων Δοκού-Τποςτυλώματοσ.
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Καρτϋλα Κόμβων Δοκού-Τποςτυλώματοσ

ημειώνεται ότι η ενότητα εύναι ενεργό μόνο εϊν ϋχει πραγματοποιηθεύ ϋνασ ό περιςςότεροι από τουσ
ελϋγχουσ ςχετικϊ με τουσ κόμβουσ δοκών-υποςτυλωμϊτων. Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν εϊν θα
εξϊγουν απλϋσ ό λεπτομερεύσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη γεωμετρύα και τη διαμόρφωςη του κόμβου.
ημειώνεται ότι τα εξαγόμενα αποτελϋςματα των κόμβων μπορεύ να διαφϋρουν ανϊλογα με τον
επιλεγμϋνο Κανονιςμό. Μια λεπτομερόσ περιγραφό των διαθϋςιμων ελϋγχων κόμβων μπορεύ να
βρεθεύ ςτο αντύςτοιχο παρϊρτημα, Παρϊρτημα Α.1 – ΕΤΡΩΚΩΔΙΚΕ, Παρϊρτημα Α.2 – ASCE,
Παρϊρτημα Α.3 – NTC-18, Παρϊρτημα Α.4 – NTC-08, Παρϊρτημα Α.5 – ΚΑΝ.ΕΠΕ., Παρϊρτημα Α.6 –
TBDY. Η επιλογό τησ περιβϊλλουςασ των πιο κρύςιμων αναλύςεων ό των μϋςων τιμών εύναι διαθϋςιμη
Η τελευταύα εύναι διαθϋςιμη μόνο ςτην μη γραμμικό δυναμικό διαδικαςύα. Διαφορετικϊ μπορούν να
επιλεγούν ςυγκεκριμϋνεσ αναλύςεισ μϋςω του κουμπιού Επιλογό Αναλύςεων. Σϋλοσ, οι ςτϊθμεσ
επιτελεςτικότητασ για τισ οπούεσ θα εξαχθούν τα αποτελϋςματα, καθώσ και οι αντύςτοιχεσ 3D
προβολϋσ, μπορούν να οριςτούν. ημειώνεται ότι η προβολό τησ 3D γραφικόσ απεικόνιςησ
τροποποιεύται ςτην τεχνικό ϋκθεςη μόλισ επιλεχθεύ το κουμπύ Ενημϋρωςη Απεικόνιςησ Έκθεςησ.

Σροποπούηςη/3D Προβολό

Τεχνικι Ζκκεςθ
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ΛΕΡΤΟΜΕΕΛΣ ΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΛ (ΡΑΑΤΘΜΑ)
την ενότητα Λεπτομερεύσ Τπολογιςμού (Παρϊρτημα), οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν τα ςτοιχεύα
και τουσ κόμβουσ δοκού-υποςτυλώματοσ, για τουσ οπούουσ θα εξαχθούν λεπτομερεύσ υπολογιςμού
ελϋγχων ςτην τεχνικό ϋκθεςη. Αυτό η ενότητα εύναι διαθϋςιμη μόνο για μη γραμμικό ςτατικό
διαδικαςύα.
Υπολογιςμοί Ελζγχων Μελϊν
Οι λεπτομερεύσ υπολογιςμού των ελϋγχων των μελών μπορούν να εξϊγονται ςτην ϋκθεςη ςύμφωνα με
τισ εξιςώςεισ που ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ, οι οπούεσ εύναι διαθϋςιμεσ ςτο αντύςτοιχο παρϊρτημα του
επιλεγμϋνου Κανονιςμού (Παρϊρτημα Α.1 – ΕΤΡΩΚΩΔΙΚΕ, Παρϊρτημα Α.2 – ASCE, Παρϊρτημα Α.3 –
NTC-18, Παρϊρτημα Α.4 – NTC-08, Παρϊρτημα Α.5 – ΚΑΝ.ΕΠΕ., Παρϊρτημα Α.6 – TBDY). Οι χρόςτεσ
μπορούν να επιλϋξουν τισ πληροφορύεσ για εξαγωγό ανϊ ςτοιχεύο, τύπο ελϋγχου, ϊκρο, ϊξονα, ςτϊθμη
επιτελεςτικότητασ και ανελαςτικό ςτατικό ανϊλυςη, επιλϋγοντασ το μϋλοσ και το κουμπύ
"Επεξεργαςύα". Η προεπιλεγμϋνη επιλογό εύναι η εξαγωγό όλων των υπολογιςμών των ελϋγχων των
ςτοιχεύων για τα επιλεγμϋνα ςτοιχεύα.

Καρτϋλα Τπολογιςμών Ελϋγχων Μελών

Καρτϋλα επεξεργαςύασ χαρακτηριςτικών ελϋγχου μελών
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Υπολογιςμοί Ελζγχων Κόμβων
Οι λεπτομερεύσ υπολογιςμού των ελϋγχων των κόμβων μπορούν να εξϊγονται ςτην ϋκθεςη ςύμφωνα
με τισ εξιςώςεισ που ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ, οι οπούεσ εύναι διαθϋςιμεσ ςτα αντύςτοιχα παραρτόματα
του επιλεγμϋνου Κανονιςμού Παρϊρτημα Α.1 – ΕΤΡΩΚΩΔΙΚΕ, Παρϊρτημα Α.2 – ASCE, Παρϊρτημα
Α.3 – NTC-18, Παρϊρτημα Α.4 – NTC-08, Παρϊρτημα Α.5 - ΚΑΝ.ΕΠΕ., Παρϊρτημα Α.6 - TBDY. Οι
χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν τισ πληροφορύεσ για εξαγωγό ανϊ κόμβο, τύπο ελϋγχου, την ςτϊθμη
επιτελεςτικότητασ και την ανελαςτικό ςτατικό ανϊλυςη, επιλϋγοντασ τον κόμβο και το κουμπύ
"Επεξεργαςύα". Η προεπιλεγμϋνη επιλογό εύναι η εξαγωγό όλων των υπολογιςμών ελϋγχου των
κόμβων για τουσ επιλεγμϋνουσ κόμβουσ.

Καρτϋλα Τπολογιςμών Ελϋγχων Κόμβων

Καρτϋλα επεξεργαςύασ χαρακτηριςτικών ελϋγχου κόμβων
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Ραράρτθμα A – Κανονιςμοί
Ραράρτθμα A.1 - ΕΥΩΚΩΔΛΚΕΣ
ε αυτό το παρϊρτημα, παρουςιϊζονται οι παρϊμετροι που χρηςιμοποιούνται για την αποτύμηςη των
καταςκευών ςύμφωνα με τουσ Ευρωκώδικεσ (EC8-Μϋροσ1 και Μϋροσ3).

ΜΕΚΟΔΟΛ ΑΝΑΛΥΣΘΣ
Η τρϋχουςα πρακτικό ςτην Ευρώπη όςον αφορϊ την αποτύμηςη καταςκευών, ρυθμύζεται από τον
Ευρωκώδικα 8: Αντιςειςμικόσ χεδιαςμόσ - Μϋροσ 1: Γενικού κανόνεσ, ςειςμικϋσ δρϊςεισ και κανόνεσ
για κτύρια (CEN, 2005a) και Μϋροσ 3: Αποτύµηςη και Επιςκευό/Ενύςχυςη Κτιρύων.(CEN, 2005b).
ύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 (CEN, 2005b), οι επιπτώςεισ των ςειςμικών δρϊςεων ςε ςυνδυαςμό
με τισ επιπτώςεισ των μόνιμων και μεταβλητών φορτύων εκτιμώνται χρηςιμοποιώντασ μύα από τισ
ακόλουθεσ μεθόδουσ:
-

-

-

Μϋθοδοσ ανϊλυςησ οριζόντιασ φόρτιςησ, υπό τουσ περιοριςμούσ που καθορύζονται ςτο
EN 1998-1:2004 ενότητα 4.3.3.2.1 με την προςθόκη τησ ενότητασ 4.4.2 του EN 19983:2005.
Υαςματικό ανϊλυςη, υπό τουσ περιοριςμούσ που καθορύζονται ςτο EN 1998-1:2004
ενότητα 4.3.3.3.1 με την προςθόκη των περιοριςμών που καθορύζονται ςτην ενότητα 4.2
του EN 1998-3:2005.
Μη γραμμικό ςτατικό ανϊλυςη (ανελαςτικό ςτατικό), ςύμφωνα με τισ ενότητεσ
4.3.3.4.2.1 του EN1998-1:2004 και 4.4.4 του EN 1998-3:2005.
Μη γραμμικό ανϊλυςη χρονοώςτορύασ, ςύμφωνα με τη διαδικαςύα που ορύζεται ςτην
ενότητα 4.3.3.4.3. του EN 1998-1:2004.
Προςϋγγιςη ςυντελεςτό ςυμπεριφορϊσ q, όπωσ περιγρϊφεται ςτον EN 1998-1:2004
ενότητα 4.3.3.2 ό 4.3.3.3, ανϊλογα με την περύπτωςη.

το SeismoBuild χρηςιμοποιεύται η μη γραμμικό ςτατικό ανϊλυςη, η πιο ςυνηθιςμϋνη μϋθοδοσ
αποτύμηςησ υφιςτϊμενων κτιρύων. Βαςύζεται ςε ανελαςτικϋσ ςτατικϋσ αναλύςεισ που εκτελούνται
υπό ςταθερϊ φορτύα βαρύτητασ και αυξανόμενεσ πλευρικϋσ δυνϊμεισ, που εφαρμόζονται ςτη θϋςη
των μαζών για την προςομούωςη των δυνϊμεων αδρανεύασ, που προκαλούνται από τη ςειςμικό
δρϊςη. Καθώσ το μοντϋλο μπορεύ να υπολογύζει τόςο για γεωμετρικό όςο και για μηχανικό μη
γραμμικότητα, αυτό η μϋθοδοσ μπορεύ να περιγρϊψει αποτελεςματικϊ την εξϋλιξη των αναμενόμενων
πλαςτικών μηχανιςμών και τισ δομικϋσ βλϊβεσ.
Κϊθε ανελαςτικό ςτατικό ανϊλυςη οδηγεύ ςε μια καμπύλη ικανότητασ, η οπούα εύναι μια ςχϋςη
ανϊμεςα ςτην ςυνολικό τϋμνουςα βϊςησ και την οριζόντια μετακύνηςη ενόσ αντιπροςωπευτικού
ςημεύου τησ καταςκευόσ, που ονομϊζεται «κόμβοσ ελϋγχου». Η απαύτηςη ςτην υπό εξϋταςη τϊθμη
Επιτελεςτικότητασ – Οιονεύ Κατϊρρευςη, ημαντικό Βλϊβη ό Περιοριςμόσ Βλαβών, καθορύζεται από
την κατϊλληλη ςύγκριςη μεταξύ τησ ικανότητασ που προςδιορύζεται από την καμπύλη τησ
ανελαςτικόσ ςτατικόσ ανϊλυςησ και τησ απαύτηςησ που προόλθε από το φϊςμα απόκριςησ. Για να
πραγματοποιηθεύ αυτό, οι μετατοπύςεισ του «κόμβου ελϋγχου» μεταςχηματύζονται,
βϊςει
φαςματικών ποςοτότων, ςε ϋνα ιςοδύναμο μονοβϊθμιο ςύςτημα (SDOF) το οπούο προϋρχεται από
την απόκριςη τησ καταςκευόσ των πολλαπλών βαθμών ελευθερύασ (MDOF) και υπολογύζεται
ςύμφωνα με το παρϊρτημα Β του EN1998-1: 2004.
Η δομικό απαύτηςη που ςυνδϋεται με την ζητούμενη ςτοχευόμενη μετατόπιςη, πρϋπει να πληρού τα
κριτόρια ελϋγχου, που ορύζονται από τον Ευρωκώδικα 8 – Μϋροσ 3 (CEN, 2005b) . Κατϊ ςυνϋπεια, η
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απαύτηςη των ςτοιχεύων για ψαθυρό (διϊτμηςη) και πλϊςτιμη (παραμόρφωςη γωνύασ ςτροφόσ
χορδόσ) ςυμπεριφορϊ, οφεύλει να ςυμμορφώνεται με τα όρια, που λαμβϊνουν υπόψη τα εξόσ: τισ
μηχανικϋσ ιδιότητεσ τησ διατομόσ, τη κϊμψη του ςτοιχεύου, την αλληλεπύδραςη τησ διατμητικόσ και
τησ αξονικόσ δύναμησ και την απομεύωςη τησ αντοχόσ / δυςκαμψύασ που ςχετύζεται με τον δεύκτη
πλαςτιμότητασ και την κυκλικό υςτερητικό απόκριςη των ςτοιχεύων οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ,
μϋςω μιασ κατϊλληλησ θεώρηςησ μη-γραμμικότητασ του υλικού.

ΣΤΑΚΜΕΣ ΕΡΛΤΕΛΕΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ
ύμφωνα με την ενότητα 2.1 του EN1998-3, οι ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ αφορούν την κατϊςταςη
τησ καταςκευόσ η οπούα ϋχει υποςτεύ βλϊβη, που ορύζεται από τρεισ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ,
δηλαδό την Οιονεύ Κατϊρρευςη (Near Collapse, NC), τη ημαντικϋσ Βλϊβεσ (Significant Damage, SD)
και τον Περιοριςμό Βλαβών (Damage Limitation, DL).

Στάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Οιονεί Κατάρρευςθ (NC)
Η ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ Οιονεύ Κατϊρρευςησ (NC) ςύμφωνα με το EN 1998-3, εύναι η κατϊςταςη,
ςτην οπούα η βλϊβη ςτην καταςκευό εύναι κοντϊ ςε ςημεύο κατϊρρευςησ και πιθανότατα δεν θα
επιβιώςει από ϊλλο ςειςμό, ϋςτω και μεςαύασ ϋνταςησ. Η καταςκευό εύναι βαριϊ κατεςτραμμϋνη με
χαμηλό υπολειπόμενη πλευρικό αντοχό και ακαμψύα, αν και τα κατακόρυφα ςτοιχεύα εξακολουθούν
να εύναι ικανϊ να αντϋχουν κατακόρυφα φορτύα. Σα περιςςότερα μη δομικϊ ςτοιχεύα ϋχουν
καταρρεύςει και υπϊρχουν μεγϊλεσ μόνιμεσ μετακινόςεισ. Σο κατϊλληλο επύπεδο προςταςύασ
επιτυγχϊνεται, επιλϋγοντασ μια ςειςμικό δρϊςη με περύοδο επαναφορϊσ 2475 ετών που αντιςτοιχεύ
ςε πιθανότητα υπϋρβαςησ 2% ςε 50 χρόνια.

Στάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Σθμαντικζσ Βλάβεσ (SD)
Η ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ ημαντικών Βλαβών (SD), ςύμφωνα με το EN 1998-3, εύναι η
κατϊςταςη τησ καταςκευόσ, ςτην οπούα η βλϊβη εύναι ςημαντικό, αλλϊ μπορεύ να αντϋξει
μεταςειςμικϋσ δονόςεισ μϋτριασ ϋνταςησ, αν και εύναι πιθανό να μην εύναι οικονομικϊ αποδοτικό να
επιςκευαςτεύ. Τπϊρχει υπολειπόμενη πλευρικό αντοχό και ακαμψύα, και τα κϊθετα ςτοιχεύα εύναι
ικανϊ να αντϋχουν τα κατακόρυφα φορτύα. Σα μη δομικϊ μϋλη εύναι κατεςτραμμϋνα, αν και τα
χωρύςματα και οι τοιχοπληρώςεισ δεν ϋχουν αςτοχόςει εκτόσ πεδύου. Τπϊρχουν μϋτριεσ μόνιμεσ
μετακινόςεισ. Σο κατϊλληλο επύπεδο προςταςύασ επιτυγχϊνεται επιλϋγοντασ ςειςμικό δρϊςη με
περύοδο επαναφορϊσ 475 ετών που αντιςτοιχεύ ςε πιθανότητα υπϋρβαςησ 10% ςε 50 χρόνια.

Στάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Ρεριοριςμζνεσ Βλάβεσ (DL)
Η ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ Περιοριςμϋνων Βλαβών (DL), ςύμφωνα με το πρότυπο EN 1998-3, εύναι
η κατϊςταςη τησ καταςκευόσ, ςτην οπούα η βλϊβη εύναι αςόμαντη και δεν χρειϊζεται κανϋνα μϋτρο
επιςκευόσ. Η καταςκευό εύναι ελαφρώσ κατεςτραμμϋνη, με δομικϊ ςτοιχεύα χωρύσ ςημαντικϋσ βλϊβεσ,
που διατηρούν τισ ιδιότητεσ αντοχόσ και ακαμψύασ τουσ. Σα μη δομικϊ ςτοιχεύα, όπωσ τα χωρύςματα
και οι τοιχοπληρώςεισ, μπορεύ να παρουςιϊςουν βλϊβεσ, αλλϊ η ζημιϊ θα μπορούςε να επιςκευαςθεύ
οικονομικϊ. Οι μόνιμεσ μετακινόςεισ εύναι αμελητϋεσ. Σο κατϊλληλο επύπεδο προςταςύασ
επιτυγχϊνεται επιλϋγοντασ ςειςμικό δρϊςη με περύοδο επαναφορϊσ 225 ετών που αντιςτοιχεύ ςε
πιθανότητα υπϋρβαςησ 20% ςε 50 χρόνια.
Σα Εθνικϊ Παραρτόματα του Ευρωκώδικα, καθορύζουν εϊν θα χρηςιμοποιηθούν και οι τρεισ ςτϊθμεσ
επιτελεςτικότητασ, δύο από αυτϋσ ό μόνο μύα.

ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Προκειμϋνου να επιλεγεύ ο αποδεκτόσ τύποσ ανϊλυςησ και οι κατϊλληλεσ τιμϋσ ςυντελεςτό
αξιοπιςτύασ, ορύζονται οι ακόλουθεσ τρεισ ςτϊθμεσ αξιοπιςτύασ:




KL1: Περιοριςμϋνη τϊθμη Αξιοπιςτύασ
KL2: Κανονικό τϊθμη Αξιοπιςτύασ
KL3: Τψηλό τϊθμη Αξιοπιςτύασ
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Οι παρϊγοντεσ που καθορύζουν τη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ που λαμβϊνεται εύναι (i) η γεωμετρύα, δηλ. οι
γεωμετρικϋσ ιδιότητεσ του δομικού ςυςτόματοσ και των μη δομικών ςτοιχεύων, π.χ. τοιχοποιύα
πλόρωςησ, που μπορεύ να επηρεϊςουν την απόκριςη, ii) λεπτομϋρειεσ, που περιλαμβϊνουν την
ποςότητα και την λεπτομϋρεια του οπλιςμού ςε διατομϋσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ, τη ςύνδεςη των
διαφραγμϊτων ορόφου με τα κατακόρυφα ςτοιχεύα , τα τούβλα, το κονύαμα και τυχόν ςτοιχεύα
ενύςχυςησ των τοιχοποιιών πλόρωςησ, και τϋλοσ (iii) υλικϊ, δηλαδό τισ μηχανικϋσ ιδιότητεσ των
υλικών τησ καταςκευόσ.

KL1: Ρεριοριςμζνθ Στάκμθ Αξιοπιςτίασ
Η περιοριςμϋνη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ αντιςτοιχεύ ςε μια κατϊςταςη γνώςησ όπου η ςυνολικό
γεωμετρύα και τα μεγϋθη μελών εύναι γνωςτϊ από την τεχνικό ϋκθεςη ό από τα ςχϋδια τησ αρχικόσ
μελϋτησ, που εύναι διαθϋςιμα τόςο για την αρχικό καταςκευό όςο και για τυχόν μεταγενϋςτερεσ
τροποποιόςεισ, καθώσ και επαρκϋσ δεύγμα διαςτϊςεων τησ γενικόσ γεωμετρύασ και των μεγεθών των
μελών που ελϋγχθηκαν επιτόπου. ε περύπτωςη ςημαντικών αποκλύςεων από τα ςχϋδια μελϋτησ
γύνεται μια πληρϋςτερη διαςταςιολογικό ϋρευνα. Οι δομικϋσ λεπτομϋρειεσ δεν εύναι γνωςτϋσ από
λεπτομερό ςχϋδια μελϋτησ και θεωρούνται ότι βαςύζονται ςε προςομοιωμϋνο ςχεδιαςμό, ςύμφωνα με
τη ςυνόθη πρακτικό την εποχό τησ καταςκευόσ. Οι περιοριςμϋνεσ διερευνόςεισ, που εκτελούνται ςτισ
πιο κρύςιμεσ περιοχϋσ, πρϋπει να αποδεικνύουν ότι οι υποθϋςεισ αντιςτοιχούν ςτην πραγματικό
κατϊςταςη. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ μηχανικϋσ ιδιότητεσ των δομικών υλικών δεν εύναι
διαθϋςιμεσ, ϋτςι θεωρούνται προκαθοριςμϋνεσ τιμϋσ, ςύμφωνα με τα πρότυπα κατϊ την εποχό τησ
καταςκευόσ, ςυνοδευόμενεσ από περιοριςμϋνη διερεύνηςη επιτόπου, ςτισ πιο κρύςιμεσ περιοχϋσ.
Η αποτύμηςη τησ καταςκευόσ με βϊςη αυτό τη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ, πραγματοποιεύται μϋςω
γραμμικών μεθόδων ανϊλυςησ, εύτε ςτατικών εύτε δυναμικών.

KL2: Κανονικι Στάκμθ Αξιοπιςτίασ
Η κανονικό ςτϊθμη αξιοπιςτύασ αντιςτοιχεύ ςε μια κατϊςταςη γνώςησ όπου η ςυνολικό γεωμετρύα
και τα μεγϋθη των μελών εύναι γνωςτϊ από εκτεταμϋνη ϋρευνα ό από τα ςχϋδια τησ μελϋτησ, τόςο για
την αρχικό καταςκευό όςο και για τυχόν μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ, καθώσ και επαρκϋσ δεύγμα
διαςτϊςεων τησ γενικόσ γεωμετρύασ και των μεγεθών των μελών. Οι δομικϋσ λεπτομϋρειεσ εύναι
γνωςτϋσ από εκτεταμϋνη διερεύνηςη επιτόπου ό από λεπτομερό ςχϋδια τησ μελϋτησ, ςε ςυνδυαςμό με
περιοριςμϋνεσ διερευνόςεισ επιτόπου ςτισ πιο κρύςιμεσ περιοχϋσ, που επιβεβαιώνουν ότι οι διαθϋςιμεσ
πληροφορύεσ αντιςτοιχούν ςτην πραγματικό κατϊςταςη. Πληροφορύεσ για τισ μηχανικϋσ ιδιότητεσ
των δομικών υλικών διατύθενται από εκτεταμϋνεσ ϋρευνεσ επιτόπου ό από τισ αρχικϋσ προδιαγραφϋσ
του ςχεδιαςμού και από περιοριςμϋνεσ ϋρευνεσ επιτόπου.
Η αποτύμηςη τησ καταςκευόσ με βϊςη αυτό τη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ, πραγματοποιεύται μϋςω
γραμμικών ό μη γραμμικών μεθόδων ανϊλυςησ, εύτε ςτατικών εύτε δυναμικών.

KL3: Υψθλι Στάκμθ Αξιοπιςτίασ
Η υψηλό ςτϊθμη αξιοπιςτύασ αντιςτοιχεύ ςε μια κατϊςταςη γνώςησ, όπου η ςυνολικό γεωμετρύα και
τα μεγϋθη μελών εύναι γνωςτϊ από μια ολοκληρωμϋνη ϋρευνα ό από το πλόρεσ ςύνολο των ςχεδύων
τησ μελϋτησ, τόςο για την αρχικό καταςκευό όςο και για τισ μετϋπειτα τροποποιόςεισ, καθώσ και
επαρκϋσ δεύγμα τόςο για γεωμετρύα, όςο και για τα μεγϋθη των μελών, που ελϋγχθηκαν επιτόπου. Οι
δομικϋσ λεπτομϋρειεσ εύναι γνωςτϋσ από διεξοδικό διερεύνηςη επιτόπου ό από πλόρεσ ςύνολο
λεπτομερών ςχεδύων τησ μελϋτησ, ςε ςυνδυαςμό με περιοριςμϋνεσ διερευνόςεισ επιτόπου ςτισ πιο
κρύςιμεσ περιοχϋσ, οι οπούεσ αποδεικνύουν ότι οι διαθϋςιμεσ πληροφορύεσ αντιςτοιχούν ςτην
πραγματικό κατϊςταςη. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ μηχανικϋσ ιδιότητεσ των δομικών υλικών
διατύθενται από ολοκληρωμϋνεσ ϋρευνεσ επιτόπου ό από αρχικϋσ εκθϋςεισ και περιοριςμϋνεσ ϋρευνεσ
επιτόπου.
Η αποτύμηςη τησ καταςκευόσ με βϊςη αυτό τη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ, πραγματοποιεύται μϋςω
γραμμικών ό μη γραμμικών μεθόδων ανϊλυςησ, εύτε ςτατικών εύτε δυναμικών.
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Συντελεςτζσ Αξιοπιςτίασ
τον παρακϊτω πύνακα του EN1998-3, παρϋχεται περύληψη και ςυςτϊςεισ για τουσ ςυντελεςτϋσ
αξιοπιςτύασ, καθώσ και οι μϋθοδοι ανϊλυςησ για κϊθε ςτϊθμη αξιοπιςτύασ.
τϊθμη
Αξιοπιςτύασ

Γεωμετρύα

KL1

KL2

KL3

Από τα
αρχικϊ
ςχϋδια
μελϋτησ με
οπτικό
ϋλεγχο ό από
πλόρη
ϋρευνα

Λεπτομϋρειεσ

Τλικϊ

Προςομοιωμϋνοσ
ςχεδιαςμόσ
ςύμφωνα με τη
ςχετικό
πρακτικό και
από
περιοριςμϋνη
διερεύνηςη
επιτόπου

Προκαθοριςμϋνεσ
τιμϋσ ςύμφωνα
με τα πρότυπα
τησ εποχόσ
καταςκευόσ και
από
περιοριςμϋνη
διερεύνηςη
επιτόπου

Από ςχϋδια τησ
αρχικόσ μελϋτησ
με
περιοριςμϋνη
διερεύνηςη
επιτόπου ό από
εκτεταμϋνη
διερεύνηςη
επιτόπου

Από αρχικϋσ
προδιαγραφϋσ
ςχεδιαςμού με
περιοριςμϋνη
διερεύνηςη
επιτόπου ό από
εκτεταμϋνη
διερεύνηςη
επιτόπου

Από λεπτομερό
ςχϋδια τησ
αρχικόσ μελϋτησ
με
περιοριςμϋνη
διερεύνηςη
επιτόπου ό από
εκτενό
διερεύνηςη
επιτόπου

Από αρχικϋσ
εκθϋςεισ
τεκμηρύωςησ με
περιοριςμϋνη
διερεύνηςη
επιτόπου ό από
εκτενό
διερεύνηςη
επιτόπου

Ανϊλυςη

Cf

LF-MRS

CFKL1

Όλεσ

CFKL2

Όλεσ

CFKL3

ΗΜΕΙΩΗ: Οι τιμϋσ που αποδύδονται ςτουσ ςυντελεςτϋσ αξιοπιςτύασ που χρηςιμοποιούνται ςε μια χώρα,
μπορούν να βρεθούν ςτο Εθνικό Παρϊρτημα. Οι ςυνιςτώμενεσ τιμϋσ εύναι CFKL1=1,35, CFKL2=1,20 και CFKL3=1,00

Πύνακασ 3.1 του ΕΝ 1998-3
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Συντελεςτζσ Αςφαλείασ
Οι τιμϋσ των ςυντελεςτών αςφαλεύασ και των εκφρϊςεων του Κανονιςμού που χρηςιμοποιούνται,
μπορούν να καθοριςτούν μϋςω του πλαιςύου διαλόγου που ανούγει από το αντύςτοιχο κουμπύ.
ημειώνεται ότι οι προεπιλεγμϋνεσ τιμϋσ των ςυντελεςτών αςφαλεύασ εύναι αυτϋσ που ορύζονται ςτον
Ευρωκώδικα 8 - Μϋροσ 3.

Ενότητα υντελεςτών Αςφαλεύασ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΚΑΝΟΤΘΤΑΣ ΓΛΑ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘ ΚΑΛ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
Όλοι οι ϋλεγχοι των μελών (ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ και ικανότητα ςε διϊτμηςη) πρϋπει να
διεξϊγονται για όλα τα ςτοιχεύα κϊθε ορόφου, ςύμφωνα με το παρϊρτημα Α του EN1998-3: 2005,
θεωρώντασ τα μϋλη ωσ κύρια ό δευτερεύοντα ςειςμικϊ, τα οπούα ορύζονται ςύμφωνα με τον EN19981: 2004, 4.2.2 (1) P, (2) και (3). Επιπλϋον, μπορούν να πραγματοποιηθούν ϋλεγχοι κόμβων δοκούυποςτυλώματοσ για να ελεγχθούν (i) οι οριζόντιεσ διατμητικϋσ δυνϊμεισ που ενεργούν ςτον πυρόνα
των κόμβων, (ii) το εμβαδόν των οριζόντιων ςυνδετόρων του κόμβου και (iii) εϊν υπϊρχει ο
κατϊλληλοσ κατακόρυφοσ οπλιςμόσ ςτο υποςτύλωμα που διϋρχονται από τον κόμβο.

Λκανότθτα Ραραμόρφωςθσ
Η ικανότητα παραμόρφωςησ των δοκών, των υποςτυλωμϊτων και των τοιχύων ορύζεται από την
γωνύα ςτροφόσ χορδόσ θ, δηλαδό την γωνύα μεταξύ τησ εφαπτόμενησ προσ τον ϊξονα ςτο ϊκρο
διαρροόσ και τησ χορδόσ που ςυνδϋει αυτό το ϊκρο με το ϊκρο του διατμητικού ανούγματοσ (LV = M/V
= ροπό/διϊτμηςη ςτο τελικό τμόμα). Η γωνύα ςτροφόσ χορδόσ εύναι επύςησ ύςη με το λόγο
μετατοπύςεωσ του ςτοιχεύου, η οπούα εύναι η εκτροπό ςτο ϊκρο του διατμητικού ανούγματοσ ςε ςχϋςη
με την εφαπτομϋνη προσ τον ϊξονα ςτο ϊκρο διαρροόσ, που διαιρεύται με το διατμητικό ϊνοιγμα.
Η ικανότητα παραμόρφωςησ των δοκών και των υποςτυλωμϊτων επηρεϊζεται ςε μεγϊλο βαθμό από
την ϋλλειψη κατϊλληλησ ςειςμικόσ αντοχόσ ςε διαμόκη οπλιςμό, καθώσ και από τον τύπο ρϊβδων,
δηλαδό εϊν υπϊρχουν λεύεσ ρϊβδοι ό / και ψυχρϊ επεξεργαςμϋνοσ ψαθυρόσ χϊλυβασ. Η ανεπαρκόσ
ανϊπτυξη τησ ςυναρμογόσ κατϊ μόκοσ του ανούγματοσ (δοκού) και κατϊ του ύψουσ (υποςτυλώματα)
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και η ανεπαρκόσ ενςωμϊτωςη ςτισ αρθρώςεισ δοκού-υποςτυλώματοσ μπορούν να επηρεϊςουν την
απόκριςη του μϋλουσ ςτην ςειςμικό δρϊςη, περιορύζοντασ δραςτικϊ την ικανότητϊ του, ςε ςχϋςη με
την κατϊςταςη ςτην οπούα ο οπλιςμόσ θεωρεύται πλόρωσ αποτελεςματικόσ. Οι ανωτϋρω περιοριςμού
λαμβϊνονται υπόψη ςτην ικανότητα παραμόρφωςησ.
Η τιμό τησ ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ για την ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ τησ Οιονεύ
Κατϊρρευςησ (NC) εύναι η τιμό τησ ςυνολικόσ ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ (ελαςτικό ςυν
πλαςτικό τμόμα) κατϊ τη θραύςη των μελών ςκυροδϋματοσ υπό κυκλικό φόρτιςη, η οπούα
υπολογύζεται από τισ εξιςώςεισ (Α. 1) και (Α.3) του ΕC8: Μϋροσ 3 (CEN, 2005β):
θum =

1
γ el

∙ 0,016 ∙ 0,3ν

max 0,01;ω ′
max 0,01;ω

0,225

fc

∙ min
(9,

LV
h

)

0,35

25

αρ sx

f yw
fc

(1,25100 ρ d ) (A.1) EC8: Μϋροσ 3

Όπου η γel εύναι ύςη με 1,5 για κύρια ςειςμικϊ ςτοιχεύα και με 1,0 για δευτερεύοντα ςειςμικϊ ςτοιχεύα
και LV εύναι ο λόγοσ μεταξύ ροπόσ κϊμψησ, M και διατμητικόσ δύναμησ, V. Οι υπόλοιπεσ ςχετικϋσ
παρϊμετροι ορύζονται ςτην ενότητα A.3.2. 2 του EC8: Μϋροσ 3.
τα τοιχύα η τιμό που δύνεται από την εξύςωςη (Α.1) πολλαπλαςιϊζεται με 0,58.
Η ςυνολικό οριακό ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ των μελών ςκυροδϋματοσ υπό κυκλικό
φόρτιςη μπορεύ επύςησ να υπολογιςτεύ ωσ το ςύνολο των γωνιών ςτροφόσ χορδόσ κατϊ τη διαρροό
και το πλαςτικό τμόμα τησ αντύςταςησ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ που υπολογύζεται από την ακόλουθη
ϋκφραςη:
θpl
um = θum − θy
=

1
∙ 0,0145 ∙ 0,25ν
γel

max 0,01; ω′
max 0,01; ω

0,3

∙ fc 0,2 ∙ min 9,

LV
h

0,35

25

αρ sx

f yw
fc

1,275100 ρ d

(A.3) EC8: Μϋροσ 3
Όπου το γel ιςούται με 1,8 για τα κύρια ςειςμικϊ ςτοιχεύα και με 1,0 για τα δευτερεύοντα ςειςμικϊ
ςτοιχεύα. Η γωνύα ςτροφόσ χορδόσ κατϊ τη διαρροό, θy, υπολογύζεται ςύμφωνα με την ενότητα
A.3.2.4 του EC8: Μϋροσ 3, ενώ οι υπόλοιπεσ ςχετικϋσ παρϊμετροι ορύζονται ςτην ενότητα A.3.2.2 του
EC8: Μϋροσ 3.
pl

τα τοιχύα η τιμό του θum που δύνεται από την εξύςωςη (Α.3) πολλαπλαςιϊζεται με 0,6.
Η ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ που αντιςτοιχεύ ςτην ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ ημαντικόσ
Βλϊβησ (SD) θεωρεύται ότι εύναι ¾ τησ ςτροφόσ τησ χορδόσ ςτη θραύςη, η οπούα υπολογύζεται από τισ
παραπϊνω εξιςώςεισ.
Η αντύςταςη γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ που αντιςτοιχεύ ςτην ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ του
Περιοριςμού Βλαβών (DL) δύνεται από την γωνύα ςτροφόσ χορδόσ κατϊ τη διαρροό, η οπούα εκτιμϊται
ωσ:
Για δοκούσ και υποςτυλώματα:
θy = φy

L V +α V z
3

+ 0,0014 1 + 1,5

h
LV

+

ε y d bL f y
d−d ′ 6 f c

(A.10a) EC8: Μϋροσ 3

Για τοιχύα ό ορθογώνιεσ, ςχόματοσ Σ διατομϋσ:
θy = φy

L V +α V z
3

+ 0,0013 +

ε y d bL f y

(A.11a) EC8: Μϋροσ3

d−d ′ 6 f c

Ή από εναλλακτικϋσ και ιςοδύναμεσ εκφρϊςεισ για δοκούσ και υποςτυλώματα:
θy = φy

L V +α V z
3

+ 0,0014 1 + 1,5

h
LV

+ φy

d bL f y
8 fc

(A.10b) EC8: Μϋροσ 3

Για τοιχύα ό ορθογώνιεσ, ςχόματοσ Σ διατομϋσ:
θy = φy

L V +α V z
3

+ 0,0013 + φy

d bL f y
8 fc

(A.11b) EC8: Μϋροσ 3
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Όπου αV εύναι ύςο με το μηδϋν, αν η ροπό κϊμψεωσ ςτη διαρροό εύναι χαμηλότερη από το LV
πολλαπλαςιαςμϋνο με την διατμητικό ικανότητα ςκυροδϋματοσ - VR,c - και 1.0 διαφορετικϊ. Σο VR,c
υπολογύζεται ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ EN1992-1-1: 2004 για ςτοιχεύα ςκυροδϋματοσ χωρύσ οπλιςμό
διϊτμηςησ. Οι υπόλοιπεσ ςχετικϋσ παρϊμετροι ορύζονται ςτην ενότητα A.3.2.4 του EC8: Μϋροσ 3.
Η καμπυλότητα ςτη διαρροό του τελευταύου παρϊγοντα υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη
ϋκφραςη για τισ διατομϋσ των οπούων η θλιπτικό ζώνη ϋχει ςταθερό πλϊτοσ και για την περύπτωςη
που η διαρροό τησ διατομόσ οφεύλεται ςε διαρροό χϊλυβα.
φy = 1 r

y

=

fy
Es 1 − ξ y d

Εϊν η διατομό διαρρϋει λόγω των μη γραμμικών παραμορφώςεων του ςκυροδϋματοσ ςε θλύψη,
δηλαδό για την παραμόρφωςη τησ ακραύασ θλιπτικόσ ύνασ μεγαλύτερη από εc ≈ 1.8 fc Ec , τότε η
καμπυλότητα ςτη διαρροό υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη ϋκφραςη:
φy = 1 r

y

=

εc
1.8fc
≈
ξ y d Ec ξ y d

Η χαμηλότερη από τισ δύο παραπϊνω τιμϋσ χρηςιμοποιεύται για τον υπολογιςμό τησ ικανότητασ
γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ .
ύμφωνα με το παρϊρτημα Α του EN1998-3, η ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ επηρεϊζεται ςε
μεγϊλο βαθμό από διϊφορουσ παρϊγοντεσ όπωσ ο τύποσ των διαμόκων ρϊβδων. Εϊν χρηςιμοποιεύται
ψυχρϊ επεξεργαςμϋνοσ ψαθυρόσ χϊλυβασ, το πλαςτικό τμόμα τησ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ διαιρεύται
με 2, ενώ αν εφαρμόζονται λεύεσ (απλϋσ) διαμόκεισ ρϊβδοι, χρηςιμοποιεύται η ενότητα A.3.2.2 (5) του
παραρτόματοσ Α, λαμβϊνοντασ επύςησ υπόψη αν οι διαμόκεισ ρϊβδοι εύναι ενωμϋνεσ ό όχι. την
περύπτωςη μελών με ϋλλειψη λεπτομερειών για αντιςειςμικό αντοχό, οι τιμϋσ που δύδονται από τισ
εκφρϊςεισ (Α.1) και (Α.3) διαιρούνται με 1,2. Επιπλϋον, εϊν οι παραμορφωμϋνεσ (υψηλόσ ςυνϊφειασ)
διαμόκεισ ρϊβδοι ϋχουν ευθεύεσ ϊκρεσ, με ακυρώςεισ, που ξεκινούν από το ακραύο τμόμα του μϋλουσ,
το πλαςτικό τμόμα τησ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ υπολογύζεται με την τιμό του λόγου θλιπτικού
οπλιςμού, ω’, διπλαςιαζόμενη επύ τησ τιμόσ που εφαρμόζεται ϋξω από το μόκοσ ακύρωςησ.
Επιπρόςθετα, ςε διατομϋσ όπου το μόκοσ ακύρωςησ οπλιςμού lo εύναι μικρότερο από το ελϊχιςτο
μόκοσ ακύρωςησ για παραμόρφωςη αςτοχύασ Lou,min, το πλαςτικό τμόμα τησ αντύςταςησ γωνύασ
ςτροφόσ χορδόσ, που δύνεται ςτην εξύςωςη (A.3) EC8: Μϋροσ 3, πολλαπλαςιϊζεται με το λόγο
lo/Lou,min. Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον υπολογιςμό του lou,min μπορεύτε να ανατρϋξετε
ςτην ενότητα A.3.2.2 (4) του Παραρτόματοσ Α. Ενώ η τιμό για την γωνύα ςτροφόσ χορδόσ κατϊ την
διαρροό, θy υπολογύζει την επύδραςη τησ παρϊθεςησ ςύμφωνα με την ενότητα Α.3.2.4 (3) του
Παραρτόματοσ Α.
την περύπτωςη των κυκλικών υποςτυλωμϊτων, οι ανωτϋρω εξιςώςεισ δεν μπορούν να
χρηςιμοποιηθούν για τον υπολογιςμό τησ ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ των ςτοιχεύων. το
SeismoBuild, για τον υπολογιςμό των θy και θu χρηςιμοποιούνται οι παρακϊτω εξιςώςεισ που
προτεύνονται από τουσ Δ. Μπιςκύνη και M. N. Υαρδό [2013].
θy = φy

LV + αV z
2 Ls
+ 0.0027 1 − min 1;
3
15 D

+ αsl

φy dbL fy
8 fc

Όπου οι τιμϋσ fy και fc εύναι ςε MPa, αV=1 εϊν VRc<VMy, VRc υπολογύζεται ςύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2
(CEN 2004), αλλιώσ αV=0 ενώ αsl=0 αν η εξόλκευςη των ρϊβδων εφελκυςμού από τη ζώνη αγκύρωςησ
πϋρα από το τελικό ϊκρο διαρροόσ εύναι φυςικϊ αδύνατη, αλλιώσ αsl =1.
θu = θy + φu − φy Lpl 1 − 0.5 Lpl Ls + αsl Δθu ,slip

γel

Όπου γel εύναι ύςο με 2,0 για κύρια ςειςμικϊ ςτοιχεύα και με 1,0 για δευτερεύοντα ςειςμικϊ ςτοιχεύα,
Δθu,slip, και Lpl υπολογύζονται ςύμφωνα με τισ ακόλουθεσ εξιςώςεισ:
Δθu ,slip = 10dbl φu + φy
1
Ls
Lpl = 0.6D 1 + min 9;
6
D

2
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υνιςτϊται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋχουν ςτισ ςχετικϋσ δημοςιεύςεισ για τον οριςμό ϊλλων
παραμϋτρων και για περαιτϋρω λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με την εξύςωςη.
Μανδφεσ Σκυροδζματοσ
Οι ακόλουθεσ παραδοχϋσ γύνονται για να εκτιμηθούν οι ικανότητεσ παραμόρφωςησ των μελών με
μανδύα, ςύμφωνα με το παρϊρτημα Α του EN1998-3: 2005: (i) το ςτοιχεύο με μανδύα ςυμπεριφϋρεται
μονολιθικϊ, (ii) θεωρεύται ότι το πλόρεσ αξονικό φορτύο ενεργεύ ςτο μϋλοσ με μανδύα ,χωρύσ να
λαμβϊνεται υπόψη το γεγονόσ ότι το αξονικό φορτύο εφαρμόζεται αρχικϊ ςτο παλιό υποςτύλωμα και
(iii) οι ιδιότητεσ ςκυροδϋματοσ του μανδύα θεωρεύται ότι εφαρμόζονται ςε όλη τη διατομό του
ςτοιχεύου.
Οι τιμϋσ των μελών με μανδύα για τα 𝑀𝑦∗ , 𝜃𝑦∗ και 𝜃𝑢∗ που υιοθετούνται ςτουσ ελϋγχουσ ικανότητασ
εξαρτώνται από τισ αντύςτοιχεσ τιμϋσ που υπολογύζονται ςύμφωνα με τισ παραπϊνω παραδοχϋσ, και
με τισ ακόλουθεσ εξιςώςεισ του παραρτόματοσ Α του EN1998-3: 2005:
Η ροπό διαρροόσ:
(A.18) EC8: Μϋροσ 3

My∗ = My
Η γωνύα ςτροφόσ χορδόσ ςτη διαρροό:

(A.19a) EC8: Μϋροσ 3

θy∗ = 1.05θy
Η γωνύα ςτροφόσ χορδόσ ςτη θραύςη:

(A.20) EC8: Μϋροσ 3

θu∗ = θu
Υφάςματα ΛΟΡ

Η ςυμβολό των υφαςμϊτων ΙΟΠ ςτην ικανότητα των μελών λαμβϊνεται υπόψη, ςύμφωνα με το
παρϊρτημα Α του EN1998-3: 2005, όπωσ περιγρϊφεται ςτη ςυνϋχεια:
Η επύδραςη των υφαςμϊτων ΙΟΠ ςτην αντοχό ςε κϊμψη των μελών κατϊ την διαρροό, δεν
λαμβϊνεται υπόψη, με το θy να υπολογύζεται ςύμφωνα με το Α3.2.1 (2) ϋωσ (4).
Η ςυνολικό ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ και το πλαςτικό τμόμα τησ για τα μϋλη ορθογώνιασ
διατομόσ με ςτρογγυλεμϋνεσ γωνύεσ υπολογύζεται μϋςω των εκφρϊςεων (Α.1) και (Α.3), αντύςτοιχα,
με τον εκθϋτη του όρου, λόγω περύςφιξησ, να αυξϊνεται κατϊ αρfff,e, όπου α εύναι ο ςυντελεςτόσ
περύςφιξησ, ρf ο λόγοσ των υφαςμϊτων ΙΟΠ παρϊλληλοσ με την κατεύθυνςη φόρτιςησ και ff,e η ενεργό
τϊςη που δύνεται από την εξύςωςη (A.35) του EC8: Μϋροσ 3.

Διατμθτικι Αντοχι
Η διατμητικό ικανότητα υπολογύζεται από την ακόλουθη ϋκφραςη ςύμφωνα με το παρϊρτημα Α του
EN1998-3: 2005, όπωσ ελϋγχεται από τουσ ςυνδετόρεσ, λαμβϊνοντασ υπόψη τη μεύωςη που οφεύλεται
ςτο πλαςτικό τμόμα τησ απαύτηςησ πλαςτιμότητασ.
VR =
1

h−x

γ el

2L V

pl

min N; 0,55Ac fc + 1 − 0,05 min 5; μΔ

0,16 max 0,5; 100ρtot

1 − 0,16 min 5;

LV
h

∙
fc Ac + Vw

(A.12) EC8: Μϋροσ 3

Όπου γel εύναι ύςο με 1,15 για κύρια ςειςμικϊ ςτοιχεύα και με 1,0 για δευτερεύοντα. Οι υπόλοιπεσ
μεταβλητϋσ υπολογύζονται όπωσ ορύζεται ςτο Α.3.3.1 του παραρτόματοσ Α του EN1998-3.
Η διατμητικό αντοχό ενόσ τοιχύου από ςκυρόδεμα δεν λαμβϊνεται μεγαλύτερη από την τιμό που
αντιςτοιχεύ ςε αςτοχύα λόγω θραύςησ κορμού, VR,max, η οπούα υπό κυκλικό φόρτιςη υπολογύζεται
ςύμφωνα με την ενότητα Α3.3.1 (2) του Παραρτόματοσ Α του EN1998-3: 2005 από την ακόλουθη
ϋκφραςη:

Ραράρτθμα A.1

pl

VR,max =

0,85 1−0,06min 5;μ Δ
γ el

0,2min 2;

LV
h

1 + 1,8min 0,15;

N
A c fc

1 + 0,25max 1,75; 100ρtot
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∙ 1−
(A.15) EC8: Μϋροσ 3

fc bw z

Εϊν ςε υποςτύλωμα ςκυροδϋματοσ ο λόγοσ διατμητικού ανούγματοσ (LV/h) ςτην ακραύα διατομό με
το μϋγιςτο των δύο ροπών ςτα ϊκρα εύναι μικρότεροσ ό ύςοσ με 2, η διατμητικό ικανότητα δεν
λαμβϊνεται μεγαλύτερη από την τιμό που αντιςτοιχεύ ςτην αςτοχύα από θραύςη κορμού, κατϊ μόκοσ
τησ διαγώνιασ του υποςτυλώματοσ μετϊ τη διαρροό κϊμψησ, VR,max, η οπούα υπό κυκλικό φόρτιςη
υπολογύζεται ςύμφωνα με την ενότητα Α3.3.1.3 του Παραρτόματοσ Α του EN1998-3: 2005 από την
ακόλουθη ϋκφραςη:
4
VR,max =

pl

7 1 − 0,02min 5; μΔ
γel

1 + 1,35

N
Ac fc

1 + 0,45 100ρtot

min 40; fc bw z sin 2δ
(A.16) EC8: Μϋροσ 3

Όπου δ εύναι η γωνύα μεταξύ τησ διαγωνύου και του ϊξονα του υποςτυλώματοσ (tan δ = h 2LV ).
Μανδφεσ Σκυροδζματοσ
Οι ακόλουθεσ παραδοχϋσ γύνονται για να αξιολογηθεύ η αντοχό των μελών με μανδύα, ςύμφωνα με το
παρϊρτημα Α του EN1998-3: 2005: (i) το ςτοιχεύο με τον μανδύα ςυμπεριφϋρεται μονολιθικϊ, (ii)
θεωρεύται ότι το πλόρεσ αξονικό φορτύο ενεργεύ ςτο μϋλοσ με μανδύα χωρύσ να λαμβϊνεται υπόψη το
γεγονόσ ότι το αξονικό φορτύο εφαρμόζεται αρχικϊ ςτο παλιό υποςτύλωμα και (iii) οι ιδιότητεσ
ςκυροδϋματοσ του μανδύα θεωρεύται ότι εφαρμόζονται ςε ολόκληρη τη διατομό του ςτοιχεύου.
Η τιμό τησ διατμητικόσ αντοχόσ 𝑉𝑅∗ των μελών με μανδύα που υιοθετεύται ςτουσ ελϋγχουσ ικανότητασ,
εξαρτϊται από την αντύςτοιχη τιμό που υπολογύζεται ςύμφωνα με τισ παραπϊνω παραδοχϋσ,
ςύμφωνα με την ακόλουθη εξύςωςη του Παραρτόματοσ Α του EN1998-3: 2005:
(A.17) EC8: Μϋροσ 3

VR∗ = 0.9VR
Υφάςματα ΛΟΡ

ύμφωνα με την ενότητα Α.4.4.2 (9) του Παραρτόματοσ Α του EN1998-3: 2005, ςτα μϋλη με την
πλαςτικό ϊρθρωςό τουσ πλόρωσ τυλιγμϋνη ςε ϋνα ύφαςμα ΙΟΠ ςε μόκοσ τουλϊχιςτον ύςο με το βϊθοσ
του μϋλουσ, η κυκλικό αντύςταςη VR, μπορεύ να υπολογιςτεύ από την ϋκφραςη (Α.12) του EC8: Μϋροσ
3, προςθϋτοντασ ςτο Vw τη ςυνειςφορϊ του υφϊςματοσ ΙΟΠ ςτην διατμητικό ικανότητα. Η ςυμβολό
του μανδύα ΙΟΠ ςτο Vw υπολογύζεται με την ακόλουθη ϋκφραςη:
Vw ,f = 0,5ρf bw zfu,fd

(A.33) EC8: Μϋροσ 3

Όπου ρf εύναι η γεωμετρικό αναλογύα του υφϊςματοσ ΙΟΠ, z το μόκοσ του εςωτερικού βραχύονα και
fu,fd η τιμό ςχεδιαςμού τησ τελικόσ αντοχόσ του υφϊςματοσ ΙΟΠ.

Διατμθτικζσ Δυνάμεισ Κόμβων
Η διαγώνια θλύψη που προκαλεύται ςτον κόμβο από τον διαγώνιο μηχανιςμό θλιπτόρα δεν πρϋπει να
υπερβαύνει τη θλιπτικό αντοχό του ςκυροδϋματοσ παρουςύα εγκϊρςιων
εφελκυςτικών
παραμορφώςεων. Ο ΕΝ 1998-1: 2004 ορύζει ότι η απαύτηςη αυτό ικανοποιεύται με τουσ ακόλουθουσ
κανόνεσ:
Για τουσ εςωτερικούσ κόμβουσ δοκού-υποςτυλώματοσ πρϋπει να πληρεύται η ακόλουθη ϋκφραςη:
Vjhd ≤ ηfcd 1 −

νd
η

bj hjc

(5.33) EC8: Μϋροσ 1
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Για τουσ εξωτερικούσ κόμβουσ δοκού-υποςτυλώματοσ η αντύςτοιχη εξύςωςη εύναι η ακόλουθη:
Vjhd ≤ 80%ηfcd 1 −

νd
bh
η j jc

Vjhd εύναι η οριζόντια διϊτμηςη που ενεργεύ ςτον πυρόνα ενόσ κόμβου μεταξύ κύριων ςειςμικών
ςτοιχεύων δοκών και υποςτυλωμϊτων και καθορύζεται, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ πλϋον δυςμενεύσ
ςυνθόκεσ υπό ςειςμικϋσ δρϊςεισ, δηλαδό των ςυνθηκών ικανοτικού ςχεδιαςμού για τισ δοκούσ, που
ςχηματύζονται ςτον κόμβο, και τισ χαμηλότερεσ ςυμβατϋσ τιμϋσ διατμητικών δυνϊμεων ςτα ϊλλα
πλαιςιακϊ ςτοιχεύα. Οι εκφρϊςεισ για την οριζόντια διατμητικό δύναμη που δρα ςτον πυρόνα
ςκυροδϋματοσ των κόμβων εύναι οι εξόσ:
Για τουσ εςωτερικούσ κόμβουσ δοκού-υποςτυλώματοσ:
Vjhd = γRd As1 + As2 fyd − VC

(5.22) EC8: Μϋροσ 1

Για τουσ εξωτερικούσ κόμβουσ δοκού-υποςτυλώματοσ:
Vjhd = γRd As1 fyd − VC

(5.23) EC8: Μϋροσ 1

Για πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ τιμϋσ ςτισ παραπϊνω εξιςώςεων, οι χρόςτεσ μπορούν να ανατρϋξουν
ςτισ ενότητεσ 5.5.3.3 (2) και 5.5.2.3 (2) του EN 1998-1: 2004.

Εμβαδόν Οριηόντιων Συνδετιρων Κόμβων
ύμφωνα με τον EN 1998-1: 2004, θα πρϋπει να παρϋχεται επαρκόσ περύςφιξη του κόμβου, ώςτε να
περιορύζεται η μϋγιςτη διαγώνια εφελκυςτικό τϊςη του ςκυροδϋματοσ. Αυτό η απαύτηςη μπορεύ να
ικανοποιηθεύ μϋςω οριζόντιων ςυνδετόρων που υπολογύζονται από την ακόλουθη ϋκφραςη:
A sh f ywd
b j h jw

≥

V jhd
b j h jc

2

f ctd +ν d f cd

− fctd

(5.35) EC8: Μϋροσ 1

Όπου Ash εύναι το ςυνολικό εμβαδόν των οριζόντιων ςυνδετόρων και fctb εύναι η τιμό ςχεδιαςμού τησ
αντοχόσ ςε εφελκυςμό του ςκυροδϋματοσ. Για τον οριςμό των ϊλλων τιμών, οι χρόςτεσ μπορούν να
ανατρϋξουν ςτην ενότητα 5.5.3.3 (3) του EN 1998-1: 2004.
Εναλλακτικϊ, η ακεραιότητα του κόμβου μετϊ από διαγώνια ρωγμό μπορεύ να εξαςφαλιςτεύ με
οριζόντιο οπλιςμό ςυνδετόρων. Σο ςυνολικό εμβαδόν των οριζόντιων ςυνδετόρων που πρϋπει να
υπϊρχει ςτον κόμβο υπολογύζεται από τισ ακόλουθεσ εξιςώςεισ:
Για εςωτερικούσ κόμβουσ:
Ash fywd ≥ γRd As1 + As2 fyd 1 − 0,8νd

(5.36a) EC8: Μϋροσ 1

Για εξωτερικούσ κόμβουσ:
Ash fywd ≥ γRd As2 fyd 1 − 0,8νd

(5.36b) EC8: Μϋροσ 1

Όπου το γRd ιςούται με 1,2. Για τον οριςμό των ϊλλων τιμών οι χρόςτεσ μπορούν να ανατρϋξουν ςτην
ενότητα 5.5.3.3 (4) του EN 1998-1: 2004.

Εμβαδόν Διαμικουσ Οπλιςμοφ Κόμβων
Πρϋπει να παρϋχεται επαρκόσ κϊθετοσ οπλιςμόσ του υποςτυλώματοσ που διϋρχεται από τον κόμβο
ςύμφωνα με την ενότητα 5.5.3.3 (6) του EN 1998-1: 2004, ϋτςι ώςτε να πληρεύται η ακόλουθη
ϋκφραςη:
Asv ,i ≥ 2 3 Ash hjc hjw

(5.37) EC8: Μϋροσ 1

Με το Asv,i, να δηλώνει το ςυνολικό εμβαδόν των ενδιϊμεςων ρϊβδων που ϋχουν τοποθετηθεύ ςτο υπό
εξϋταςη υποςτύλωμα, μεταξύ των γωνιακών ρϊβδων του υποςτυλώματοσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων
των ρϊβδων που ςυμβϊλλουν ςτον διαμόκη οπλιςμό των υποςτυλωμϊτων.

Ραράρτθμα A.1
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ΚΑΜΡΥΛΘ ΛΚΑΝΟΤΘΤΑΣ
Κϊθε ανελαςτικό ςτατικό ανϊλυςη οδηγεύ ςε μια καμπύλη ικανότητασ, η οπούα εύναι μια ςχϋςη μεταξύ
τησ ςυνολικόσ τϋμνουςασ βϊςησ και τησ οριζόντιασ μετατόπιςησ ενόσ αντιπροςωπευτικού ςημεύου
τησ καταςκευόσ, που ονομϊζεται "κόμβοσ ελϋγχου", με τισ τιμϋσ τησ ελεγχόμενησ μετατόπιςησ να
κυμαύνονται μεταξύ μηδϋν και μιασ μϋγιςτησ τιμόσ που καθορύζεται από τον χρόςτη, η οπούα θα
πρϋπει να αντιςτοιχεύ ςτο 150% τησ ςτοχευόμενησ μετατόπιςησ.

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΘ ΜΕΤΑΚΛΝΘΣΘ
Η ςτοχευόμενη μετακύνηςη ορύζεται ωσ η ςειςμικό απαύτηςη, που προϋρχεται από το ελαςτικό φϊςμα
απόκριςησ ςε όρουσ μετακύνηςησ ενόσ ιςοδύναμου μονοβϊθμιου ςυςτόματοσ.. Για τον οριςμό τησ
ςτοχευόμενησ μετακύνηςησ ενόσ ςυςτόματοσ MDOF (ςυςτόματοσ πολλών βαθμών ελευθερύασ) πρϋπει
να ακολουθηθεύ ϋνασ αριθμόσ βημϊτων ςύμφωνα με το Παρϊρτημα Β του EN1998-1.
Θεωρεύται η ακόλουθη ςχϋςη μεταξύ των κανονικοποιημϋνων πλευρικών δυνϊμεων Fi και των
κανονικοποιημϋνων μετατοπύςεων Υi:
Fi = mi Φi
Όπου mi εύναι η μϊζα ςτον i-ο όροφο.
Οι μετατοπύςεισ κανονικοποιούνται με τϋτοιο τρόπο ώςτε Υn=1, όπου n εύναι ο κόμβοσ ελϋγχου,
ςυνεπώσ Fn=mn.
Μεταςχθματιςμόσ ςε ζνα ιςοδφναμο ςφςτθμα ενόσ βακμοφ ελευκερίασ (SDOF)
Η μϊζα ενόσ ιςοδύναμου ςυςτόματοσ SDOF, m* ορύζεται ωσ:
m∗ =

mi Φi =

Fi

Και ο ςυντελεςτόσ μεταςχηματιςμού δύνεται από:
Γ=

m∗
mi Φi

2

=

Fi
Fi 2
mi

Η δύναμη F* και η μετατόπιςη d* του ιςοδύναμου ςυςτόματοσ SDOF υπολογύζονται ωσ:
Fb
Γ
dn
d∗ =
Γ
F∗ =

Όπου Fb και dn εύναι, αντύςτοιχα, η τϋμνουςα βϊςησ και η μετατόπιςη του κόμβου ελϋγχου του
ςυςτόματοσ πολλαπλών βαθμών ελευθερύασ (MDOF).
Ρροςδιοριςμόσ τθσ εξιδανικευμζνησ ελαςτοπλαςτικισ ςχζςθσ δφναμθσ-μετακίνθςθσ
Η δύναμη διαρροόσ Fy*, η οπούα αντιπροςωπεύει επύςησ την οριακό αντοχό του ιδεατού ςυςτόματοσ
SDOF, εύναι ύςη με τη τϋμνουςα βϊςησ ςτο ςχηματιςμό του πλαςτικού μηχανιςμού. Η αρχικό
δυςκαμψύα του εξιδανικευμϋνου ςυςτόματοσ καθορύζεται με τϋτοιο τρόπο ώςτε οι περιοχϋσ κϊτω από
τισ πραγματικϋσ και τισ ιδανικϋσ καμπύλεσ δύναμησ-παραμόρφωςησ να εύναι ύςεσ, όπωσ φαύνεται ςτο
ςχόμα Β.1 παρακϊτω:
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χόμα Β.1 του EN 1998-1: Προςδιοριςμόσ τησ εξιδανικευμϋνησ ελαςτικόσ-τϋλεια πλαςτικόσ ςχϋςησ
δύναμησ-μετακύνηςησ.

Με βϊςη αυτό την παραδοχό, η μετατόπιςη διαρροόσ ςτο εξιδανικευμϋνο ςύςτημα SDOF, το dy*
δύνεται από:
d∗y = 2 d∗m −

∗
Em
Fy∗

Όπου Em* εύναι η πραγματικό ενϋργεια παραμόρφωςησ ϋωσ το ςχηματιςμό του πλαςτικού
μηχανιςμού.
Ρροςδιοριςμόσ τθσ περιόδου του εξιδανικευμζνου ιςοδφναμου ςυςτιματοσ SDOF
Η περύοδοσ T* του εξιδανικευμϋνου ιςοδύναμου ςυςτόματοσ SDOF καθορύζεται από:
T ∗ = 2π

m∗ d∗Y
FY∗

Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςτοχευόμενθσ μετακίνθςθσ για το ιςοδφναμο ςφςτθμα SDOF
Η ςτοχευόμενη μετακύνηςη τησ καταςκευόσ με περύοδο T* και απεριόριςτη ελαςτικό ςυμπεριφορϊ,
δύνεται από:

d∗et = Se T ∗

T∗
2π

2

Όπου Se(T*) εύναι το ελαςτικό φϊςμα επιτϊχυνςησ ςτην περύοδο T*.
Για τον προςδιοριςμό του ςτοχευόμενησ μετακύνηςησ dt* για καταςκευϋσ ςτισ μικρϋσ περιόδουσ και
για τισ καταςκευϋσ ςε μεςαύεσ και μεγϊλεσ περιόδουσ, πρϋπει να χρηςιμοποιούνται διαφορετικϋσ
εκφρϊςεισ όπωσ υποδεικνύεται παρακϊτω. Η περύοδοσ μεταξύ των μικρών και μεςαύων περιόδων
εύναι TC.


ΓιαT*<TC (μικρό περύοδοσ)

Αν Fy∗ m∗ ≥ Se T ∗ , η απόκριςη εύναι ελαςτικό και ςυνεπώσ
∗
d∗t = det

Αν Fy∗ m∗ < Se T ∗ , Η απόκριςη εύναι μη γραμμικό και

Ραράρτθμα A.1

d∗t =

223

∗
det
TC
1 + qu − 1 ∗ ≥ d∗et
qu
T

Όπου qu εύναι ο λόγοσ μεταξύ τησ επιτϊχυνςησ τησ καταςκευόσ με απεριόριςτη ελαςτικό
ςυμπεριφορϊ Se(T*) και τησ καταςκευόσ με περιοριςμϋνη αντοχό Fy*/m*.
qu =

Se T ∗ m∗
FY∗

dt* δεν πρϋπει να υπερβαύνει τα 3 det*


Για T* TC (μεςαύα και μεγϊλη περύοδοσ)

∗
d∗t = det

Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςτοχευόμενθσ μετακίνθςθσ για το ςφςτθμα ΜDOF
Η ςτοχευόμενη μετακύνηςη του ςυςτόματοσ MDOF δύνεται από:
dt = Γd∗t
ημειώςτε ότι η ςτοχευόμενη μετακύνηςη αντιςτοιχεύ ςτην μετατόπιςη του κόμβου ελϋγχου.

Ραράρτθμα A.2 - ASCE
ε αυτό το παρϊρτημα, παρουςιϊζονται οι παρϊμετροι που χρηςιμοποιούνται για την αποτύμηςη των
καταςκευών, ςύμφωνα με τον Αμερικϊνικο Κανονιςμό ειςμικόσ Αποτύμηςησ και Ενύςχυςησ
Τφιςτϊμενων Κτιρύων, ASCE/SEI 41-17 (American Seismic Evaluation and Retrofit of Existing
Buildings Code)

ΜΕΚΟΔΟΛ ΑΝΑΛΥΣΘΣ
Η τρϋχουςα πρακτικό ςτισ Η.Π.Α. όςον αφορϊ την αποτύμηςη καταςκευών, ρυθμύζεται από τον
κανονιςμό ASCE 41-17: Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings-ειςμικό Αποτύμηςη και
Ενύςχυςη Τφιςτϊμενων Κτιρύων, ςε ςυνδυαςμό με τον ACI 318: Building Code Requirements for
Structural Concrete and Commentary- Απαιτόςεισ Κανονιςμού Κτιρύου κυροδϋματοσ και Ερμηνεύεσ
και τον ACI 440.2R-08: Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for
Strengthening Concrete Structures- Οδηγόσ για το χεδιαςμό και την Καταςκευό υςτημϊτων ΙΟΠ
Εξωτερικών Δεςμών για την Ενύςχυςη Καταςκευών κυροδϋματοσ
ύμφωνα με τον ASCE 41-17, οι επιπτώςεισ των ςειςμικών δρϊςεων ςε ςυνδυαςμό με τισ επιπτώςεισ
των μόνιμων και μεταβλητών φορτύων εκτιμώνται χρηςιμοποιώντασ μύα από τισ ακόλουθεσ
μεθόδουσ:
-

Γραμμικό τατικό Διαδικαςύα (LSP) ςύμφωνα με την ενότητα 7.4.1 του ASCE 41-17
Γραμμικό Δυναμικό Διαδικαςύα (LDP) ςύμφωνα με την ενότητα 7.4.2 του ASCE 41-17
Μη γραμμικό τατικό Διαδικαςύα (NSP) ςύμφωνα με την ενότητα 7.4.3 του ASCE 41-17
Μη γραμμικό Δυναμικό Διαδικαςύα (NDP) ςύμφωνα με την ενότητα 7.4.4 του ASCE 41-17

το SeismoBuild χρηςιμοποιεύται η μη γραμμικό ςτατικό ανϊλυςη, η πιο ςυνηθιςμϋνη μϋθοδοσ
αποτύμηςησ υφιςτϊμενων κτιρύων. Βαςύζεται ςε ανελαςτκϋσ ςτατικϋσ αναλύςεισ που εκτελούνται υπό
ςταθερϊ φορτύα βαρύτητασ και αυξανόμενεσ πλευρικϋσ δυνϊμεισ, που εφαρμόζονται ςτη θϋςη των
μαζών για την προςομούωςη των δυνϊμεων αδρανεύασ, που προκαλούνται από τη ςειςμικό δρϊςη.
Καθώσ το μοντϋλο μπορεύ να υπολογύζει τόςο για γεωμετρικό μη γραμμικότητα, όςο και την
ανελαςτικότητα υλικού, αυτό η μϋθοδοσ μπορεύ να περιγρϊψει αποτελεςματικϊ την εξϋλιξη των
αναμενόμενων πλαςτικών μηχανιςμών και τισ δομικϋσ βλϊβεσ.
Κϊθε ανελαςτικό ςτατικό ανϊλυςη οδηγεύ ςε μια καμπύλη ικανότητασ, η οπούα εύναι μια ςχϋςη
ανϊμεςα ςτην ςυνολικό τϋμνουςα βϊςησ και την οριζόντια μετακύνηςη ενόσ αντιπροςωπευτικού
ςημεύου τησ καταςκευόσ, που ονομϊζεται «κόμβοσ ελϋγχου». Η απαύτηςη ςτην υπό εξϋταςη τϊθμη
Επιτελεςτικότητασ – Επύπεδο Λειτουργικότητασ, Άμεςη Φρόςη, Προςταςύα Ζωόσ ό Οιονεύ
Κατϊρρευςη, καθορύζεται από την κατϊλληλη ςύγκριςη μεταξύ τησ ικανότητασ που προςδιορύζεται
από την καμπύλη τησ ανελαςτικόσ ςτατικόσ ανϊλυςησ και τησ απαύτηςησ που προόλθε από το φϊςμα
απόκριςησ. Για να πραγματοποιηθεύ αυτό, οι μετατοπύςεισ του «κόμβου ελϋγχου» μεταςχηματύζονται
βϊςει των φαςματικών ποςοτότων ςε ϋνα ιςοδύναμο μονοβϊθμιο ςύςτημα (SDOF), το οπούο
προϋρχεται από την απόκριςη τησ καταςκευόσ των πολλαπλών βαθμών ελευθερύασ (MDOF) και
υπολογύζεται ςύμφωνα με την ενότητα 7.4.3.3 του ASCE 41-17.
Η δομικό απαύτηςη που ςυνδϋεται με την ζητούμενη ςτοχευόμενη μετατόπιςη, πρϋπει να πληρού τα
κριτόρια ελϋγχου, που ορύζονται ςτον ASCE 41-17. Κατϊ ςυνϋπεια, η απαύτηςη των ςτοιχεύων για
ψαθυρό (διϊτμηςη) και πλϊςτιμη (παραμόρφωςη γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ) ςυμπεριφορϊ, οφεύλει να
ςυμμορφώνεται με τα όρια που λαμβϊνουν υπόψη τα εξόσ: τισ μηχανικϋσ ιδιότητεσ τησ διατομόσ, τη
κϊμψη του ςτοιχεύου, την αλληλεπύδραςη τησ διατμητικόσ και τησ αξονικόσ δύναμησ και την
απομεύωςη τησ αντοχόσ / δυςκαμψύασ που ςχετύζεται με τον δεύκτη πλαςτιμότητασ και την κυκλικό
υςτερητικό απόκριςη των ςτοιχεύων οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ, μϋςω μιασ κατϊλληλησ θεώρηςησ μηγραμμικότητασ του υλικού.
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ΣΤΑΚΜΕΣ ΕΡΛΤΕΛΕΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ
ύμφωνα με την ενότητα 2.2 του ASCE 41-17 οι ςτόχοι τησ αποτύμηςησ ό του αναςχεδιαςμού
(Πύνακασ C2-2) αποτελεύται από ςυνδυαςμούσ τόςο ενόσ επιπϋδου ικανότητασ όςο και μιασ ςειςμικόσ
δρϊςησ, δύνοντασ μια “αποδεκτό πιθανότητα υπϋρβαςησ εντόσ του κύκλου ζωόσ του κτιρύου” (ςειςμόσ
ςχεδιαςμού), όπωσ φαύνεται ςτον πύνακα C2-2 του ASCE 41-17 παρακϊτω:
τόχοι Ικανότητασ Κτιρύου
Επύπεδο
ειςμικού
Κινδύνου

Επύπεδο
Λειτουργικότητασ
(1-A)

Άμεςη
Φρόςη
(1-B)

Προςταςύα
Ζωόσ
(3-C)

Οιονεύ Κατϊρρευςησ
(5-D)

50%/50χρόνια

a

b

c

d

BSE-1E
(20%/50
χρόνια)

e

f

g

h

BSE-2E
(5%/50 χρόνια)

i

j

k

l

BSE-2N
(2%/50 χρόνια)

m

n

o

p

Πύνακασ C2-2. τόχοι Επιτελεςτικότητασ
Σα επύπεδα ικανότητασ αναφϋρονται ςτο επύπεδο βλαβών τησ καταςκευόσ μϋςω τεςςϊρων ςταθμών
επιτελεςτικότητασ, τα οπούα εύναι Επύπεδο Λειτουργικότητασ (1-A), Άμεςη Φρόςη (1-B), Προςταςύα
Ζωόσ (3-C) και Οιονεύ Κατϊρρευςησ (5-D).

Στάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Επίπεδο Λειτουργικότθτασ (1-A)
Η ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ Επύπεδο Λειτουργικότητασ (1-A) ςύμφωνα με τον ASCE 41-17, εύναι η
κατϊςταςη τησ καταςκευόσ, ςτην οπούα η βλϊβη εύναι αςόμαντη και δεν χρειϊζεται κανϋνα μϋτρο
επιςκευόσ. Σα δομικϊ ςτοιχεύα δεν εμφανύζουν ςημαντικϋσ βλϊβεσ και διατηρούν τισ ιδιότητεσ
αντοχόσ και ακαμψύασ τουσ. Όλα τα ςημαντικϊ ςυςτόματα για την ομαλό λειτουργύα του κτιρύου εύναι
λειτουργικϊ. Σα μη δομικϊ ςτοιχεύα, όπωσ τα χωρύςματα και οι τοιχοπληρώςεισ δεν ϋχουν υποςτεύ
ζημιϋσ.

Στάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Άμεςθ Χριςθ (1-Β)
Η ϊμεςη χρόςη μετϊ το ςειςμό (1-Β), ςύμφωνα με τον ASCE 41-17 εύναι η κατϊςταςη τησ καταςκευόσ
ςτην οπούα αναμϋνεται ότι καμύα λειτουργύα τησ καταςκευόσ δεν διακόπτεται κατϊ τη διϊρκεια και
μετϊ το ςειςμό ςχεδιαςμού, με πιθανό εξαύρεςη λειτουργύεσ ελϊχιςτησ ςημαςύασ. Σα δομικϊ ςτοιχεύα
διατηρούν τισ ιδιότητεσ αντοχόσ και ακαμψύασ τουσ. Σριχοειδεύσ ρωγμϋσ μπορεύ να εμφανιςτούν ςτην
καταςκευό.

Στάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Ρροςταςία Ηωισ (3-C)
Η προςταςύα ζωόσ (3-C), ςύμφωνα με τον ASCE 41-17 εύναι η κατϊςταςη ςτην οπούα αναμϋνεται να
ςυμβεύ μϋτρια ζημιϊ ςτην καταςκευό κατϊ τη διϊρκεια του ςειςμού ςχεδιαςμού, αν και εύναι πιθανό
να μην εύναι οικονομικϊ αποδοτικό να επιςκευαςτεύ. Σα δομικϊ ςτοιχεύα διατηρούν κϊποια
υπολειπόμενη αντοχό και ακαμψύα. Σα μη δομικϊ μϋλη εύναι κατεςτραμμϋνα, αν και τα χωρύςματα και
οι τοιχοπληρώςεισ δεν ϋχουν αςτοχόςει εκτόσ επιπϋδου. Τπϊρχουν μϋτριεσ μόνιμεσ μετακινόςεισ.
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Στάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Οιονεί Κατάρρευςθ (5-D)
H οιονεύ κατϊρρευςη (5-D), ςύμφωνα με τον ASCE 41-17 εύναι η κατϊςταςη ςτην οπούα ςοβαρό
βλϊβη (μη-επιςκευϊςιμη γενικϊ) αναμϋνεται ςτην καταςκευό κατϊ τη διϊρκεια τουσ ςειςμού
ςχεδιαςμού και πιθανότατα δεν θα επιβιώςει από ϊλλο ςειςμό. Η καταςκευό εύναι βαριϊ
κατεςτραμμϋνη με χαμηλό εναπομϋνουςα πλευρικό αντοχό και δυςκαμψύα, παρότι τα κατακόρυφα
ςτοιχεύα εύναι ακόμη ικανϊ να φϋρουν κατακόρυφα φορτύα. Σα περιςςότερα μη-δομικϊ ςτοιχεύα
ϋχουν καταρρεύςει και μεγϊλεσ μόνιμεσ μετακινόςεισ εύναι παρούςεσ.
Σα κριτόρια για την επιλογό τόχων Ικανότητασ μπορεύ να βρεθούν ςτον ASCE 41-17.

ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Προκειμϋνου να επιλεγεύ ο αποδεκτόσ τύποσ ανϊλυςησ και οι κατϊλληλεσ τιμϋσ ςυντελεςτό
αξιοπιςτύασ, ορύζονται οι ακόλουθεσ τρεισ ςτϊθμεσ αξιοπιςτύασ:




Ελϊχιςτη τϊθμη Αξιοπιςτύασ
υνόθησ τϊθμη Αξιοπιςτύασ
Εκτεταμϋνη τϊθμη Αξιοπιςτύασ

Οι παρϊγοντεσ που καθορύζουν τη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ που λαμβϊνεται εύναι (i) η γεωμετρύα, δηλ. οι
γεωμετρικϋσ ιδιότητεσ του δομικού ςυςτόματοσ και τα μη δομικϊ ςτοιχεύα, π.χ. τοιχοποιύα πλόρωςησ,
που μπορεύ να επηρεϊςουν τη δομικό απόκριςη, ii) λεπτομϋρειεσ, που περιλαμβϊνουν την ποςότητα
και την λεπτομϋρεια του οπλιςμού ςε διατομϋσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ, τη ςύνδεςη των
διαφραγμϊτων ορόφου με το ςύςτημα ανϊληψησ πλευρικών φορτύων, το κονύαμα και την φύςη τυχόν
ενιςχυτικών ςτοιχεύων ςτην τοιχοποιύα, και τϋλοσ (iii) υλικϊ, δηλαδό οι μηχανικϋσ ιδιότητεσ των
υλικών.

Ελάχιςτθ Στάκμθ Αξιοπιςτίασ
Η ελϊχιςτη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ αντιςτοιχεύ ςε μια κατϊςταςη γνώςησ, όπου οι πληροφορύεσ εύναι
γνωςτϋσ από τα ςχϋδια τησ αρχικόσ μελϋτησ με αρκετϋσ πληροφορύεσ για την ανϊλυςη τησ
καταςκευόσ και τον υπολογιςμό των ικανοτότων των μελών. Σα ςχϋδια δεύχνουν τη διϊταξη του
ςυςτόματοσ ανϊληψησ φορτύων βαρύτητασ και του ςυςτόματοσ ανϊληψησ ςειςμικών δρϊςεων με
επαρκεύσ λεπτομϋρειεσ. Οι πληροφορύεσ επιβεβαιώνονται με οπτικό επύ τόπου επιθεώρηςη.
ε περύπτωςη απουςύασ επαρκών πληροφοριών ςτα ςχϋδια ό ατελεύσ πληροφορύεσ, οι πληροφορύεσ
που απουςιϊζουν ςυμπληρώνονται από μια αναλυτικό αποτύμηςη τησ κατϊςταςησ, που περιλαμβϊνει
καταςτρεπτικϋσ και μη-καταςτρεπτικϋσ ϋρευνεσ. Αν δεν υπϊρχουν τεςτ αντοχόσ υλικών και εκθϋςεισ
εκτύμηςησ ποιότητασ, χρηςιμοποιούνται προκαθοριςμϋνεσ ιδιότητεσ υλικών ςύμφωνα με την ενότητα
10.2.2.5 του ASCE 41-17.

Συνικθσ Στάκμθ Αξιοπιςτίασ
Η ςυνόθησ ςτϊθμη αξιοπιςτύασ αντιςτοιχεύ ςε μια κατϊςταςη γνώςησ όπου οι πληροφορύεσ
ςυλλϋγονται από τα ςχϋδια αρχικόσ μελϋτησ με αρκετϋσ πληροφορύεσ για την ανϊλυςη των
απαιτόςεων των μελών και τον υπολογιςμό των ικανοτότων των μελών. Σα ςχϋδια δεύχνουν τη
διϊταξη του ςυςτόματοσ ανϊληψησ φορτύων βαρύτητασ και του ςυςτόματοσ ανϊληψησ ςειςμικών
δρϊςεων με επαρκεύσ λεπτομϋρειεσ. Οι πληροφορύεσ επιβεβαιώνονται με οπτικό επύ τόπου
επιθεώρηςη.
ε περύπτωςη απουςύασ επαρκών πληροφοριών ςτα ςχϋδια ό ατελεύσ πληροφορύεσ, οι πληροφορύεσ
που απουςιϊζουν ςυμπληρώνονται από μια αναλυτικό αποτύμηςη τησ κατϊςταςησ, που περιλαμβϊνει
καταςτρεπτικϋσ και μη-καταςτρεπτικϋσ ϋρευνεσ. Αν δεν υπϊρχουν τεςτ αντοχόσ υλικών και εκθϋςεισ
εκτύμηςησ ποιότητασ, χρηςιμοποιούνται προκαθοριςμϋνεσ ιδιότητεσ υλικών ςύμφωνα με την ενότητα
10.2.2.5 του ASCE 41-17
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Εκτεταμζνθ Στάκμθ Αξιοπιςτίασ
Η εκτεταμϋνη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ αντιςτοιχεύ ςε μια κατϊςταςη γνώςησ, όπου οι πληροφορύεσ εύναι
γνωςτϋσ από την τεχνικό ϋκθεςη και από τα ςχϋδια τησ αρχικόσ μελϋτησ και περιλαμβϊνουν
προδιαγραφϋσ, τεςτ υλικών, και εκθϋςεισ εκτύμηςησ ποιότητασ για την αρχικό καταςκευό και τυχόν
ακόλουθεσ τροποποιόςεισ. . Οι πληροφορύεσ επιβεβαιώνονται με οπτικό επύ τόπου επιθεώρηςη.
ε περύπτωςη που η ϋκθεςη δεν εύναι πλόρησ, οι πληροφορύεσ που λεύπουν ςυμπληρώνονται από
αναλυτικό επύ τόπου επιθεώρηςη, που περιλαμβϊνει καταςτρεπτικϋσ και μη-καταςτρεπτικϋσ ϋρευνεσ.
Αν δεν υπϊρχουν τεςτ αντοχόσ υλικών και εκθϋςεισ εκτύμηςησ ποιότητασ, οι ιδιότητεσ των υλικών
προςδιορύζονται από αναλυτικϊ τεςτ υλικών ςύμφωνα με την ενότητα 10.2.2.4.2 του ASCE 41-17.

Συντελεςτζσ Αξιοπιςτίασ
τον επόμενο πύνακα του ASCE 41-17 φαύνονται μια ςύνοψη και ςυμβουλϋσ για τουσ ςυντελεςτϋσ
αξιοπιςτύασ και τισ μεθόδουσ ανϊλυςησ για κϊθε ςτϊθμη αξιοπιςτύασ.

Πύνακασ 6-1 του ASCE

Συντελεςτζσ Αςφαλείασ
τον ASCE 41-17 οι ςυντελεςτϋσ αςφαλεύασ ενςωματώνονται ϊμεςα ςτα όρια αντοχόσ και
μετακύνηςησ των μελών.
ε μϋλη που οι αποςτϊςεισ του εγκϊρςιου οπλιςμού (αποςτϊςεισ των ςυνδετόρων) υπερβαύνουν
κατϊ μιςό το ύψοσ τησ διατομόσ μετρούμενο ςτην κατεύθυνςη τησ τϋμνουςασ, ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ
πρϋπει να θεωρηθεύ ότι ςυμβϊλει ςτην αντοχό ςε τϋμνουςα ςε ποςοςτό 50%. Επύςησ, ςε μϋλη που οι
αποςτϊςεισ του εγκϊρςιου οπλιςμού (αποςτϊςεισ των ςυνδετόρων) υπερβαύνουν το ύψοσ τησ
διατομόσ μετρούμενο ςτην κατεύθυνςη τησ τϋμνουςασ, ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ πρϋπει να θεωρηθεύ ότι
δεν ςυνειςφϋρει ςτην αντοχό ςε τϋμνουςα. Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν ςτην καρτϋλα
υντελεςτών Αςφαλεύασ, αν επιθυμούν να επιβϊλλον μια τόςο αυςτηρό ςυνθόκη. Για περιςςότερεσ
πληροφορύεσ ςχετικϊ με αυτόν την ςυνθόκη, οι χρόςτεσ μπορούν να ανατρϋξουν ςτην ενότητα 10.3.4
του ASCE 41-17.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΚΑΝΟΤΘΤΑΣ ΓΛΑ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘ ΚΑΛ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
Όλοι οι ϋλεγχοι μϋλουσ (ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ και ικανότητα ςε διϊτμηςη) πρϋπει να
εκτελούνται για όλα τα ςτοιχεύα του κϊθε ορόφου, ςύμφωνα με το κεφϊλαιο 10 του ASCE 41-17,
κεφϊλαιο 11 του ACI 318-14 και Κεφϊλαιο 11 του ACI 440, λαμβϊνοντασ υπόψη τον Πύνακα 7-7 του
ASCE 41-17. Οι ςχετικϋσ μετακινόςεισ ορόφων πρϋπει να ελεγχθούν για τοιχύα με διατμητικό
ςυμπεριφορϊ. Επιπλϋον, οι ϋλεγχοι κόμβων δοκών υποςτυλωμϊτων μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για
να ελεγχθεύ η διατμητικό δύναμη ςτουσ κόμβουσ.
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Λκανότθτα Ραραμόρφωςθσ
Η ικανότητα παραμόρφωςησ των δοκών, των υποςτυλωμϊτων και των τοιχύων με καμπτικό
ςυμπεριφορϊ ορύζεται ςε όρουσ ςυνολικόσ γωνύασ ςτροφόσ θ, δηλαδό την γωνύα μεταξύ τησ
εφαπτόμενησ προσ τον ϊξονα ςτο ϊκρο διαρροόσ και τησ χορδόσ που ςυνδϋει αυτό το ϊκρο με το ϊκρο
του διατμητικού ανούγματοσ (LV = M/V = ροπό/διϊτμηςη ςτο τελικό τμόμα). Η γωνύα ςτροφόσ χορδόσ
εύναι επύςησ ύςη με το λόγο μετατοπύςεωσ του ςτοιχεύου, που εύναι η εκτροπό ςτο ϊκρο του
διατμητικού ανούγματοσ ςε ςχϋςη με την εφαπτομϋνη προσ τον ϊξονα ςτο ϊκρο διαρροόσ, που
διαιρεύται με το διατμητικό ϊνοιγμα.
Η ικανότητα παραμόρφωςησ των δοκών και των υποςτυλωμϊτων επηρεϊζεται ςε μεγϊλο βαθμό από
την ϋλλειψη κατϊλληλησ ςειςμικόσ αντοχόσ ςε διαμόκη οπλιςμό, καθώσ και από τον τύπο ρϊβδων,
δηλαδό εϊν υπϊρχουν λεύεσ ρϊβδοι ό / και ψυχρϊ επεξεργαςμϋνοσ ψαθυρόσ χϊλυβασ. Η ανεπαρκόσ
ανϊπτυξη τησ ςυναρμογόσ κατϊ μόκοσ του ανούγματοσ (δοκού) και κατϊ του ύψουσ (υποςτυλώματα)
και η ανεπαρκόσ ενςωμϊτωςη ςτουσ κόμβουσ δοκού-υποςτυλώματοσ μπορούν να επηρεϊςουν την
απόκριςη του μϋλουσ ςτην ςειςμικό δρϊςη, περιορύζοντασ δραςτικϊ την ικανότητϊ του ςε ςχϋςη με
την κατϊςταςη ςτην οπούα ο οπλιςμόσ θεωρεύται πλόρωσ αποτελεςματικόσ. Οι ανωτϋρω περιοριςμού
λαμβϊνονται υπόψη ςτην ικανότητα παραμόρφωςησ.
Η οριακό ςυνολικό ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ των μελών ςκυροδϋματοσ υπό κυκλικό
φόρτιςη υπολογύζεται ωσ το ϊθροιςμα τησ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ ςτη διαρροό και το πλαςτικό
μϋροσ τησ ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ.
θ = θy + θp
Η ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ ςτη διαρροό, θy, υπολογύζεται όπωσ περιγρϊφεται παρακϊτω:


Για δοκούσ και υποςτυλώματα από την εξύςωςη του D.Biskinis (2007):
θy =

My Ls
3EIeff

Όπου η τιμό τησ ενεργού δυςκαμψύασ EIeff, υπολογύζεται ςύμφωνα με τον Πύνακα 10-5 του ASCE 4117.


Για τοιχύα από την εξύςωςη (10-5) του ASCE 41-17:,
θyE =

M yE
EI eff

lp

(10-5) ASCE 41-17

Σο πλαςτικό μϋροσ τησ ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ υπολογύζεται όπωσ παρακϊτω:


Για δοκούσ ςύμφωνα με τον Πύνακα 10-7 του ASCE 41-17



Για υποςτυλώματα ςύμφωνα με τον Πύνακα 10-8 του ASCE 41-17



Για τοιχύα με καμπτικό ςυμπεριφορϊ ςύμφωνα με τον Πύνακα 10-9 του ASCE 41-17

Η ικανότητα παραμόρφωςησ για τοιχύα με διατμητικό ςυμπεριφορϊ ορύζεται ςε όρουσ λόγου ςχετικόσ
μετακύνηςησ ορόφου όπωσ υποδεικνύεται ςτον Πύνακα 10-20 του ASCE 41-17.
Η ροπό διαρροόσ υπολογύζεται ςύμφωνα με τισ εξιςώςεισ του Παραρτόματοσ 7Α του ΚΑΝ.ΕΠΕ.
Οι χρόςτεσ μπορούν να ανατρϋξουν ςε ςχετικϋσ δημοςιεύςεισ για τον οριςμό ϊλλων παραμϋτρων και
επιπλϋον λεπτομϋρειεσ για τισ εξιςώςεισ.
Υφάςματα ΛΟΡ
Η ςυνειςφορϊ των υφαςμϊτων ΙΟΠ ςτην ικανότητα του μϋλουσ λαμβϊνεται υπόψη ςτον υπολογιςμό
τησ ικανότητασ ροπόσ διαρροόσ.
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Διατμθτικι Αντοχι
Η ικανότητα ςε διϊτμηςη των υποςτυλωμϊτων υπολογύζεται μϋςω τησ ακόλουθησ ϋκφραςησ
ςύμφωνα με την ενότητα 10.4.2.3 του ASCE 41-17.
VCol = k nl VCol 0 = k nl 𝛼Col

A v f ytL /E d
s

+λ

6 f ′cL /E
M UD V UD d

1+

N UG
6A g f ′cL /E

0.8Ag (lb/in.2 units)
(10-3) ASCE 41-17

VCol = k nl VCol 0 = k nl 𝛼Col

A v f ytL /E d
s

+λ

0.5 f ′cL /E
M UD V UD d

1+

N UG
0.5A g f ′cL /E

0.8Ag (Mpa units)
(10-3.si) ASCE 41-17

Η αντοχό ςε διϊτμηςη ενόσ τοιχύου υπολογύζεται από την ακόλουθη ϋκφραςη:
(18.10.4.1) ACI 318-14

Vn = Acv αc λ fc′ + ρ t fy

Η τιμό του Vn ςε οποιοδόποτε οριζόντια διατομό για διϊτμηςη ςτο επύπεδο του τοιχύου δεν πρϋπει να
λαμβϊνεται μεγαλύτερη από 0.83 fc′ hd ςύμφωνα με την ενότητα 11.5.4.3 του ACI 318-14.
Η ικανότητα ςε διϊτμηςη διατομών δοκού υπολογύζεται από την εξύςωςη (22.5.1.1) του, ACI 318-14,
με την αντοχό ςε διϊτμηςη που παρϋχεται από τον εγκϊρςιο οπλιςμό να υπολογύζεται από την
εξύςωςη (22.5.10.5.3) του ACI 318-14 και την αντοχό ςε διϊτμηςη που παρϋχεται από το ςκυρόδεμα
να υπολογύζεται από τον λεπτομερό υπολογιςμό τησ διατομόσ 22.5.5.1 του ACI 318-14.
0.16λ fc′ + 17𝜌w
Vc = min

Vu d
bw d;
Mu

0.16λ fc′ + 17𝜌w bw d;
0.29λ fc′ bw d

Οι χρόςτεσ μπορούν να ανατρϋξουν ςε ςχετικϋσ δημοςιεύςεισ για τον οριςμό ϊλλων παραμϋτρων και
επιπλϋον λεπτομϋρειεσ για τισ εξιςώςεισ.
Υφάςματα ΛΟΡ
Η αντοχό ςε διϊτμηςη Vn, μπορεύ να υπολογιςτεύ από την εξύςωςη (10-3) του ASCE 41-17 για
υποςτυλώματα ό την εξύςωςη (22.5.1.1) του ACI 318-14 για δοκούσ και τοιχύα προςθϋτοντασ ςτο Vs
τη ςυνειςφορϊ του μανδύα ΙΟΠ ςτην αντοχό ςε διϊτμηςη.
Η ςυνειςφορϊ του μανδύα ΙΟΠ ςτην αντοχό ςε διϊτμηςη υπολογύζεται μϋςω τησ ακόλουθησ
ϋκφραςησ πολλαπλαςιαζόμενη με ϋνα ςυντελεςτό απομεύωςησ ψf, όπωσ περιγρϊφεται ςτην ενότητα
11.4 του ACI 440:
Vf =

A fv f fe sina +cosa d fv
sf

(11-3) ACI 440

όπου
Afv = 2nt f wf

(11-4) ACI 440

και
ffe = εfe Ef

(11-5) ACI 440

Η ςυνολικό αντοχό ςε διϊτμηςη παρϋχεται από το ϊθροιςμα του οπλιςμού διϊτμηςησ των ΙΟΠ και του
οπλιςμού διϊτμηςησ χϊλυβα πρϋπει να περιορύζεται όπωσ υποδεικνύεται ςτην εξύςωςη παρακϊτω:
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Vs + Vf ≤ 8 fc′ bw d

in in-lb units

Vs + Vf ≤ 0.66 fc′ bw d

in SI units

(11-11) ACI 440

Οι χρόςτεσ μπορούν να ανατρϋξουν ςε ςχετικϋσ δημοςιεύςεισ για τον οριςμό ϊλλων παραμϋτρων και
επιπλϋον λεπτομϋρειεσ για τισ εξιςώςεισ.

Διατμθτικι Δφναμθ Κόμβων
Η εξύςωςη τησ ενότητασ 10.4.2.3.2 του ASCE 41-17 χρηςιμοποιεύται για τον υπολογιςμό τησ αντοχόσ
ςε διϊτμηςη των κόμβων:
′
VJ = λγ fcL
/E Α j

(lb/in.2 units)

′
VJ = 0.083λγ fcL
/E Α j

(MPa units)

(10-4) ASCE 41-17
(10-4.si) ASCE 41-17

Η τιμό του γ ορύζεται ςτον Πύνακα 10-12 του ASCE 41-17.
Οι χρόςτεσ μπορούν να ανατρϋξουν ςε ςχετικϋσ δημοςιεύςεισ για τον οριςμό ϊλλων παραμϋτρων και
επιπλϋον λεπτομϋρειεσ για τισ εξιςώςεισ.

ΚΑΜΡΥΛΘ ΛΚΑΝΟΤΘΤΑΣ
Κϊθε ανελαςτικό ςτατικό ανϊλυςη (pushover) οδηγεύ ςε μια καμπύλη ικανότητασ, η οπούα εύναι μια
ςχϋςη μεταξύ τησ ςυνολικόσ τϋμνουςασ βϊςησ και τησ οριζόντιασ μετακύνηςησ ενόσ
αντιπροςωπευτικού ςημεύου τησ καταςκευόσ, που ονομϊζεται "κόμβοσ ελϋγχου", με τισ τιμϋσ τησ
ελεγχόμενησ μετατόπιςησ να κυμαύνονται μεταξύ μηδϋν και μιασ μϋγιςτησ τιμόσ που καθορύζεται από
τον χρόςτη.

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΘ ΜΕΤΑΚΛΝΘΣΘ
Η ςτοχευόμενη μετακύνηςη δt (§ 7.4.3.3 του ASCE 41-17) υπολογύζεται λαμβϊνοντασ υπόψη όλουσ
τουσ ςχετικούσ παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την μετακύνηςη ενόσ κτιρύου το οπούο αποκρύνεται
ανελαςτικϊ. Δύνεται η δυνατότητα να εξεταςτεύ η μετακύνηςη ενόσ ελαςτικού ςυςτόματοσ με ϋνα
βαθμό ελευθερύασ με μια θεμελιώδη ιδιοπερύοδο ύςη με τη θεμελιώδη ιδιοπερύοδο του κτιρύου, που
υπόκειται ςτισ ςειςμικϋσ δρϊςεισ. Απαιτεύται κατϊλληλη διόρθωςη προκειμϋνου να υπολογιςτεύ η
αντύςτοιχη μετατόπιςη του κτιρύου, που θεωρεύται ότι ανταποκρύνεται ωσ ϋνα ελαςτικό-τϋλεια
πλαςτικό ςύςτημα.
Για κτύρια με ϊκαμπτα διαφρϊγματα ςε κϊθε ςτϊθμη ορόφου , η ςτοχευόμενη μετακύνηςη πρϋπει να
υπολογιςτεύ ςύμφωνα με την εξύςωςη (7-28) του ASCE 41-17 ό από μια αποδεκτό διαδικαςύα που
υπολογύζει τη μη γραμμικό απόκριςη του κτιρύου.
δt = C0 C1 C2 S𝛼

T 2e
4π 2

(7-28) ASCE 41-17

g

Όπου Sα εύναι η φαςματικό επιτϊχυνςη ςτην ενεργό θεμελιώδη ιδιοπερύοδο και λόγο απόςβεςησ του
κτιρύου ςτην εξεταζόμενη διεύθυνςη, όπωσ υπολογύζεται ςτισ ενότητεσ 2.4.1 ό 2.4.2 του ASCE 41-17,
και C0, C1 και C2 εύναι ςυντελεςτϋσ τροποπούηςησ που ορύζονται ωσ ακολούθωσ:
C0: υντελεςτόσ Σροποπούηςησ ο οπούοσ ςυςχετύζει τη φαςματικό μετακύνηςη του ιςοδύναμου
μονοβϊθμιου ςυςτόματοσ (SDOF) με την μετακύνηςη οροφόσ του αντύςτοιχου πολύ-βϊθμιου (MDOF)
και υπολογύζεται χρηςιμοποιώντασ την κατϊλληλη τιμό από τον πύνακα 7-5.

ΚΤΛΛΑ ΜΕ ΔΛΑΤΜΘΤΛΚΘ ΣΥΜΡΕΛΦΟΑ
Αριθμόσ
Ορόφων

Τριγωνική Κατανομή
Φορτίου (1.1, 1.2, 1.3)

Ομοιόμορφη Κατανομή
Φορτίου (2.1)

ΆΛΛΑ ΚΤΛΛΑ
Οποιαδήποτε
Κατανομή

Ραράρτθμα A.2
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Φορτίου
1

1.0

1.0

1.0

2

1.2

1.15

1.2

3

1.2

1.2

1.3

5

1.3

1.2

1.4

10+

1.3

1.2

1.5

Πύνακασ 7-5 του ASCE 41-17: Σιμϋσ για υντελεςτό Σροποπούηςησ C0
C1: υντελεςτόσ Σροποπούηςησ για να ςυςχετύςει τισ αναμενόμενεσ μϋγιςτεσ ανελαςτικϋσ
μετακινόςεισ ςτισ μετακινόςεισ που υπολογύζονται για ελαςτικό απόκριςη. Για περιόδουσ μικρότερεσ
από 0,2s, το C1 πρϋπει να ληφθεύ ύςο με αυτό για T=0.2s.
C1=1.0 για Σ ≥ 1s , και
C1 = 1 +

μstrength −1
αT 2e

για 0.2s ≤ Σ < 1s ,

(7-29) ASCE 41-17

Όπου α εύναι ο ςυντελεςτόσ κατηγοριοπούηςησ εδϊφουσ (εύναι ύςοσ με 130 για κατηγορύα εδϊφουσ Α
ό Β, 90 για κατηγορύα εδϊφουσ C και 60 για κατηγορύα εδϊφουσ D, E ό F), Σe εύναι η θεμελιώδησ
περύοδοσ του κτιρύου ςτην εξεταζόμενη διεύθυνςη και μstrength εύναι ο λόγοσ τησ απαύτηςησ ελαςτικόσ
αντοχόσ προσ το ςυντελεςτό αντοχόσ διαρροόσ, που υπολογύζεται ςύμφωνα με την εξύςωςη (7-31)
του ASCE 41-17.
C2: υντελεςτόσ Σροποπούηςησ για να αντιπροςωπεύςει την επύδραςη του ςχόματοσ υςτϋρηςησ, την
κυκλικό απομεύωςη δυςκαμψύασ και τη μεύωςη τησ αντοχόσ ςτη μϋγιςτη απόκριςη μετατόπιςησ. Για
περιόδουσ μεγαλύτερεσ από 0.7, C2=1.0.
C2 = 1 +

1

μstrength −1 2

800

Te

(7-30) ASCE 41-17

Όπου ο λόγοσ αντοχόσ μstrength υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη εξύςωςη:
μstrength =

Sα
Vy W

Cm

(7-31) ASCE 41-17

Cm εύναι ο ςυντελεςτόσ ενεργόσ μϊζασ με τιμϋσ ςύμφωνα με τον Πύνακα 7-4 του ASCE 41-17.
Οι χρόςτεσ μπορούν να ανατρϋξουν ςε ςχετικϋσ δημοςιεύςεισ για τον οριςμό ϊλλων παραμϋτρων και
επιπλϋον λεπτομϋρειεσ για τισ εξιςώςεισ.
Προςδιοριςμόσ τησ εξιδανικευμϋνησ ελαςτικόσ - τϋλεια πλαςτικόσ ςχϋςησ δύναμησμετακύνηςησ
Η μη γραμμικό ςχϋςη δύναμησ μετατόπιςησ που ςυςχετύζει την τϋμνουςα βϊςησ με την μετατόπιςη
του κόμβου ελϋγχου μπορεύ να αντικαταςταθεύ από μια εξιδανικευμϋνη καμπύλη για τον
προςδιοριςμό τησ ιςοδύναμησ πλευρικόσ δυςκαμψύασ Ke και την αντύςτοιχη αντοχό διαρροόσ Vy του
κτιρύου.
υνύςταται η εξιδανικευμϋνη καμπύλη ικανότητασ (ςχϋςη δύναμησ-μετατόπιςησ) να εύναι διγραμμικό,
με κλύςη του πρώτου κλϊδου ύςη με Ke και κλύςη του δεύτερου κλϊδου ύςη με α1Ke. Οι δύο γραμμϋσ
που απαρτύζουν την διγραμμικό καμπύλη μπορούν να οριςτούν γραφικϊ, με βϊςη το κριτόριο των
περύπου ύςων εμβαδών των χωρύωνν που ορύζονται πϊνω και κϊτω από τισ τομϋσ τησ πραγματικόσ
και τησ εξιδανικευμϋνησ καμπύλησ (Εικόνα 7-3 του ASCE 41-17).
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Εικόνα 7-3 του ASCE 41-17 Εξιδανικευμϋνη Καμπύλη Δύναμησ-Μετατόπιςησ

Η ιςοδύναμη πλευρικό δυςκαμψύα Ke προςδιορύζεται ωσ η επιβατικό δυςκαμψύα που αντιςτοιχεύ ςε
μια τϋμνουςα βϊςησ ύςη με το 60% τησ ενεργούσ αντοχόσ διαρροόσ Vy, η τελευταύα ορύζεται από την
τομό των ευθειών παραπϊνω. Η κανονικοποιημϋνη κλύςη (α1) του δεύτερου κλϊδου ορύζεται από μια
ευθεύα γραμμό που περνϊ διαμϋςου του ςημεύου (Vd, Δd) και ενόσ ςημεύου ςτην τομό με το κομμϊτι τησ
πρώτησ γραμμόσ ϋτςι ώςτε τα χωρύα πϊνω και κϊτω τησ πραγματικόσ καμπύλησ να εύναι περύπου ύςα.
(Vd, Δd) θα εύναι ϋνα ςημεύο πϊνω ςτην πραγματικό καμπύλη δύναμησ- μετατόπιςησ ςτην
υπολογιςμϋνη ςτοχευόμενη μετακύνηςη ό ςτη μετακύνηςη που αντιςτοιχεύ ςτη μϋγιςτη τϋμνουςα,
όποια εύναι μικρότερη.
Προςδιοριςμόσ τησ θεμελιώδουσ Ιδιοπεριόδου
Η ενεργό θεμελιώδησ ιδιοπερύοδοσ ςτην εξεταζόμενη διεύθυνςη θα εκτιμϊται βϊςει μιασ
εξιδανικευμϋνησ καμπύλησ δύναμησ-μετατόπιςησ.
Η τιμό Te τησ ενεργούσ θεμελιώδουσ ιδιοπεριόδου υπολογύζεται από την ακόλουθη ϋκφραςη:
Te = Ti

Ki
Ke

(7-27) ASCE 41-17

Όπου Ti εύναι η ελαςτικό θεμελιώδησ ιδιοπερύοδοσ ςτην υπό εξϋταςη διεύθυνςη, και υπολογύζεται από
ιδιομορφικό ανϊλυςη, Ki εύναι η αντύςτοιχη ελαςτικό πλευρικό δυςκαμψύα, και Ke εύναι η ενεργόσ
πλευρικό δυςκαμψύα.

Ραράρτθμα A.3 – NTC-18
ε αυτό το παρϊρτημα παρουςιϊζονται οι παρϊμετροι που χρηςιμοποιούνται για την αποτύμηςη των
καταςκευών, ςύμφωνα με τον ιταλικό εθνικό ςειςμικό κανονιςμό - NTC-18.

ΜΕΚΟΔΟΛ ΑΝΑΛΥΣΘΣ
Η τρϋχουςα πρακτικό ςτην Ιταλύα όςον αφορϊ την αποτύμηςη καταςκευών ρυθμύζεται από τον
ιταλικό εθνικό ςειςμικό κανονιςμό - NTC-18.
ύμφωνα με τον NTC-18, οι ςειςμικϋσ δρϊςεισ ςε ςυνδυαςμό με τισ επιδρϊςεισ των μόνιμων και
μεταβλητών φορτύων εκτιμώνται με μύα από τισ ακόλουθεσ μεθόδουσ:
-

Γραμμικό ελαςτικό ανϊλυςη
Πλαςτικό ανϊλυςη
Μη γραμμικό ανϊλυςη.

το SeismoBuild χρηςιμοποιεύται η μη γραμμικό ςτατικό ανϊλυςη η πιο ςυνηθιςμϋνη μϋθοδοσ
αποτύμηςησ των υφιςτϊμενων κτιρύων. Βαςύζεται ςε ανελαςτικϋσ ςτατικϋσ αναλύςεισ που
εκτελούνται υπό ςταθερϊ φορτύα βαρύτητασ και αυξανόμενεσ πλευρικϋσ δυνϊμεισ, που εφαρμόζονται
ςτη θϋςη των μαζών για την προςομούωςη των δυνϊμεων αδρανεύασ που προκαλούνται από τη
ςειςμικό δρϊςη. Καθώσ το μοντϋλο μπορεύ να υπολογύςει τόςο για γεωμετρικό όςο και για μηχανικό
μη γραμμικότητα, αυτό η μϋθοδοσ μπορεύ να περιγρϊψει αποτελεςματικϊ την εξϋλιξη των
αναμενόμενων πλαςτικών μηχανιςμών και δομικών βλαβών.
Κϊθε ανελαςτικό ςτατικό ανϊλυςη οδηγεύ ςε μια καμπύλη ικανότητασ, η οπούα εύναι μια ςχϋςη μεταξύ
τησ ςυνολικόσ τϋμνουςασ βϊςησ και τησ οριζόντιασ μετακύνηςησ ενόσ αντιπροςωπευτικού ςημεύου τησ
καταςκευόσ, που ονομϊζεται "κόμβοσ ελϋγχου". Η απαύτηςη ςτην εξεταζόμενη ςτϊθμη
επιτελεςτικότητασ - Επύπεδο Λειτουργικότητασ, Περιοριςμόσ Βλαβών, Προςταςύα Ζωόσ ό Οιονεύ
Κατϊρρευςησ - καθορύζεται από την κατϊλληλη ςύγκριςη μεταξύ τησ ικανότητασ που καθορύζεται από
την καμπύλη ανελαςτικόσ ςτατικόσ ανϊλυςησ-καμπύλη pushover και τησ απαύτηςησ που καθορύζεται
από το Ελαςτικό Υϊςμα Απόκριςησ. Για να γύνει αυτό, οι μετατοπύςεισ του "κόμβου ελϋγχου"
μεταςχηματύζονται βϊςει φαςματικών ποςοτότων ςε ϋνα ιςοδύναμο μονοβϊθμιο ςύςτημα ενόσ
βαθμού ελευθερύασ (SDOF), το οπούο προϋρχεται από το αντύςτοιχο ςύςτημα πολλαπλών βαθμών
ελευθερύασ (MDOF) και υπολογύζεται ςύμφωνα με την ενότητα C7.3.4 του NTC-18.
Η δομικό απαύτηςη που ςυνδϋεται με την ςτοχευόμενη μετακύνηςη πρϋπει να πληρού τα κριτόρια
ελϋγχου, που ορύζονται ςτον NTC-18. υνεπώσ, η απαύτηςη του ςτοιχεύου για ψαθυρό (διατμητικό)
και όλκιμη (παραμόρφωςη γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ) δρϊςη θεωρεύται ότι ςυμμορφώνεται με όρια
που λαμβϊνουν υπόψη: Σισ μηχανικϋσ ιδιότητεσ του ςτοιχεύου, την κϊμψη του ςτοιχεύου και τη
διατμητικό και την αξονικό αλληλεπύδραςη του ςτοιχεύου. Επιπλϋον λαμβϊνουν υπόψη την
υποβϊθμιςη τησ αντοχόσ / ακαμψύασ, που ςυνδϋεται με την απαύτηςη πλαςτιμότητασ και την κυκλικό
υςτερετικό απόκριςη των ςτοιχεύων από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα, με την θεώρηςη κατϊλληλησ μη
γραμμικότητασ του υλικού.

ΣΤΑΚΜΕΣ ΕΡΛΣΤΕΛΕΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ
ύμφωνα με τον NTC-18, η κατϊςταςη βλϊβησ ςτην καταςκευό ορύζεται από τϋςςερισ ςτϊθμεσ
επιτελεςτικότητασ, ςυγκεκριμϋνα το Επύπεδο Λειτουργικότητασ (SLC), Περιοριςμό Βλαβών(SLD),
Προςταςύα Ζωόσ (SLV) και Οιονεύ Κατϊρρευςη (SLC).

Στάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Οιονεί Κατάρρευςθ (SLC)
Η ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ τησ Οιονεύ Κατϊρρευςησ (SLC) , ςύμφωνα με τον NTC-18, όταν η
καταςκευό, μετϊ το ςειςμό, υφύςταται ςοβαρϋσ ρωγμϋσ και καταρρεύςεισ των μη δομικών ςτοιχεύων

234

SeismoBuild Εγχειρίδιο Χριςθσ

και εξοπλιςμού και πολύ ςοβαρϋσ ζημιϋσ ςτα δομικϊ ςτοιχεύα. Σο κτύριο εξακολουθεύ να διατηρεύ
ςημαντικό ακαμψύα και αντύςταςη ϋναντι κϊθετων φορτύων και μικρό περιθώριο αςφαλεύασ κατϊ τησ
κατϊρρευςησ από οριζόντιεσ δρϊςεισ. Σο κατϊλληλο επύπεδο προςταςύασ επιτυγχϊνεται επιλϋγοντασ
ςειςμικό δρϊςη με περύοδο επανϊληψησ 975 ετών, που αντιςτοιχεύ ςε πιθανότητα υπϋρβαςησ 5% ςε
50 χρόνια.

Στάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Ρροςταςία Ηωισ (SLV)
Η ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ τησ Προςταςύασ Ζωόσ (SLV) ςύμφωνα με τον NTC-18, όταν το κτύριο
μετϊ το ςειςμό υφύςταται ρωγμϋσ και καταρρεύςεισ των μη δομικών ςτοιχεύων και εξοπλιςμού και
ςημαντικϋσ ζημιϋσ ςτα δομικϊ ςτοιχεύα, που ςχετύζονται με ςημαντικό απώλεια ακαμψύασ κατϊ
οριζόντιων δρϊςεων. Η καταςκευό διατηρεύ μϋροσ τησ αντοχόσ και ακαμψύασ για κϊθετεσ δρϊςεισ
καθώσ και ϋνα περιθώριο αςφαλεύασ για την κατϊρρευςη από οριζόντιεσ ςειςμικϋσ δρϊςεισ. Σο
κατϊλληλο επύπεδο προςταςύασ επιτυγχϊνεται επιλϋγοντασ ςειςμικό δρϊςη με περύοδο επανϊληψησ
475 ετών που αντιςτοιχεύ ςε πιθανότητα υπϋρβαςησ 10% ςε 50 ϋτη.

Στάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Ρεριοριςμζνεσ Βλάβεσ (SLD)
Η ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ Περιοριςμϋνεσ Βλϊβεσ (SLD) , ςύμφωνα με τον NTC-18, όταν το κτύριο
μετϊ το ςειςμό ωσ ςύνολο, ςυμπεριλαμβανομϋνων των δομικών και μη δομικών ςτοιχεύων, καθώσ και
ο εξοπλιςμόσ που ςχετύζεται με τη λειτουργύα του, ϋχει βλϊβη που δεν διακυβεύει ςημαντικϊ την
ικανότητα αντοχόσ και ακαμψύασ ςε κϊθετεσ και οριζόντιεσ δρϊςεισ. Η καταςκευό παραμϋνει ϊμεςα
χρηςιμοποιόςιμη παρϊ την διακοπό τησ χρόςησ μϋρουσ του εξοπλιςμού. Σο κατϊλληλο επύπεδο
προςταςύασ επιτυγχϊνεται επιλϋγοντασ μια ςειςμικό δρϊςη με περύοδο επανϊληψησ 50 ετών που
αντιςτοιχεύ ςε πιθανότητα υπϋρβαςησ 63% ςε 50 χρόνια.

Στάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Επίπεδο Λειτουργικότθτασ (SLO)
Η ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ Επιπϋδου Λειτουργικότητασ (SLO) μπορεύ να επιλεγεύ, ςύμφωνα με τον
NTC-18, όταν το κτύριο ςτο ςύνολό του, ςυμπεριλαμβανομϋνων των δομικών και μη δομικών
ςτοιχεύων, καθώσ και τον εξοπλιςμό, που ςχετύζεται με τη λειτουργύα του, δεν πρϋπει να υποςτεύ
βλϊβη ό να διακόψει τη λειτουργύα του μετϊ το ςειςμό. Σο κατϊλληλο επύπεδο προςταςύασ
επιτυγχϊνεται επιλϋγοντασ ςειςμικό δρϊςη με περύοδο επανϊληψησ 30 ετών που αντιςτοιχεύ ςε
πιθανότητα υπϋρβαςησ 81% ςε 50 χρόνια.

ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Προκειμϋνου να επιλεγεύ ο αποδεκτόσ τύποσ ανϊλυςησ και οι κατϊλληλεσ τιμϋσ ςυντελεςτό
αξιοπιςτύασ, ορύζονται οι ακόλουθεσ τρεισ ςτϊθμεσ αξιοπιςτύασ:




KL1: Περιοριςμϋνη τϊθμη Αξιοπιςτύασ
KL2: Ικανοποιητικό τϊθμη Αξιοπιςτύασ
KL3: Τψηλό τϊθμη Αξιοπιςτύασ

Οι παρϊγοντεσ που καθορύζουν τη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ που λαμβϊνεται εύναι (i) η γεωμετρύα, δηλαδό
οι γεωμετρικϋσ ιδιότητεσ του δομικού ςυςτόματοσ και των μη δομικών ςτοιχεύων, π.χ. τοιχοποιύα, που
μπορεύ να επηρεϊςουν τη δομικό απόκριςη. (ii) λεπτομϋρειεσ, οι οπούεσ περιλαμβϊνουν την ποςότητα
και την λεπτομϋρεια του οπλιςμού ςε διατομϋσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ, τη ςύνδεςη των
διαφραγμϊτων ορόφου με τα μϋλη που δύδουν πλευρικό αντοχό ςτην καταςκευό, το κονύαμα και τη
φύςη τυχόν ενιςχυτικών ςτοιχεύων ςτην τοιχοποιύα, και τϋλοσ (iii) υλικϊ, δηλαδό τισ μηχανικϋσ
ιδιότητεσ των ςυςτατικών των υλικών.

KL1: Ρεριοριςμζνθ Στάκμθ Αξιοπιςτίασ
Η περιοριςμϋνη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ αντιςτοιχεύ ςε μια κατϊςταςη γνώςησ όπου η ςυνολικό
γεωμετρύα τησ καταςκευόσ και τα μεγϋθη μελών εύναι γνωςτϊ από περιοριςμϋνη ϋρευνα ό από τα
αρχικϊ καταςκευαςτικϊ ςχϋδια, που χρηςιμοποιόθηκαν τόςο για την αρχικό καταςκευό όςο και για
τυχόν μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ, καθώσ και επαρκϋσ δεύγμα των διαςτϊςεων τόςο τησ
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ςυνολικόσ γεωμετρύασ όςο και των μεγεθών των μελών, που ελϋγχθηκαν επιτόπου. ε περύπτωςη
ςημαντικών αποκλύςεων από τα καταςκευαςτικϊ ςχϋδια γύνεται μια πληρϋςτερη διαςταςιολογικό
ϋρευνα. Οι δομικϋσ λεπτομϋρειεσ δεν εύναι γνωςτϋσ από λεπτομερό καταςκευαςτικϊ ςχϋδια και
θεωρούνται ότι βαςύζονται ςε προςομοιωμϋνο ςχεδιαςμό ςύμφωνα με τη ςυνόθη πρακτικό κατϊ την
εποχό τησ καταςκευόσ. Οι περιοριςμϋνεσ επιθεωρόςεισ που εκτελούνται ςτισ πιο κρύςιμεσ περιοχϋσ
πρϋπει να αποδεικνύουν ότι οι παραδοχϋσ αντιςτοιχούν ςτην πραγματικό κατϊςταςη. Πληροφορύεσ
ςχετικϊ με τισ μηχανικϋσ ιδιότητεσ των δομικών υλικών δεν εύναι διαθϋςιμεσ, ϋτςι θεωρούνται
προκαθοριςμϋνεσ τιμϋσ, ςύμφωνα με τα πρότυπα κατϊ την εποχό τησ καταςκευόσ, ςυνοδευόμενεσ
από περιοριςμϋνο επιτόπου ϋλεγχο ςτισ πιο κρύςιμεσ περιοχϋσ.
Η αποτύμηςη τησ καταςκευόσ με βϊςη αυτό τη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ πραγματοποιεύται μϋςω
γραμμικών μεθόδων ανϊλυςησ, εύτε ςτατικών εύτε δυναμικών.

KL2: Λκανοποιθτικι Στάκμθ Αξιοπιςτίασ
Η ικανοποιητικό ςτϊθμη αξιοπιςτύασ αντιςτοιχεύ ςε μια κατϊςταςη γνώςησ όπου η ςυνολικό
γεωμετρύα τησ καταςκευόσ και τα μεγϋθη μελών εύναι γνωςτϊ από εκτεταμϋνη ϋρευνα ό από
καταςκευαςτικϊ ςχϋδια που χρηςιμοποιόθηκαν τόςο για την αρχικό καταςκευό όςο και για τυχόν
μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ, καθώσ και επαρκϋσ δεύγμα διαςτϊςεων τόςο τησ ςυνολικόσ
γεωμετρύασ όςο και των μεγεθών των μελών. Οι δομικϋσ λεπτομϋρειεσ εύναι γνωςτϋσ από εκτεταμϋνη
επιθεώρηςη επιτόπου ό από καταςκευαςτικϊ ςχϋδια, ςε ςυνδυαςμό με περιοριςμϋνεσ επιθεωρόςεισ
επιτόπου ςτισ πιο κρύςιμεσ περιοχϋσ, όταν επιβεβαιώνουν ότι οι διαθϋςιμεσ πληροφορύεσ αντιςτοιχούν
ςτην πραγματικό κατϊςταςη. Πληροφορύεσ για τισ μηχανικϋσ ιδιότητεσ των δομικών υλικών
διατύθενται από εκτεταμϋνεσ δοκιμϋσ επιτόπου ό από τισ αρχικϋσ προδιαγραφϋσ ςχεδιαςμού και από
περιοριςμϋνεσ δοκιμϋσ επιτόπου.
Η αποτύμηςη τησ καταςκευόσ με βϊςη αυτό τη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ πραγματοποιεύται μϋςω
γραμμικών ό μη γραμμικών μεθόδων ανϊλυςησ, εύτε ςτατικών εύτε δυναμικών.

KL3: Υψθλι Στάκμθ Αξιοπιςτίασ
Η υψηλό ςτϊθμη αξιοπιςτύασ αντιςτοιχεύ ςε μια κατϊςταςη γνώςησ όπου η ςυνολικό γεωμετρύα τησ
καταςκευόσ και τα μεγϋθη μελών εύναι γνωςτϊ από μια ολοκληρωμϋνη ϋρευνα ό από το πλόρεσ
ςύνολο καταςκευαςτικών ςχεδύων, που χρηςιμοποιόθηκαν τόςο για την αρχικό καταςκευό όςο και
για τισ μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ, καθώσ και επαρκϋσ δεύγμα τόςο τησ ςυνολικόσ γεωμετρύασ όςο
και των μεγεθών των μελών. Οι δομικϋσ λεπτομϋρειεσ εύναι γνωςτϋσ από διεξοδικό επιθεώρηςη
επιτόπου ό από πλόρεσ ςύνολο λεπτομερών καταςκευαςτικών ςχεδύων ςε ςυνδυαςμό με
περιοριςμϋνεσ επιθεωρόςεισ επιτόπου ςτισ πιο κρύςιμεσ περιοχϋσ, τα οπούα αποδεικνύουν ότι οι
διαθϋςιμεσ πληροφορύεσ αντιςτοιχούν ςτην πραγματικό κατϊςταςη. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ
μηχανικϋσ ιδιότητεσ των δομικών υλικών διατύθενται από ολοκληρωμϋνεσ δοκιμϋσ επιτόπου ό από τισ
αρχικϋσ τεχνικϋσ εκθϋςεισ δοκιμών και περιοριςμϋνεσ δοκιμϋσ επιτόπου.
Η αποτύμηςη τησ καταςκευόσ με βϊςη αυτό τη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ πραγματοποιεύται μϋςω
γραμμικών ό μη γραμμικών μεθόδων ανϊλυςησ, εύτε ςτατικών εύτε δυναμικών.

Συντελεςτζσ Αξιοπιςτίασ
τον παρακϊτω πύνακα τησ ενότητασ C8.5.4.2 του τεύχουσ ςχολιαςμού του NTC-18, παρϋχεται
ςυνοπτικό παρουςύαςη και ςυςτϊςεισ για τουσ ςυντελεςτϋσ αξιοπιςτύασ καθώσ και οι μϋθοδοι
ανϊλυςησ για κϊθε ςτϊθμη αξιοπιςτύασ.
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τϊθμη
Αξιοπιςτύασ

LC1

LC2

LC3

Γεωμετρύα

Δομικϋσ
Λεπτομϋρειεσ

Ιδιότητεσ
Τλικών

Προςομούωςη
ςύμφωνα με τα
πρότυπα τησ
εποχόσ και
περιοριςμϋνοι
ϋλεγχοι
επιτόπου

Οι ςυνόθεισ
τιμϋσ για την
εποχό τησ
καταςκευόσ
και
περιοριςμϋνη
ϋρευνα
επιτόπου

Από τισ
αρχικϋσ
Ελλιπό
προδιαγραφϋσ
καταςκευαςτικϊ ςχεδιαςμού ό
ςχϋδια, με
από τεχνικϋσ
περιοριςμϋνουσ
εκθϋςεισ
Από τα αρχικϊ
ελϋγχουσ
δοκιμών με
καταςκευαςτικϊ
επιτόπου ό
περιοριςμϋνη
ςχϋδια με
εκτεταμϋνουσ
ϋρευνα
περιοριςμϋνη
ελϋγχουσ
επιτόπου ό
οπτικό ϋρευνα, ό
επιτόπου
εκτεταμϋνεσ
μόνο με πλόρη
επιτόπου
οπτικό ϋρευνα
δοκιμϋσ
Με αρχικϋσ
τεχνικϋσ
Ολοκληρωμϋνα
εκθϋςεισ
ό
καταςκευαςτικϊ
από τισ
ςχϋδια με
αρχικϋσ
περιοριςμϋνουσ
προδιαγραφϋσ
ελϋγχουσ
του ϋργου με
επιτόπου ό
εκτεταμϋνεσ
εξονυχιςτικούσ
δοκιμϋσ
ελϋγχουσ
επιτόπου
ό
επιτόπου
εκτεταμϋνεσ
δοκιμϋσ
επιτόπου

Σρόποι
Ανϊλυςησ

Cf

Γραμμικό
ανϊλυςη,
ςτατικό ό
δυναμικό

1.35

Όλοι

1.20

Όλοι

1.00

Πύνακασ C8.5.1.IV του τεύχουσ ςχολιαςμού του NTC-18- τϊθμεσ Αξιοπιςτύασ ςε ςχϋςη με τισ διαθϋςιμεσ
πληροφορύεσ, τισ επακόλουθεσ μεθόδουσ ανϊλυςησ και τισ επιτρεπόμενεσ τιμϋσ των ςυντελεςτών
αξιοπιςτύασ για κτύρια από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα ό από χϊλυβα
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Συντελεςτζσ Αςφαλείασ
Οι τιμϋσ των ςυντελεςτών αςφαλεύασ και οι εκφρϊςεισ του Κανονιςμού που χρηςιμοποιούνται,
μπορούν να καθοριςτούν μϋςω του πλαιςύου διαλόγου που ανούγει από το αντύςτοιχο κουμπύ.
ημειώνεται ότι οι προεπιλεγμϋνεσ τιμϋσ των ςυντελεςτών αςφαλεύασ εύναι αυτϋσ που ορύζονται από
τον NTC-18.

Ενότητα υντελεςτών Αςφαλεύασ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΚΑΝΟΤΘΤΑΣ ΓΛΑ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘ ΚΑΛ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
Όλοι οι ϋλεγχοι μϋλουσ (ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ και ικανότητα ςε διϊτμηςη) πρϋπει να
εκτελούνται για όλα τα ςτοιχεύα ςε κϊθε όροφο, ςύμφωνα με την ενότητα 4.1.2.3.5 του NTC-18 και τισ
ενότητεσ C8.7.2.3 του ςχολύου , θεωρώντασ τα μϋλη ωσ κύρια ό δευτερεύοντα (ενότητα 7.2.3 του NTC18) ςειςμικϊ ςτοιχεύα. Επιπλϋον, μπορούν να γύνουν ϋλεγχοι των κόμβων δοκού-υποςτυλώματοσ για
τον ϋλεγχο (i) του διαγώνιου εφελκυςμού του κόμβου και (ii) τησ διαγώνιασ θλύψησ του κόμβου.
Σϋλοσ, μπορούν να διεξαχθούν ϋλεγχοι ςχετικόσ μετακύνηςησ ορόφων, όταν εύναι απαραύτητο, για τα
κϊθετα ςτοιχεύα κϊθε ορόφου, ςύμφωνα με την ενότητα 7.3.6.1 του NTC-18.

Λκανότθτα Ραραμόρφωςθσ
Η ικανότητα παραμόρφωςησ των δοκών, των υποςτυλωμϊτων και των τοιχύων ορύζεται ςε όρουσ τησ
γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ θ, δηλαδό τησ γωνύασ μεταξύ τησ εφαπτόμενησ προσ τον ϊξονα ςτο ϊκρο
διαρροόσ και τησ χορδόσ, που ςυνδϋει αυτό το ϊκρο με το ϊκρο του διατμητικού ανούγματοσ (LV =
M/V = ροπό/διϊτμηςη ςτο τελικό τμόμα). Η γωνύα ςτροφόσ χορδόσ εύναι επύςησ ύςη με το λόγο
μετατοπύςεωσ του ςτοιχεύου, που εύναι η εκτροπό ςτο ϊκρο του διατμητικού ανούγματοσ ςε ςχϋςη με
την εφαπτομϋνη προσ τον ϊξονα ςτο ϊκρο διαρροόσ, που διαιρεύται με το διατμητικό ϊνοιγμα.
Η ικανότητα παραμόρφωςησ των δοκών και των υποςτυλωμϊτων επηρεϊζεται ςε μεγϊλο βαθμό από
την ϋλλειψη κατϊλληλων αντιςειςμικών λεπτομερειών ςτο διαμόκη οπλιςμό, καθώσ και από τον τύπο
των ρϊβδων, δηλαδό εϊν υπϊρχουν λεύεσ ρϊβδοι. Η ανεπαρκόσ ανϊπτυξη του ματύςματοσ κατϊ μόκοσ
του ανούγματοσ (δοκϊρια) και του ύψουσ (υποςτυλώματα) και η ανεπαρκόσ ενςωμϊτωςη ςε κόμβουσ

238

SeismoBuild Εγχειρίδιο Χριςθσ

δοκού-υποςτυλώματοσ μπορεύ να επηρεϊςει την απόκριςη των μελών ςτην ςειςμικό δρϊςη,
περιορύζοντασ δραςτικϊ την ικανότητϊ τησ ςε ςχϋςη με την κατϊςταςη, ςτην οπούα ο οπλιςμόσ
θεωρεύται πλόρωσ αποτελεςματικόσ. Οι ανωτϋρω περιοριςμού λαμβϊνονται υπόψη ςτην ικανότητα
παραμόρφωςησ.
Η τιμό τησ ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ για την ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ Οιονεύ
Κατϊρρευςησ (SLC) εύναι η τιμό τησ ςυνολικόσ ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ ςτην αςτοχύα των
μελών ςκυροδϋματοσ υπό κυκλικό φόρτιςη, η οπούα υπολογύζεται από την ακόλουθη ϋκφραςη:
Για δοκούσ και υποςτυλώματα:
θu =

1
max 0,01; ω′
∙ 0,016 ∙ (0,3ν )
f
γel
max 0,01; ω c

0,225

∙

LV
h

0,35

25

αρ sx

f yw
fc

(1,25100 ρ d )
(8.7.2.1) ςχολιαςμόσ του NTC-18

Όπου γel ιςούται με 1,5 για κύρια ςειςμικϊ ςτοιχεύα και με 1,0 για δευτερεύοντα ςειςμικϊ ςτοιχεύα, LV
εύναι ο λόγοσ μεταξύ ροπόσ κϊμψησ, M και διατμητικόσ δύναμησ V. Οι υπόλοιπεσ ςχετικϋσ παρϊμετροι
ορύζονται ςτην ενότητα C8.7.2.3.2 του ςχολιαςμού του NTC-18.
Για τα ςτοιχεύα τοιχύου η τιμό, που δύνεται από την ϋκφραςη πρϋπει να διαιρεύται με 1.6.
Η ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ που αντιςτοιχεύ ςτην ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ τησ Προςταςύα
Ζωόσ (SLV) θεωρεύται τα ¾ τησ τελικόσ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ, υπολογιζόμενη από την ανωτϋρω
εξύςωςη.
Η αντύςταςη που αντιςτοιχεύ ςτισ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ του Επιπϋδου Λειτουργικότητασ (SLO)
και του Περιοριςμού Βλαβών (SLD) δύνεται από την γωνύα ςτροφόσ χορδόσ κατϊ την διαρροό, η οπούα
εκτιμϊται ωσ:
Για δοκούσ και υποςτυλώματα:
θy = φy

LV
3

+ 0,0013 1 + 1,5

h

+ 0,13φy

LV

db fy
fc

(8.7.2.7a) ςχολιαςμόσ του NTC-18

Για τοιχύα:
θy = φy

LV
3

+ 0,002 1 − 0,125

LV
h

+ 0,13φy

db fy
fc

(8.7.2.7b) ςχολιαςμόσ του NTC-18

Οι ςχετικϋσ παρϊμετροι ορύζονται ςτην ενότητα C8.7.2.3.4 του ςχολιαςμού του NTC-18.
Η καμπυλότητα διαρροόσ του τελευταύου παρϊγοντα υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη
ϋκφραςη για τισ διατομϋσ των οπούων η ζώνη θλύψησ ϋχει ςταθερό πλϊτοσ και για την περύπτωςη, που
η διαρροό τησ διατομόσ οφεύλεται ςτη διαρροό χϊλυβα.
φy = 1 r

y

=

fy
Es 1 − ξ y d

Εϊν η διατομό διαρρϋει λόγω των μη γραμμικών παραμορφώςεων του ςκυροδϋματοσ ςε θλύψη,
δηλαδό για την παραμόρφωςη τησ ακραύασ θλιπτικόσ ύνασ μεγαλύτερη από εc ≈ 1.8 fc Ec , τότε η
καμπυλότητα διαρροόσ υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη ϋκφραςη:
φy = 1 r

y

=

εc
1.8fc
≈
ξ y d Ec ξ y d

Η χαμηλότερη τιμό από τουσ παραπϊνω υπολογιςμούσ χρηςιμοποιεύται για τον υπολογιςμό τησ
ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ .
ύμφωνα με την ενότητα C8.7.2.3.2 του ςχολιαςμού του NTC-18, η ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ
επηρεϊζεται ςε μεγϊλο βαθμό από διϊφορουσ παρϊγοντεσ όπωσ ο τύποσ των διαμόκων ρϊβδων. ε
περύπτωςη εφαρμογόσ λεύων διαμόκων ρϊβδων, η οριακό γωνύα ςτροφόσ χορδόσ πρϋπει να
πολλαπλαςιαςτεύ με τον ςυντελεςτό που υπολογύζεται από την εξύςωςη 8.7.2.4 του ςχολιαςμού του
NTC-18, λαμβϊνοντασ επύςησ υπόψη το κατϊ πόςο οι διαμόκεισ ρϊβδοι εύναι καλϊ αγκυρωμϋνεσ ό όχι,

Ραράρτθμα A.3

239

χρηςιμοποιώντασ τον ςυντελεςτό του 8.7.2.3. την περύπτωςη ςτοιχεύων με ϋλλειψη κατϊλληλων
λεπτομερειών ςειςμικόσ αντοχόσ, η οριακό γωνύα ςτροφόσ χορδόσ πολλαπλαςιϊζεται επύ 0,85.
την περύπτωςη κυκλικών υποςτυλωμϊτων, οι παραπϊνω εξιςώςεισ δεν μπορούν να
χρηςιμοποιηθούν για τον υπολογιςμό τησ ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ των ςτοιχεύων. το
SeismoBuild οι παρακϊτω εξιςώςεισ που προτεύνονται από τουσ Δ. Μπιςκύνη και M.N. Υαρδό [2013]
χρηςιμοποιούνται για την θy και την θu.
θy = φy

LV + αV z
2 Ls
+ 0.0027 1 − min 1;
3
15 D

+ αsl

φy dbL fy
8 fc

Όπου οι τιμϋσ fy και fc εύναι ςε MPa, αV=1 εϊν VRc<VMy, η VRc υπολογύζεται ςύμφωνα με τον
Ευρωκώδικα 2 (CEN 2004), αλλιώσ αV=0. αsl=0 αν η εξόλκευςη των ρϊβδων εφελκυςμού από τη ζώνη
αγκύρωςησ πϋρα από το ϊκρο διαρροόσ εύναι φυςικϊ αδύνατη, αλλιώσ αsl=1.
θu = θy + φu − φy Lpl 1 − 0.5 Lpl Ls + αsl Δθu,slip

γel

Όπου γel εύναι ύςο με 2,0 για κύρια ςειςμικϊ ςτοιχεύα και με 1,0 για δευτερεύοντα ςειςμικϊ ςτοιχεύα,
Δθu,slip και Lpl υπολογύζονται ςύμφωνα με τισ ακόλουθεσ εξιςώςεισ:
Δθu,slip = 10dbl φu + φy

2

1
Ls
Lpl = 0.6D 1 + min 9;
6
D
υνιςτϊται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋχουν ςτισ ςχετικϋσ δημοςιεύςεισ για τον οριςμό των ϊλλων
παραμϋτρων και για περαιτϋρω λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με την ϋκφραςη.

Μανδφεσ Σκυροδζματοσ
Οι τιμϋσ των μελών με μανδύα για 𝑀𝑦∗ , 𝜃𝑦∗ και 𝜃𝑢∗ που υιοθετούνται ςτισ ςτουσ ελϋγχουσ ικανότητασ
εξαρτώνται από τισ αντύςτοιχεσ τιμϋσ που υπολογύζονται ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ των ενοτότων
C8.7.2.3.2 και C8.7.2.5 του ςχολιαςμού του NTC-18 , ςύμφωνα με τισ ακόλουθεσ εξιςώςεισ τησ
ενότητασ C8.7.4.2.1 του ςχολιαςμού του NTC-18:
Ροπό διαρροόσ:
My∗ = 0.9My

(8.7.4.2) ςχολιαςμόσ του NTC-18

Γωνύα ςτροφόσ χορδόσ ςτη διαρροό:
θy∗ = 0.9θy

(8.7.4.3) ςχολιαςμόσ του NTC-18

Γωνύα ςτροφόσ χορδόσ ςτη θραύςη:
θu∗ = θu

(8.7.4.4) ςχολιαςμόσ του NTC-18

Υφάςματα ΛΟΡ
Η ςυμβολό υφαςμϊτων ΙΟΠ ςτην ικανότητα των μελών λαμβϊνεται υπόψη ςύμφωνα με το
Παρϊρτημα Α του EN1998-3: 2005, όπωσ περιγρϊφεται παρακϊτω:
Η επύδραςη των υφαςμϊτων ΙΟΠ ςτην αντοχό ςτην κϊμψη των μελών κατϊ την διαρροό,
υπολογιζόμενη ςύμφωνα με τισ εξιςώςεισ C8.7.4.2.3 του ςχολιαςμού του NTC-18, δεν λαμβϊνεται
υπόψη.
Η ςυνολικό ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ και το πλαςτικό τμόμα τησ για τα μϋλη ορθογώνιασ
διατομόσ με ςτρογγυλεμϋνεσ γωνύεσ, υπολογύζεται μϋςω των εκφρϊςεων 8.7.2.1 του ςχολιαςμού του
NTC-18, αντύςτοιχα, με τον εκθϋτη του όρου να αυξϊνεται με αρfff,e, λόγω του περιοριςμού, όπου α
εύναι ο ςυντελεςτόσ αποτελεςματικότητασ περύςφιξησ, ρf η αναλογύα του υφϊςματοσ ΙΟΠ παρϊλληλη
με την κατεύθυνςη φόρτωςησ και ff,e η τϊςη αποτελεςματικότητασ που δύνεται από την εξύςωςη
(A.35) του EC8: Μϋροσ 3.
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Διατμθτικι Αντοχι
Η διατμητικό αντοχό υπολογύζεται από την ακόλουθη ϋκφραςη ςύμφωνα με την ενότητα 4.1.2.3.5 του
NTC-18 και την ενότητα C.8.7.2.3.5 του ςχολιαςμού του NTC-18, ανϊλογα με την τιμό απαύτηςησ τησ
πλαςτιμότητασ.
ε περιπτώςεισ όπου η τιμό τησ απαύτηςη πλαςτιμότητασ εύναι μικρότερη του 1 η αντοχό ςε διϊτμηςη
υπολογύζεται από την εξύςωςη 4.1.23 του NTC-18, η οπούα αντιςτοιχεύ ςτα ςτοιχεύα που δεν
λαμβϊνεται υπόψη ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ.
VRd =

0,18 ∙ k ∙ 100 ∙ ρ1 ∙ fck

1 3

γc + 0,15 ∙ ςcp ∙ bw ∙ d; (vmin + 0,15 ∙ ςcp ) ∙ bw ∙ d
(4.1.23) NTC-18

Όταν η τιμό τησ απαύτηςησ πλαςτιμότητασ εύναι μεταξύ 1 και 2, τότε η αντοχό ςε διϊτμηςη ιςούται
με τη μϋγιςτη τιμό που εκτιμϊται από τισ εξιςώςεισ 4.1.29 του NTC-18 και 8.7.2.8 του ςχολιαςμού του
of NTC-18.
Οι εξιςώςεισ 4.1.29 του NTC-18 αντιςτοιχούν ςτα ςτοιχεύα που λαμβϊνεται υπόψη ο εγκϊρςιοσ
οπλιςμόσ.
(4.1.29) NTC-18

VRd = min VRsd , VRcd

όπου VRsd εύναι η αντοχό ςε τϋμνουςα που αντιςτοιχεύ ςτη ςυνειςφορϊ του εγκϊρςιου οπλιςμού και
υπολογύζεται ςύμφωνα με την εξύςωςη παρακϊτω:
VRsd = 0,9 ∙ d ∙

A sw
s

(4.1.27) NTC-18

∙ fyd ∙ ctgα + ctgθ ∙ sinα

και VRcd εύναι η αντοχό ςε τϋμνουςα που αντιςτοιχεύ ςτον περιςφιγμϋνο πυρόνα ςκυροδϋματοσ και
υπολογύζεται ςύμφωνα με την εξύςωςη παρακϊτω:
VRcd = 0,9 ∙ d ∙ bw ∙ αc ∙ v ∙ fcd ∙ ctgα + ctgθ

1 + ctg2 θ

(4.1.28) NTC-18

Η εξύςωςη 8.7.2.8 του ςχολιαςμού του NTC-18 αντιςτοιχεύ ςε ικανότητα ςε διϊτμηςη όπωσ αυτό
ελϋγχεται από τουσ ςυνδετόρεσ, λαμβϊνοντασ υπόψη τη μεύωςη λόγω τησ απαύτηςησ ςε
πλαςτιμότητα.
VR =
1

h−x

γ el

2L V

min N; 0,55Ac fc + 1 − 0,05 min 5; 𝜇Δ,pl

0,16 max 0,5; 100ρtot

1 − 0,16 min 5;

LV
h

∙

fc Ac + Vw

(8.7.2.8) ςχολιαςμόσ του NTC-18

Όπου γel εύναι ύςο με 1,15 για κύρια ςειςμικϊ ςτοιχεύα και 1,0 για τα δευτερεύοντα, οι ϊλλεσ
μεταβλητϋσ υπολογύζονται όπωσ ορύζεται ςτην ενότητα C.8.7.2.3.5 του ςχολιαςμού του NTC-18.
Αν η τιμό τησ απαύτηςησ ςε πλαςτιμότητα εύναι μεγαλύτερη του 3, η αντοχό ςε διϊτμηςη υπολογύζεται
από την εξύςωςη 8.7.2.8 του ςχολιαςμού του NTC-18.
Σϋλοσ, γραμμικό παρεμβολό πρϋπει να εκτελεύται για τιμϋσ απαύτηςησ πλαςτιμότητασ μεταξύ 2 και 3.

Μανδφεσ Σκυροδζματοσ
Η τιμό τησ διατρητικόσ ικανότητασ 𝑉𝑅∗ , των μελών με μανδύα που υιοθετεύται ςτουσ ελϋγχουσ
εξαρτϊται από την αντύςτοιχη τιμό που υπολογύζεται με τισ παραδοχϋσ τησ ενότητασ C8A.7.1 του
ςχολιαςμού του NTC-18, ςύμφωνα με την ακόλουθη εξύςωςη:
VR∗ = 0.9VR

(8.7.4.1) ςχολιαςμόσ του NTC-18

Υφάςματα ΛΟΡ
Η κυκλικό αντύςταςη VR, μπορεύ να υπολογιςτεύ από την ενότητα 4.1 του NTC-18 προςθϋτοντασ ςτην
Vw τη ςυνειςφορϊ του μανδύα ΙΟΠ ςτην αντύςταςη διϊτμηςησ. Η ςυμβολό του φύλλου ΙΟΠ ςτην Vw
υπολογύζεται ςύμφωνα με την εξύςωςη 4.19 του CNR-DT 200 R1/2013 με την ακόλουθη μορφό:

Ραράρτθμα A.3
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1
∙ 0.9 ∙ d ∙ ffed ∙ 2 ∙ t f ∙ cotθ + cotβ ∙ sin β
γRd

Διαγϊνιοσ Εφελκυςμόσ Κόμβων
ύμφωνα με το C8.7.2.5 του ςχολιαςμού του NTC-08, οι διαγώνιεσ τϊςεισ εφελκυςμού που μπορούν
να προκληθούν ςτον κόμβο μπορούν να υπολογιςτούν από την ακόλουθη ϋκφραςη:
ςnt =

N
2A g

−

N

2

+

2A g

Vn

2

≤ 0,3 fc

Ag

(8.7.2.11) ςχολιαςμόσ του NTC-18

Διαγϊνια Κλίψθ Κόμβων
Η διαγώνια θλύψη που προκαλεύται ςτον κόμβο από τον διαγώνιο μηχανιςμό θλιπτικϊ, δεν πρϋπει να
υπερβαύνει τη θλιπτικό αντοχό του ςκυροδϋματοσ παρουςύα εγκϊρςιων τϊςεων εφελκυςμού. Σο NTC08 υποδεικνύει την ακόλουθη ϋκφραςη για τον υπολογιςμό τησ ικανότητασ διαγώνιασ θλύψησ ςτουσ
κόμβουσ:
ςnc =

N
2A g

+

N
2A g

2

+

Vn
Ag

2

≤ 0,5fc

(8.7.2.12) ςχολιαςμόσ του NTC-18

Για τον οριςμό των τιμών μπορεύτε να ανατρϋξετε ςτην ενότητα C8.7.2.3.5 του ςχολιαςμού του NTC18.

Πρια Σχετικϊν Μετακινιςεων Ορόφων
ύμφωνα με την ενότητα 7.3.7.2 του NTC-08, οι βλϊβεσ που προκαλούνται από τη ςειςμικό δρϊςη
πρϋπει να περιορύζονται ςε μη δομικϊ ςτοιχεύα και πρϋπει να διαςφαλύζεται ότι δεν προκαλεύται
δομικό βλϊβη που θα καθιςτούςε την καταςκευό προςωρινϊ ακατϊλληλη.
Αυτόσ ο ςτόχοσ επιτυγχϊνεται όταν οι τιμϋσ των ςχετικών μετακινόςεων ορόφων, που αφορούν ςτισ
ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ Επιπϋδου Λειτουργικότητασ (SLO) και Περιοριςμού Βλαβών (SLD), εύναι
κϊτω από τα όρια που υποδεικνύονται ςτον ακόλουθο πύνακα:
χετικό Μετατόπιςη dr
για την ςτϊθμη
επιτελεςτικότητασ
Περιοριςμϋνεσ Βλϊβεσ
Σοιχοπληρώςεισ ϊκαμπτα ενωμϋνεσ με το
φϋροντα οργανιςμό, οι οπούεσ ςυμμετϋχουν
ςτην παραμορφωςιμότητα τησ καταςκευόσ.
Σοιχοπληρώςεισ ςχεδιαςμϋνεσ ώςτε να μην
υφύςτανται βλϊβεσ από τισ ςχετικϋσ
μετακινόςεισ drp, οι οπούεσ δημιουργούνται
από την παραμόρφωςη τησ ύδιασ τησ
τοιχοπλόρωςησ ό από τισ ενώςεισ με το
φϋροντα οργανιςμό.

χετικό Μετατόπιςη dr
για την ςτϊθμη
επιτελεςτικότητασ
Επύπεδο
Λειτουργικότητασ

0,005 h*

dr< drp< 0,01 h

2/3 τησ τιμόσ για τη
ςτϊθμη
επιτελεςτικότητασ
Περιοριςμϋνεσ Βλϊβεσ

Πύνακασ C8.7.1 του ςχολιαςμού του NTC-18-Οριακϋσ τιμϋσ των χετικών Μετακινόςεων Ορόφων
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ΚΑΜΡΥΛΘ ΛΚΑΝΟΤΘΤΑΣ
Κϊθε ανελαςτικό ςτατικό ανϊλυςη οδηγεύ ςε μια καμπύλη ικανότητασ, η οπούα εύναι μια ςχϋςη μεταξύ
τησ ςυνολικόσ τϋμνουςασ βϊςησ και τησ οριζόντιασ μετατόπιςησ ενόσ αντιπροςωπευτικού ςημεύου
τησ καταςκευόσ, που ονομϊζεται "κόμβοσ ελϋγχου", με τισ τιμϋσ τησ μετατόπιςησ ελϋγχου να
κυμαύνονται μεταξύ μηδϋν και μιασ μϋγιςτησ τιμόσ που ορύζεται από τον χρόςτη.

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΘ ΜΕΤΑΚΛΝΘΣΘ
Η ςτοχευόμενη μετακύνηςη ορύζεται ωσ η ςειςμικό απαύτηςη που προϋρχεται από το ελαςτικό φϊςμα
απόκριςησ ςε όρουσ μετατόπιςησ ενόσ ιςοδύναμου ςυςτόματοσ ενόσ βαθμού ελευθερύασ. Για τον
οριςμό τησ ςτοχευόμενησ μετακύνηςησ ενόσ ςυςτόματοσ MDOF πρϋπει να ακολουθηθεύ ϋνασ αριθμόσ
βημϊτων ςύμφωνα με το C7.3.4.2 του NTC-18.
Η ακόλουθη ςχϋςη μεταξύ των κανονικοποιημϋνων
κανονικοποιημϋνων μετατοπύςεων Υi θεωρεύται η:

πλευρικών

δυνϊμεων

Fi

και

των

Fi = mi Φi
Όπου mi εύναι η μϊζα ςτον i-ο όροφο.
Οι μετατοπύςεισ κανονικοποιούνται με τϋτοιο τρόπο ώςτε Υn=1, όπου n εύναι ο κόμβοσ ελϋγχου,
ςυνεπώσ Fn=mn.
Μεταςχθματιςμόσ ςε ζνα ιςοδφναμο ςφςτθμα ενόσ βακμοφ ελευκερίασ (SDOF)
Ο ςυντελεςτόσ μεταςχηματιςμού δύνεται από:
Γ=

φ Τ Μτ
φ Τ Μφ

(C7.3.5) ςχολιαςμόσ του NTC-18

Σο διϊνυςμα τ εύναι το διϊνυςμα παραμόρφωςησ που αντιςτοιχεύ ςτη θεωρούμενη διεύθυνςη
ςειςμού. Σο διϊνυςμα φ εύναι η θεμελιώδησ ιδιομορφό του πραγματικού ςυςτόματοσ που
κανονικοποιεύται τοποθετώντασ dc = 1, και το μητρώο M εύναι το μητρώο μϊζασ του πραγματικού
ςυςτόματοσ.
Η δύναμη F* και η μετατόπιςη d* του ιςοδύναμου ςυςτόματοσ SDOF υπολογύζονται ωσ:
F ∗ = Fb Γ
d∗ = dc Γ

(C7.3.4) ςχολιαςμόσ του NTC-18

Όπου Fb και dc εύναι η τϋμνουςα βϊςησ ςτον κόμβο ελϋγχου και η μετατόπιςη του ςυςτόματοσ
πολλαπλών βαθμών ελευθερύασ (MDOF), αντύςτοιχα.
Ρροςδιοριςμόσ τθσ εξιδανικευμζνθσ ελαςτικισ - τζλεια πλαςτικισ ςχζςθσ δφναμθσ-μετατόπιςθσ
Η δύναμη διαρροόσ Fy*, η οπούα αντιπροςωπεύει επύςησ την οριακό αντοχό του ιδεατού ςυςτόματοσ
SDOF, εύναι ύςη με τη τϋμνουςα βϊςησ ςτο ςχηματιςμό του πλαςτικού μηχανιςμού. Η αρχικό
δυςκαμψύα του εξιδανικευμϋνου ςυςτόματοσ καθορύζεται με τϋτοιο τρόπο ώςτε οι περιοχϋσ κϊτω από
τισ πραγματικϋσ και τισ ιδανικϋσ καμπύλεσ δύναμησ-παραμόρφωςησ να εύναι ύςεσ, όπωσ φαύνεται ςτο
ςχόμα C7.3.1 του NTC-18 παρακϊτω:

Ραράρτθμα A.3
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χόμα C7.3.1 του ςχολιαςμού του NTC-18: Προςδιοριςμόσ τησ εξιδανικευμένησ ελαςτικόσ - τϋλεια
πλαςτικόσ ςχϋςησ δύναμησ-μετατόπιςησ του NTC-18

Η καμπύλη ικανότητασ του ιςοδύναμου ςυςτόματοσ πρϋπει να αντικαταςταθεύ από μια
εξιδανικευμϋνη διγραμμικό καμπύλη, η οπούα ϋχει ϋνα γραμμικό πρώτο κλϊδο και ϋναν ελαςτικό,
τϋλεια πλαςτικό, δεύτερο κλϊδο (βλϋπε ςχόμα C7.3.1). Η εξιδανικευμϋνη καμπύλη αντύςταςησ
ορύζεται από δύο ςημεύα, το πρώτο αντιςτοιχεύ ςε 0,6Fbu*, όπου Fbu* = FBU/Γ εύναι η μϋγιςτη αντύςταςη
του ιςοδύναμου ςυςτόματοσ και η FBU η μϋγιςτη αντύςταςη του πραγματικού δομικού ςυςτόματοσ. Σο
δεύτερο ςημεύο αντιςτοιχεύ ςτη δύναμη διαρροόσ Fy*, η οπούα μπορεύ να οριςτεύ γραφικϊ, βϊςει του
κριτηρύου των περύπου ύςων εμβαδών των διατομών που ορύζονται πϊνω και κϊτω από τισ τομϋσ τησ
πραγματικόσ και τησ εξιδανικευμϋνησ καμπύλησ για τη μϋγιςτη μετατόπιςη du* που αντιςτοιχεύ ςε μια
μεύωςη τησ αντύςταςησ ≤0,15Fbu*.
Ρροςδιοριςμόσ τθσ περιόδου του εξιδανικευμζνου ιςοδφναμου ςυςτιματοσ SDOF
Η περύοδοσ T* του εξιδανικευμϋνου ιςοδύναμου ςυςτόματοσ SDOF καθορύζεται από:
T ∗ = 2π

m∗

(C7.3.6) ςχολιαςμόσ του NTC-18

k∗

Όπου k* εύναι η ακαμψύα του ελαςτικού κλϊδου τησ διγραμμικόσ καμπύλησ.
Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςτοχευόμενθσ μετακίνθςθσ για το ιςοδφναμο ςφςτθμα SDOF
Για τον προςδιοριςμό του ςτοχευόμενησ μετακύνηςησ d*max για καταςκευϋσ ςε μικρό περύοδο και για
τισ καταςκευϋσ ςτη μεςαύα και μακρϊ περιοχό περιόδων, πρϋπει να χρηςιμοποιούνται διαφορετικϋσ
εκφρϊςεισ όπωσ υποδεικνύεται κατωτϋρω. Η περύοδοσ μεταξύ τησ μικρόσ και μεςαύασ περιόδου εύναι
TC.
Η ςτοχευόμενη μετακύνηςη των καταςκευών με περύοδο T*≥TC δύνεται από:
(C7.3.7) ςχολιαςμόσ του NTC-18

∗
d∗max = de,max
= SDe T ∗

Με SDe T ∗ = Se T ∗

T∗ 2

(3.2.10) NTC-18

2π

Όπου Se(T*) εύναι το ελαςτικό φϊςμα απόκριςησ σ επιτϊχυνςησ ςτην περύοδο T*.
Η ςτοχευόμενη μετακύνηςη των καταςκευών με περύοδο T*< TC δύνεται από:
d∗max =

d e∗ ,max
q∗

1 + q∗ − 1

TC
T∗

≥ d∗e,max

(C7.3.8) ςχολιαςμόσ του NTC-18

Όπου το q∗ = Se T ∗ m∗ Fy∗ εύναι ο λόγοσ μεταξύ τησ επιτϊχυνςησ ςτην καταςκευό με απεριόριςτη
ελαςτικό ςυμπεριφορϊ Se(T*), και ςτην καταςκευό με περιοριςμϋνη αντοχό Fy*/m*.
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ε περιπτώςεισ όπου q∗ ≤ 1 το d∗max = d∗e,max .
Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςτοχευόμενθσ μετακίνθςθσ για το ςφςτθμα ΜDOF
Η ςτοχευόμενη μετακύνηςη του ςυςτόματοσ MDOF δύνεται από:
dt = Γd∗max
Να ςημειωθεύ ότι η ςτοχευόμενη μετακύνηςη αντιςτοιχεύ ςτον κόμβο ελϋγχου.

Ραράρτθμα A.4 – NTC-08
ε αυτό το παρϊρτημα παρουςιϊζονται οι παρϊμετροι που χρηςιμοποιούνται για την αποτύμηςη των
καταςκευών, ςύμφωνα με τον ιταλικό εθνικό ςειςμικό κανονιςμό - NTC-08.

ΜΕΚΟΔΟΛ ΑΝΑΛΥΣΘΣ
Η τρϋχουςα πρακτικό ςτην Ιταλύα όςον αφορϊ την αποτύμηςη καταςκευών ρυθμύζεται από τον
ιταλικό εθνικό ςειςμικό κανονιςμό - NTC-08.
ύμφωνα με τον NTC-08, οι ςειςμικϋσ δρϊςεισ ςε ςυνδυαςμό με τισ επιδρϊςεισ των μόνιμων και
μεταβλητών φορτύων εκτιμώνται με μύα από τισ ακόλουθεσ μεθόδουσ:
-

Γραμμικό ελαςτικό ανϊλυςη
Πλαςτικό ανϊλυςη
Μη γραμμικό ανϊλυςη.

το SeismoBuild χρηςιμοποιεύται η μη γραμμικό ςτατικό ανϊλυςη η πιο ςυνηθιςμϋνη μϋθοδοσ
αποτύμηςησ των υφιςτϊμενων κτιρύων. Βαςύζεται ςε ανελαςτικϋσ ςτατικϋσ αναλύςεισ που
εκτελούνται υπό ςταθερϊ φορτύα βαρύτητασ και αυξανόμενεσ πλευρικϋσ δυνϊμεισ, που εφαρμόζονται
ςτη θϋςη των μαζών για την προςομούωςη των δυνϊμεων αδρανεύασ που προκαλούνται από τη
ςειςμικό δρϊςη. Καθώσ το μοντϋλο μπορεύ να υπολογύςει τόςο για γεωμετρικό όςο και για μηχανικό
μη γραμμικότητα, αυτό η μϋθοδοσ μπορεύ να περιγρϊψει αποτελεςματικϊ την εξϋλιξη των
αναμενόμενων πλαςτικών μηχανιςμών και δομικών βλαβών.
Κϊθε ανελαςτικό ςτατικό ανϊλυςη οδηγεύ ςε μια καμπύλη ικανότητασ, η οπούα εύναι μια ςχϋςη μεταξύ
τησ ςυνολικόσ τϋμνουςασ βϊςησ και τησ οριζόντιασ μετατόπιςησ ενόσ αντιπροςωπευτικού ςημεύου
τησ καταςκευόσ, που ονομϊζεται "κόμβοσ ελϋγχου". Η απαύτηςη ςτην εξεταζόμενη ςτϊθμη
επιτελεςτικότητασ - Επύπεδο Λειτουργικότητασ, Περιοριςμόσ Βλαβών, Προςταςύα Ζωόσ ό Οιονεύ
Κατϊρρευςησ - καθορύζεται από την κατϊλληλη ςύγκριςη μεταξύ τησ ικανότητασ που καθορύζεται από
την καμπύλη ανελαςτικόσ ςτατικόσ ανϊλυςησ-καμπύλη pushover και τησ απαύτηςησ που καθορύζεται
από το Ελαςτικό Υϊςμα Απόκριςησ. Για να γύνει αυτό, οι μετατοπύςεισ του "κόμβου ελϋγχου"
μεταςχηματύζονται βϊςει των φαςματικών ποςοτότων ςε ϋνα ιςοδύναμο μονοβϊθμιο ςύςτημα
(SDOF), το οπούο προϋρχεται από το αντύςτοιχο ςύςτημα πολλαπλών βαθμών ελευθερύασ (MDOF) και
υπολογύζεται ςύμφωνα με την ενότητα C7.3.4 του NTC-08.
Η δομικό απαύτηςη, που ςυνδϋεται με την ςτοχευόμενη μετακύνηςη πρϋπει να πληρού τα κριτόρια
ελϋγχου, που ορύζονται ςτον NTC-08. υνεπώσ, η απαύτηςη του ςτοιχεύου για ψαθυρό (διατμητικό)
και όλκιμη (παραμόρφωςη γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ) δρϊςη θεωρεύται ότι ςυμμορφώνεται με όρια
που λαμβϊνουν υπόψη: Σισ μηχανικϋσ ιδιότητεσ του ςτοιχεύου, την κϊμψη του ςτοιχεύου και τη
διατμητικό και την αξονικό αλληλεπύδραςη του ςτοιχεύου. Επιπλϋον λαμβϊνουν υπόψη την
υποβϊθμιςη τησ αντοχόσ / ακαμψύασ, που ςυνδϋεται με την απαύτηςη πλαςτιμότητασ και την κυκλικό
υςτερετικό απόκριςη των ςτοιχεύων από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα, με την θεώρηςη κατϊλληλησ μη
γραμμικότητασ του υλικού.

ΣΤΑΚΜΕΣ ΕΡΛΤΕΛΕΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ
ύμφωνα με τον NTC-08, η κατϊςταςη βλϊβησ ςτην καταςκευό ορύζεται από τϋςςερισ ςτϊθμεσ
επιτελεςτικότητασ, ςυγκεκριμϋνα το Επύπεδο Λειτουργικότητασ (SLC), Περιοριςμό Βλαβών(SLD),
Προςταςύα Ζωόσ (SLV) και Οιονεύ Κατϊρρευςη(SLC).

Στάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Οιονεί Κατάρρευςθ (SLC)
Η ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ τησ Οιονεύ Κατϊρρευςησ (SLC) μπορεύ να επιλεγεύ, ςύμφωνα με τον NTC08, όταν η καταςκευό, μετϊ το ςειςμό, υφύςταται ςοβαρϋσ ρωγμϋσ και καταρρεύςεισ των μη δομικών
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ςτοιχεύων και εξοπλιςμού και πολύ ςοβαρϋσ ζημιϋσ ςτα δομικϊ ςτοιχεύα. Σο κτύριο εξακολουθεύ να
διατηρεύ ςημαντικό ακαμψύα και αντύςταςη ϋναντι κϊθετων φορτύων και μικρό περιθώριο αςφαλεύασ
κατϊ τησ κατϊρρευςησ από οριζόντιεσ δρϊςεισ. Σο κατϊλληλο επύπεδο προςταςύασ επιτυγχϊνεται
επιλϋγοντασ ςειςμικό δρϊςη με περύοδο επανϊληψησ 975 ετών, που αντιςτοιχεύ ςε πιθανότητα
υπϋρβαςησ 5% ςε 50 χρόνια.

Στάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Ρροςταςία Ηωισ (SLV)
Η ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ τησ Προςταςύασ Ζωόσ (SLV) μπορεύ να επιλεγεύ ςύμφωνα με τον NTC-08,
όταν το κτύριο μετϊ το ςειςμό υφύςταται ρωγμϋσ και καταρρεύςεισ των μη δομικών ςτοιχεύων και
εξοπλιςμού και ςημαντικϋσ ζημιϋσ ςτα δομικϊ ςτοιχεύα που ςχετύζονται με ςημαντικό απώλεια
ακαμψύασ κατϊ οριζόντιων δρϊςεων. Η καταςκευό διατηρεύ μϋροσ τησ αντοχόσ και ακαμψύασ για
κϊθετεσ δρϊςεισ, καθώσ και ϋνα περιθώριο αςφαλεύασ για την κατϊρρευςη από οριζόντιεσ ςειςμικϋσ
δρϊςεισ. Σο κατϊλληλο επύπεδο προςταςύασ επιτυγχϊνεται επιλϋγοντασ ςειςμικό δρϊςη με περύοδο
επανϊληψησ 475 ετών που αντιςτοιχεύ ςε πιθανότητα υπϋρβαςησ 10% ςε 50 ϋτη.

Στάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Ρεριοριςμζνεσ Βλάβεσ (SLD)
Η ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ Περιοριςμϋνων Βλαβών (SLD) μπορεύ να επιλεγεύ, ςύμφωνα με τον NTC08, όταν το κτύριο μετϊ το ςειςμό ωσ ςύνολο, ςυμπεριλαμβανομϋνων των δομικών και μη δομικών
ςτοιχεύων, καθώσ και ο εξοπλιςμόσ που ςχετύζεται με τη λειτουργύα του, ϋχει βλϊβη που δεν
διακυβεύει ςημαντικϊ την ικανότητα αντοχόσ και ακαμψύασ ςε κϊθετεσ και οριζόντιεσ δρϊςεισ. Η
καταςκευό παραμϋνει ϊμεςα χρηςιμοποιόςιμη παρϊ την διακοπό τησ χρόςησ μϋρουσ του εξοπλιςμού.
Σο κατϊλληλο επύπεδο προςταςύασ επιτυγχϊνεται επιλϋγοντασ μια ςειςμικό δρϊςη με περύοδο
επανϊληψησ 50 ετών που αντιςτοιχεύ ςε πιθανότητα υπϋρβαςησ 63% ςε 50 χρόνια.

Στάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Επιπζδο Λειτουργικότθτασ (SLO)
Η ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ Επιπϋδου Λειτουργικότητασ (SLO) μπορεύ να επιλεγεύ, ςύμφωνα με τον
NTC-08, όταν το κτύριο ςτο ςύνολό του, ςυμπεριλαμβανομϋνων των δομικών και μη δομικών
ςτοιχεύων, καθώσ και ο εξοπλιςμόσ που ςχετύζεται με τη λειτουργύα του, δεν πρϋπει να υποςτεύ βλϊβη
ό να διακόψει τη λειτουργύα του μετϊ το ςειςμό. Σο κατϊλληλο επύπεδο προςταςύασ επιτυγχϊνεται
επιλϋγοντασ ςειςμικό δρϊςη με περύοδο επανϊληψησ 30 ετών που αντιςτοιχεύ ςε πιθανότητα
υπϋρβαςησ 81% ςε 50 χρόνια.

ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Προκειμϋνου να επιλεγεύ ο αποδεκτόσ τύποσ ανϊλυςησ και οι κατϊλληλεσ τιμϋσ ςυντελεςτό
αξιοπιςτύασ, ορύζονται τισ ακόλουθεσ τρεύσ ςτϊθμεσ αξιοπιςτύασ:




KL1: Περιοριςμϋνη τϊθμη Αξιοπιςτύασ
KL2: Ικανοποιητικό τϊθμη Αξιοπιςτύασ
KL3: Τψηλό τϊθμη Αξιοπιςτύασ

Οι παρϊγοντεσ που καθορύζουν τη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ που λαμβϊνεται εύναι (i) η γεωμετρύα, η οπούα
εύναι οι γεωμετρικϋσ ιδιότητεσ του δομικού ςυςτόματοσ και των μη δομικών ςτοιχεύων, π.χ.
τοιχοποιύα, που μπορεύ να επηρεϊςουν τη δομικό απόκριςη, (ii) λεπτομϋρειεσ, οι οπούεσ
περιλαμβϊνουν την ποςότητα και την λεπτομϋρεια του οπλιςμού ςε διατομϋσ οπλιςμϋνου
ςκυροδϋματοσ, τη ςύνδεςη των διαφραγμϊτων ορόφου με τα μϋλη που δύδουν πλευρικό αντοχό ςτην
καταςκευό, το κονύαμα και τη φύςη τυχόν ενιςχυτικών ςτοιχεύων ςτην τοιχοποιύα, και τϋλοσ (iii)
υλικϊ, δηλαδό τισ μηχανικϋσ ιδιότητεσ των ςυςτατικών των υλικών.

KL1: Ρεριοριςμζνθ Στάκμθ Αξιοπιςτίασ
Η περιοριςμϋνη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ αντιςτοιχεύ ςε μια κατϊςταςη γνώςησ όπου η ςυνολικό
γεωμετρύα τησ καταςκευόσ και τα μεγϋθη μελών εύναι γνωςτϊ από περιοριςμϋνη ϋρευνα ό από αρχικϊ
καταςκευαςτικϊ ςχϋδια, που χρηςιμοποιόθηκαν τόςο για την αρχικό καταςκευό όςο και για τυχόν
μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ, καθώσ και επαρκϋσ δεύγμα των διαςτϊςεων τόςο τησ ςυνολικόσ
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γεωμετρύασ όςο και των μεγεθών των μελών που ελϋγχθηκαν επιτόπου. ε περύπτωςη ςημαντικών
αποκλύςεων από τα καταςκευαςτικϊ ςχϋδια γύνεται μια πληρϋςτερη διαςταςιολογικό ϋρευνα. Οι
δομικϋσ λεπτομϋρειεσ δεν εύναι γνωςτϋσ από λεπτομερό καταςκευαςτικϊ ςχϋδια και θεωρούνται ότι
βαςύζονται ςε προςομοιωμϋνο ςχεδιαςμό, ςύμφωνα με τη ςυνόθη πρακτικό κατϊ την εποχό τησ
καταςκευόσ. Οι περιοριςμϋνεσ επιθεωρόςεισ, που εκτελούνται ςτισ πιο κρύςιμεσ περιοχϋσ πρϋπει να
αποδεικνύουν ότι οι παραδοχϋσ αντιςτοιχούν ςτην πραγματικό κατϊςταςη. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με
τισ μηχανικϋσ ιδιότητεσ των δομικών υλικών δεν εύναι διαθϋςιμεσ, ϋτςι θεωρούνται προκαθοριςμϋνεσ
τιμϋσ, ςύμφωνα με τα πρότυπα κατϊ την εποχό τησ καταςκευόσ, ςυνοδευόμενεσ από περιοριςμϋνο
επιτόπου ϋλεγχο ςτισ πιο κρύςιμεσ περιοχϋσ.
Η αποτύμηςη τησ καταςκευόσ με βϊςη αυτό τη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ πραγματοποιεύται μϋςω
γραμμικών μεθόδων ανϊλυςησ, εύτε ςτατικών εύτε δυναμικών.

KL2: Λκανοποιθτικι Στάκμθ Αξιοπιςτίασ
Η ικανοποιητικό ςτϊθμη αξιοπιςτύασ αντιςτοιχεύ ςε μια κατϊςταςη γνώςησ όπου η ςυνολικό
γεωμετρύα τησ καταςκευόσ και τα μεγϋθη μελών εύναι γνωςτϊ από εκτεταμϋνη ϋρευνα ό από τα
καταςκευαςτικϊ ςχϋδια, που χρηςιμοποιόθηκαν τόςο για την αρχικό καταςκευό όςο και για τυχόν
μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ, καθώσ και επαρκϋσ δεύγμα διαςτϊςεων τόςο τησ ςυνολικόσ
γεωμετρύασ όςο και των μεγεθών των μελών. Οι δομικϋσ λεπτομϋρειεσ εύναι γνωςτϋσ από εκτεταμϋνη
επιθεώρηςη επιτόπου ό από καταςκευαςτικϊ ςχϋδια, ςε ςυνδυαςμό με περιοριςμϋνεσ επιθεωρόςεισ
επιτόπου ςτισ πιο κρύςιμεσ περιοχϋσ, όταν επιβεβαιώνουν ότι οι διαθϋςιμεσ πληροφορύεσ αντιςτοιχούν
ςτην πραγματικό κατϊςταςη. Πληροφορύεσ για τισ μηχανικϋσ ιδιότητεσ των δομικών υλικών
διατύθενται από εκτεταμϋνεσ δοκιμϋσ επιτόπου ό από τισ αρχικϋσ προδιαγραφϋσ ςχεδιαςμού και από
περιοριςμϋνεσ δοκιμϋσ επιτόπου.
Η αποτύμηςη τησ καταςκευόσ με βϊςη αυτό τη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ πραγματοποιεύται μϋςω
γραμμικών ό μη γραμμικών μεθόδων ανϊλυςησ, εύτε ςτατικών εύτε δυναμικών.

KL3: Υψθλι Στάκμθ Αξιοπιςτίασ
Η υψηλό ςτϊθμη αξιοπιςτύασ αντιςτοιχεύ ςε μια κατϊςταςη γνώςησ όπου η ςυνολικό γεωμετρύα τησ
καταςκευόσ και τα μεγϋθη μελών εύναι γνωςτϊ από μια ολοκληρωμϋνη ϋρευνα ό από το πλόρεσ
ςύνολο καταςκευαςτικών ςχεδύων, που χρηςιμοποιόθηκαν τόςο για την αρχικό καταςκευό όςο και
για τισ μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ, καθώσ και επαρκϋσ δεύγμα τόςο τησ ςυνολικόσ γεωμετρύασ όςο
και των μεγεθών των μελών. Οι δομικϋσ λεπτομϋρειεσ εύναι γνωςτϋσ από διεξοδικό επιθεώρηςη
επιτόπου ό από πλόρεσ ςύνολο λεπτομερών καταςκευαςτικών ςχεδύων ςε ςυνδυαςμό με
περιοριςμϋνεσ επιθεωρόςεισ επιτόπου ςτισ πιο κρύςιμεσ περιοχϋσ, τα οπούα αποδεικνύουν ότι οι
διαθϋςιμεσ πληροφορύεσ αντιςτοιχούν ςτην πραγματικό κατϊςταςη. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ
μηχανικϋσ ιδιότητεσ των δομικών υλικών διατύθενται από ολοκληρωμϋνεσ δοκιμϋσ επιτόπου ό από τισ
αρχικϋσ τεχνικϋσ εκθϋςεισ δοκιμών και περιοριςμϋνεσ δοκιμϋσ επιτόπου.
Η αποτύμηςη τησ καταςκευόσ με βϊςη αυτό τη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ πραγματοποιεύται μϋςω
γραμμικών ό μη γραμμικών μεθόδων ανϊλυςησ, εύτε ςτατικών εύτε δυναμικών.

Συντελεςτζσ Αξιοπιςτίασ
τον παρακϊτω πύνακα τησ ενότητασ C8A.1.B.3 του τεύχουσ ςχολιαςμού του NTC-08, παρϋχεται
ςυνοπτικό παρουςύαςη και ςυςτϊςεισ για τουσ ςυντελεςτϋσ αξιοπιςτύασ καθώσ και οι μϋθοδοι
ανϊλυςησ για κϊθε ςτϊθμη αξιοπιςτύασ.
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τϊθμη
Αξιοπιςτύασ

Γεωμετρύα

LC1

LC2

Δομικϋσ
Λεπτομϋρειεσ

Ιδιότητεσ
Τλικών

Προςομούωςη
ςύμφωνα με τα
πρότυπα τησ
εποχόσ και
περιοριςμϋνοι
ϋλεγχοι
επιτόπου

Οι ςυνόθεισ
τιμϋσ για την
εποχό τησ
καταςκευόσ
και
περιοριςμϋνη
ϋρευνα
επιτόπου

Από τισ
αρχικϋσ
Ελλιπό
προδιαγραφϋσ
καταςκευαςτικϊ ςχεδιαςμού ό
ςχϋδια, με
από τεχνικϋσ
περιοριςμϋνουσ
εκθϋςεισ
Από τα αρχικϊ
ελϋγχουσ
δοκιμών με
καταςκευαςτικϊ
επιτόπου ό
περιοριςμϋνη
ςχϋδια με
εκτεταμϋνουσ
ϋρευνα
περιοριςμϋνη
ελϋγχουσ
επιτόπου ό
οπτικό ϋρευνα, ό
επιτόπου
εκτεταμϋνεσ
μόνο με πλόρη
επιτόπου
οπτικό ϋρευνα
δοκιμϋσ

LC3

Με αρχικϋσ
τεχνικϋσ
Ολοκληρωμϋνα
εκθϋςεισ
ό
καταςκευαςτικϊ
από
τισ
ςχϋδια με
αρχικϋσ
περιοριςμϋνουσ
προδιαγραφϋσ
ελϋγχουσ
του ϋργου με
επιτόπου ό
εκτεταμϋνεσ
εξονυχιςτικούσ
δοκιμϋσ
ελϋγχουσ
επιτόπου ό
επιτόπου
εκτεταμϋνεσ
δοκιμϋσ
επιτόπου

Σρόποι
Ανϊλυςησ

Cf

Γραμμικό
ανϊλυςη,
ςτατικό ό
δυναμικό

1.35

Όλοι

1.20

Όλοι

1.00

Πύνακασ C8A.1.2 του ςχολιαςμού του NTC-08- τϊθμεσ Αξιοπιςτύασ ςε ςχϋςη με τισ διαθϋςιμεσ
πληροφορύεσ, τισ επακόλουθεσ μεθόδουσ ανϊλυςησ και τισ επιτρεπόμενεσ τιμϋσ των ςυντελεςτών
αξιοπιςτύασ για κτύρια από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα ό από χϊλυβα

Συντελεςτζσ Αςφαλείασ
Οι τιμϋσ των ςυντελεςτών αςφαλεύασ και οι εκφρϊςεισ του Κανονιςμού που χρηςιμοποιούνται,
μπορούν να καθοριςτούν μϋςω του πλαιςύου διαλόγου που ανούγει από το αντύςτοιχο κουμπύ.
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ημειώνεται ότι οι προεπιλεγμϋνεσ τιμϋσ των ςυντελεςτών αςφαλεύασ εύναι αυτϋσ που ορύζονται από
τον NTC-08.

Ενότητα υντελεςτών Αςφαλεύασ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΚΑΝΟΤΘΤΑΣ ΓΛΑ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘ ΚΑΛ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
Όλοι οι ϋλεγχοι των μελών (ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ και διατμητικό αντοχό) πρϋπει να
διεξϊγονται για όλα τα ςτοιχεύα ςε κϊθε όροφο, ςύμφωνα με την ενότητα 4.1.2.1.3 του NTC-08 και τισ
ενότητεσ C8.7.2.5 και C8A.6.1 του ςχολύου , θεωρώντασ τα μϋλη ωσ κύρια ό δευτερεύοντα (ενότητα
7.2.3 του NTC-08) ςειςμικϊ ςτοιχεύα. Επιπλϋον, μπορούν να γύνουν ϋλεγχοι των αρθρώςεων κόμβων
δοκού-υποςτυλώματοσ για τον ϋλεγχο (i) του διαγώνιου εφελκυςμού του κόμβου και (ii) τησ
διαγώνιασ θλύψησ του κόμβου. Σϋλοσ, μπορούν να διεξαχθούν ϋλεγχοι ςχετικόσ μετακύνηςησ ορόφων,
όταν εύναι απαραύτητο, για τα κϊθετα ςτοιχεύα κϊθε ορόφου , ςύμφωνα με την ενότητα 7.3.7.2 του
NTC-08.

Λκανότθτα Ραραμόρφωςθσ
Η ικανότητα παραμόρφωςησ των δοκών, των υποςτυλωμϊτων και των τοιχύων ορύζεται ςε όρουσ τησ
γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ θ, δηλαδό τησ γωνύασ μεταξύ τησ εφαπτόμενησ προσ τον ϊξονα ςτο ϊκρο
διαρροόσ και τησ χορδόσ που ςυνδϋει αυτό το ϊκρο με το ϊκρο του διατμητικού ανούγματοσ (LV = M/V
= ροπό/διϊτμηςη ςτο τελικό τμόμα). Η γωνύα ςτροφόσ χορδόσ εύναι επύςησ ύςη με το λόγο
μετατοπύςεωσ του ςτοιχεύου, η οπούα εύναι η εκτροπό ςτο ϊκρο του διατμητικού ανούγματοσ ςε ςχϋςη
με την εφαπτομϋνη προσ τον ϊξονα ςτο ϊκρο διαρροόσ που διαιρεύται με το διατμητικό ϊνοιγμα.
Η ικανότητα παραμόρφωςησ των δοκών και των υποςτυλωμϊτων επηρεϊζεται ςε μεγϊλο βαθμό από
την ϋλλειψη κατϊλληλων αντιςειςμικών λεπτομερειών ςτο διαμόκη οπλιςμό, καθώσ και από τον τύπο
των ρϊβδων, δηλαδό εϊν υπϊρχουν λεύεσ ρϊβδοι. Η ανεπαρκόσ ανϊπτυξη του ματύςματοσ κατϊ μόκοσ
του ανούγματοσ (δοκϊρια) και του ύψουσ (υποςτυλώματα) και η ανεπαρκόσ ενςωμϊτωςη ςε κόμβουσ
δοκού-υποςτυλώματοσ μπορεύ να επηρεϊςει την απόκριςη των μελών ςτην ςειςμικό δρϊςη,
περιορύζοντασ δραςτικϊ την ικανότητϊ τησ ςε ςχϋςη με την κατϊςταςη ςτην οπούα ο οπλιςμόσ

250

SeismoBuild Εγχειρίδιο Χριςθσ

θεωρεύται πλόρωσ αποτελεςματικόσ. Οι ανωτϋρω περιοριςμού ςτην ικανότητα παραμόρφωςησ,
λαμβϊνονται υπόψη.
Η τιμό τησ ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ για την ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ Οιονεύ
Κατϊρρευςησ (SLC) εύναι η τιμό τησ ςυνολικόσ ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ ςτην αςτοχύα των
μελών ςκυροδϋματοσ υπό κυκλικό φόρτιςη, η οπούα υπολογύζεται από την ακόλουθη ϋκφραςη:
Για δοκούσ και υποςτυλώματα:
θu =

1
max 0,01; ω′
∙ 0,016 ∙ (0,3ν )
f
γel
max 0,01; ω c

0,225

∙

LV
h

0,35

25

αρ sx

f yw
fc

(1,25100 ρ d )
(C8A.6.1) ςχολιαςμόσ του NTC-08

Όπου γel ιςούται με 1,5 για κύρια ςειςμικϊ ςτοιχεύα και με 1,0 για δευτερεύοντα ςειςμικϊ ςτοιχεύα, LV
εύναι ο λόγοσ μεταξύ ροπόσ κϊμψησ, M και διατμητικόσ δύναμησ V. Οι υπόλοιπεσ ςχετικϋσ παρϊμετροι
ορύζονται ςτην ενότητα C8A.6.1 του ςχολιαςμού του NTC-08.
Για τα ςτοιχεύα τοιχύου η τιμό που δύνεται από την ϋκφραςη πρϋπει να διαιρεύται με 1.6.
Η ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ που αντιςτοιχεύ ςτην ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ τησ Προςταςύα
Ζωόσ (SLV) θεωρεύται τα ¾ τησ τελικόσ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ, υπολογιζόμενη από την ανωτϋρω
εξύςωςη.
Η αντύςταςη που αντιςτοιχεύ ςτισ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ του Επιπϋδου Λειτουργικότητασ (SLO)
και του Περιοριςμού Βλαβών (SLD) δύνεται από την γωνύα ςτροφόσ χορδόσ κατϊ την διαρροό, η οπούα
εκτιμϊται ωσ:
Για δοκούσ και υποςτυλώματα:
θy = φy

LV
3

+ 0,0013 1 + 1,5

h

+ 0,13φy

LV

db fy
fc

(8.7.2.1a) ςχολιαςμόσ του NTC-08

Για τοιχύα:
θy = φy

LV
3

+ 0,002 1 − 0,125

LV
h

+ 0,13φy

db fy
fc

(8.7.2.1b) ςχολιαςμόσ του NTC-08

Οι ςχετικϋσ παρϊμετροι ορύζονται ςτην ενότητα C8.7.2.5 του ςχολιαςμού του NTC-08.
Η καμπυλότητα διαρροόσ του τελευταύου παρϊγοντα υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη
ϋκφραςη για τισ διατομϋσ των οπούων η ζώνη θλύψησ ϋχει ςταθερό πλϊτοσ και για την περύπτωςη που
η διαρροό τησ διατομόσ οφεύλεται ςτη διαρροό χϊλυβα.
φy = 1 r

y

=

fy
Es 1 − ξ y d

Εϊν η διατομό διαρρϋει λόγω των μη γραμμικών παραμορφώςεων του ςκυροδϋματοσ ςε θλύψη,
δηλαδό για την παραμόρφωςη τησ ακραύασ θλιπτικόσ ύνασ μεγαλύτερη από εc ≈ 1.8 fc Ec , τότε η
καμπυλότητα διαρροόσ υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη ϋκφραςη:
φy = 1 r

y

=

εc
1.8fc
≈
ξ y d Ec ξ y d

Η χαμηλότερη τιμό από τουσ παραπϊνω υπολογιςμούσ χρηςιμοποιεύται για τον υπολογιςμό τησ
ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ .
ύμφωνα με την ενότητα C8A.6.1 του ςχολιαςμού του NTC-08, η ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ
επηρεϊζεται ςε μεγϊλο βαθμό από διϊφορουσ παρϊγοντεσ όπωσ ο τύποσ των διαμόκων ρϊβδων. ε
περύπτωςη εφαρμογόσ λεύων (απλών) διαμόκων ρϊβδων, η οριακό γωνύα ςτροφόσ χορδόσ πρϋπει να
πολλαπλαςιαςτεύ με τον ςυντελεςτό, που υπολογύζεται από την εξύςωςη C8A.6.4 του ςχολιαςμού του
NTC-08, λαμβϊνοντασ επύςησ υπόψη το κατϊ πόςο οι διαμόκεισ ρϊβδοι εύναι καλϊ αγκυρωμϋνεσ ό όχι,
χρηςιμοποιώντασ τον ςυντελεςτό του C8A.6.3. την περύπτωςη ςτοιχεύων με ϋλλειψη κατϊλληλων
λεπτομερειών ςειςμικόσ αντοχόσ, η οριακό γωνύα ςτροφόσ χορδόσ πολλαπλαςιϊζεται επύ 0,85.
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την περύπτωςη κυκλικών υποςτυλωμϊτων, οι παραπϊνω εξιςώςεισ δεν μπορούν να
χρηςιμοποιηθούν για τον υπολογιςμό τησ ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ των ςτοιχεύων. το
SeismoBuild οι παρακϊτω εξιςώςεισ που προτεύνονται από τουσ Δ. Μπιςκύνη και M.N. Υαρδό [2013]
χρηςιμοποιούνται για την θy και την θu.
θy = φy

LV + αV z
2 Ls
+ 0.0027 1 − min 1;
3
15 D

+ αsl

φy dbL fy
8 fc

Όπου οι τιμϋσ fy και fc εύναι ςε MPa, αV=1 εϊν VRc<VMy, η VRc υπολογύζεται ςύμφωνα με τον
Ευρωκώδικα 2 (CEN 2004), αλλιώσ αV=0. αsl=0 αν η εξόλκευςη των ρϊβδων εφελκυςμού από τη ζώνη
αγκύρωςησ πϋρα από το ϊκρο διαρροόσ εύναι φυςικϊ αδύνατη, αλλιώσ αsl=1.
θu = θy + φu − φy Lpl 1 − 0.5 Lpl Ls + αsl Δθu,slip

γel

Όπου γel εύναι ύςο με 2,0 για κύρια ςειςμικϊ ςτοιχεύα και με 1,0 για δευτερεύοντα ςειςμικϊ ςτοιχεύα,
Δθu,slip και Lpl υπολογύζονται ςύμφωνα με τισ ακόλουθεσ εξιςώςεισ:
Δθu,slip = 10dbl φu + φy

2

1
Ls
Lpl = 0.6D 1 + min 9;
6
D
υνιςτϊται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋχουν ςτισ ςχετικϋσ δημοςιεύςεισ για τον οριςμό των ϊλλων
παραμϋτρων και για περαιτϋρω λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με την ϋκφραςη.

Μανδφεσ Σκυροδζματοσ
Οι τιμϋσ των μελών με μανδύα για 𝑀𝑦∗ , 𝜃𝑦∗ και 𝜃𝑢∗ που υιοθετούνται ςτουσ ελϋγχουσ ικανότητασ
εξαρτώνται από τισ αντύςτοιχεσ τιμϋσ που υπολογύζονται ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ των ενοτότων
C8A.6 και C8.7.2.5 του ςχολιαςμού του NTC-08 , ςύμφωνα με τισ ακόλουθεσ εξιςώςεισ τησ ενότητασ
C8A.7 του ςχολιαςμού του NTC-08:
Ροπό διαρροόσ:
My∗ = 0.9My

(C8A.7.2) ςχολιαςμόσ του NTC-08

Γωνύα ςτροφόσ χορδόσ ςτη διαρροό:
θy∗ = 0.9θy

(C8A.7.3) ςχολιαςμόσ του NTC-08

Γωνύα ςτροφόσ χορδόσ ςτη θραύςη:
θu∗ = θu

(C8A.7.4) ςχολιαςμόσ του NTC-08

Υφάςματα ΛΟΡ
Η ςυμβολό υφαςμϊτων ΙΟΠ ςτην ικανότητα των μελών λαμβϊνεται υπόψη ςύμφωνα με το
Παρϊρτημα Α του EN1998-3: 2005, όπωσ περιγρϊφεται παρακϊτω:
Η επύδραςη των υφαςμϊτων ΙΟΠ ςτην αντοχό ςτην κϊμψη των μελών κατϊ την διαρροό,
υπολογιζόμενη ςύμφωνα με τισ εξιςώςεισ 8.7.2.1 του ςχολιαςμού του NTC-08, δεν λαμβϊνεται υπόψη.
Η ςυνολικό ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ και το πλαςτικό τμόμα τησ για τα μϋλη ορθογώνιασ
διατομόσ με ςτρογγυλεμϋνεσ γωνύεσ, υπολογύζεται μϋςω των εκφρϊςεων (C8A.6.1) του ςχολιαςμού
του NTC-08, αντύςτοιχα, με τον εκθϋτη του όρου να αυξϊνεται με αρfff,e, λόγω του περιοριςμού, όπου α
εύναι ο ςυντελεςτόσ αποτελεςματικότητασ περύςφιξησ (confinement effectiveness factor), ρf η
αναλογύα του υφϊςματοσ ΙΟΠ παρϊλληλη με την κατεύθυνςη φόρτωςησ και ff,e η τϊςη
αποτελεςματικότητασ που δύνεται από την εξύςωςη (A.35) του EC8: Μϋροσ 3.

Διατμθτικι Αντοχι
Η διατμητικό αντοχό υπολογύζεται από την ακόλουθη ϋκφραςη ςύμφωνα με την ενότητα 4.1.2.1.3 του
NTC-08.
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VR = max[VRd , min VRsd , VRcd ]
VRd εύναι η αντύςταςη διϊτμηςησ που αντιςτοιχεύ ςτα ςτοιχεύα χωρύσ να λαμβϊνεται υπόψη ο εγκϊρςιοσ
οπλιςμόσ:
1 3

VRd = 0,18 ∙ k ∙ 100 ∙ ρ1 ∙ fck

γc + 0,15 ∙ ςcp ∙ bw ∙ d ≥ (vmin + 0,15 ∙ ςcp ) ∙ bw ∙ d
(4.1.14) NTC-08

VRsd εύναι η αντοχό διϊτμηςησ, που αντιςτοιχεύ ςτη ςυμβολό του διατμητικού οπλιςμού, και
υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη εξύςωςη:
VRsd = 0,9 ∙ d ∙

A sw
s

∙ fyd ∙ ctgα + ctgθ ∙ sinα

(4.1.18) NTC-08

Σϋλοσ, VRcd εύναι η δύναμη διϊτμηςησ, που αντιςτοιχεύ ςτη ςυνειςφορϊ του πυρόνα ςκυροδϋματοσ και
υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη εξύςωςη:
′
VRcd = 0,9 ∙ d ∙ bw ∙ αc ∙ fcd
∙ ctgα + ctgθ

1 + ctg2 θ

(4.1.19) NTC-08

Μανδφεσ Σκυροδζματοσ
Η τιμό τησ διατμητικόσ ικανότητασ 𝑉𝑅∗ , των μελών με μανδύα που υιοθετεύται ςτουσ ελϋγχουσ
εξαρτϊται από την αντύςτοιχη τιμό που υπολογύζεται με τισ παραδοχϋσ τησ ενότητασ C8A.7.1 του
ςχολιαςμού του NTC-08, ςύμφωνα με την ακόλουθη εξύςωςη:
(C8A.7.1) ςχολιαςμόσ του NTC-08

VR∗ = 0.9VR
Υφάςματα ΛΟΡ

Η κυκλικό αντύςταςη VR, μπορεύ να υπολογιςτεύ από την ενότητα 4.1 του NTC-08 προςθϋτοντασ ςτην
Vw τη ςυνειςφορϊ του μανδύα ΙΟΠ ςτην αντύςταςη διϊτμηςησ. Η ςυμβολό του φύλλου ΙΟΠ ςτην Vw
υπολογύζεται ςύμφωνα με την εξύςωςη 4.19 του CNR-DT 200 R1 / 2013 με την ακόλουθη μορφό:
VRd ,f =

1
∙ 0.9 ∙ d ∙ ffed ∙ 2 ∙ t f ∙ cotθ + cotβ ∙ sin β
γRd

Διαγϊνιοσ Εφελκυςμόσ Κόμβων
ύμφωνα με το C8.7.2.5 του ςχολιαςμού του NTC-08, οι διαγώνιεσ τϊςεισ εφελκυςμού που μπορούν
να προκληθούν ςτον κόμβο μπορούν να υπολογιςτούν από την ακόλουθη ϋκφραςη:
ςnt =

N
2A g

−

N

2

+

2A g

Vn

2

≤ 0,3 fc

Ag

(8.7.2.2) ςχολιαςμόσ του NTC-08

Διαγϊνια Κλίψθ Κόμβων
Η διαγώνια θλύψη που προκαλεύται ςτον κόμβο από τον διαγώνιο μηχανιςμό θλιπτόρα, δεν πρϋπει να
υπερβαύνει τη θλιπτικό αντοχό του ςκυροδϋματοσ παρουςύα εγκϊρςιων τϊςεων εφελκυςμού. Σο NTC08 υποδεικνύει την ακόλουθη ϋκφραςη για τον υπολογιςμό τησ ικανότητασ διαγώνιασ θλύψησ ςτουσ
κόμβουσ:
ςnc =

N
2A g

+

N
2A g

2

+

Vn
Ag

2

≤ 0,5fc

(8.7.2.3) ςχολιαςμόσ του NTC-08

Για τον οριςμό των τιμών μπορεύτε να ανατρϋξετε ςτην ενότητα C8.7.2.5 του ςχολιαςμού του NTC-08.

Πρια Σχετικϊν Μετακινιςεων Ορόφων
ύμφωνα με την ενότητα 7.3.7.2 του NTC-08, οι βλϊβεσ που προκαλούνται από τη ςειςμικό δρϊςη
πρϋπει να περιορύζονται ςε μη δομικϊ ςτοιχεύα και πρϋπει να διαςφαλύζεται ότι δεν προκαλεύται
δομικό βλϊβη που θα καθιςτούςε την καταςκευό προςωρινϊ ακατϊλληλη.
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Αυτόσ ο ςτόχοσ επιτυγχϊνεται όταν οι τιμϋσ των ςχετικών μετακινόςεων ορόφων, που αφορούν ςτισ
ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ Επιπϋδου Λειτουργικότητασ (SLO) και Περιοριςμού Βλαβών (SLD), εύναι
κϊτω από τα όρια που υποδεικνύονται ςτον ακόλουθο πύνακα:
χετικό Μετατόπιςη dr
για την ςτϊθμη
επιτελεςτικότητασ
Περιοριςμϋνεσ Βλϊβεσ
Σοιχοπληρώςεισ ϊκαμπτα ενωμϋνεσ με το
φϋροντα οργανιςμό, οι οπούεσ ςυμμετϋχουν
ςτην παραμορφωςιμότητα τησ καταςκευόσ.
Σοιχοπληρώςεισ ςχεδιαςμϋνεσ ώςτε να μην
υφύςτανται βλϊβεσ από τισ ςχετικϋσ
μετακινόςεισ drp, οι οπούεσ δημιουργούνται
από την παραμόρφωςη τησ ύδιασ τησ
τοιχοπλόρωςησ ό από τισ ενώςεισ με το
φϋροντα οργανιςμό.

χετικό Μετατόπιςη dr
για την ςτϊθμη
επιτελεςτικότητασ
Επύπεδο
Λειτουργικότητασ

0,005 h*

2/3 τησ τιμόσ για τη
ςτϊθμη
επιτελεςτικότητασ
Περιοριςμϋνεσ Βλϊβεσ

dr< drp< 0,01 h

Πύνακασ C8.3 του ςχολιαςμού του NTC-08-Οριακϋσ τιμϋσ των χετικών Μετακινόςεων Ορόφων

ΚΑΜΡΥΛΘ ΛΚΑΝΟΤΘΤΑΣ
Κϊθε ανελαςτικό ςτατικό ανϊλυςη οδηγεύ ςε μια καμπύλη ικανότητασ, η οπούα εύναι μια ςχϋςη μεταξύ
τησ ςυνολικόσ τϋμνουςασ βϊςησ και τησ οριζόντιασ μετατόπιςησ ενόσ αντιπροςωπευτικού ςημεύου
τησ καταςκευόσ, που ονομϊζεται "κόμβοσ ελϋγχου", με τισ τιμϋσ τησ μετατόπιςησ ελϋγχου να
κυμαύνονται μεταξύ μηδϋν και μιασ μϋγιςτησ τιμόσ που ορύζεται από τον χρόςτη.

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΘ ΜΕΤΑΚΛΝΘΣΘ
Η ςτοχευόμενη μετακύνηςη ορύζεται ωσ η ςειςμικό απαύτηςη που προϋρχεται από το ελαςτικό φϊςμα
απόκριςησ ςε όρουσ μετατόπιςησ ενόσ ιςοδύναμου ςυςτόματοσ ενόσ βαθμού ελευθερύασ. Για τον
οριςμό τησ ςτοχευόμενησ μετακύνηςησ ενόσ ςυςτόματοσ MDOF πρϋπει να ακολουθηθεύ ϋνασ αριθμόσ
βημϊτων ςύμφωνα με το C7.3.4.1 του NTC-08.
Η ακόλουθη ςχϋςη μεταξύ των κανονικοποιημϋνων
κανονικοποιημϋνων μετατοπύςεων Υi θεωρεύται η:

πλευρικών

δυνϊμεων

Fi

και

των

Fi = mi Φi
Όπου mi εύναι η μϊζα ςτον i-ο όροφο.
Οι μετατοπύςεισ κανονικοποιούνται με τϋτοιο τρόπο ώςτε Υn=1, όπου n εύναι ο κόμβοσ ελϋγχου,
ςυνεπώσ Fn=mn.
Μεταςχθματιςμόσ ςε ζνα ιςοδφναμο ςφςτθμα ενόσ βακμοφ ελευκερίασ (SDOF)
Ο ςυντελεςτόσ μεταςχηματιςμού δύνεται από:
Γ=

φ Τ Μτ
φ Τ Μφ

(C7.3.5) ςχολιαςμόσ του NTC-08

Σο διϊνυςμα τ εύναι το διϊνυςμα παραμόρφωςησ που αντιςτοιχεύ ςτη θεωρούμενη διεύθυνςη
ςειςμού. Σο διϊνυςμα φ εύναι η θεμελιώδησ ιδιομορφό του πραγματικού ςυςτόματοσ που
κανονικοποιεύται τοποθετώντασ dc = 1, και το μητρώο M εύναι το μητρώο μϊζασ του πραγματικού
ςυςτόματοσ.
Η δύναμη F* και η μετατόπιςη d* του ιςοδύναμου ςυςτόματοσ SDOF υπολογύζονται ωσ:
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F ∗ = Fb Γ
(C7.3.4) ςχολιαςμόσ του NTC-08

d∗ = dc Γ

Όπου Fb και dc εύναι η τϋμνουςα βϊςησ ςτον κόμβο ελϋγχου και η μετατόπιςη του ςυςτόματοσ
πολλαπλών βαθμών ελευθερύασ (MDOF), αντύςτοιχα.
Ρροςδιοριςμόσ τθσ εξιδανικευμζνθσ ελαςτικισ - τζλεια πλαςτικισ ςχζςθσ δφναμθσ-μετατόπιςθσ
Η δύναμη διαρροόσ Fy*, η οπούα αντιπροςωπεύει επύςησ την οριακό αντοχό του ιδεατού ςυςτόματοσ
SDOF, εύναι ύςη με τη τϋμνουςα βϊςησ ςτο ςχηματιςμό του πλαςτικού μηχανιςμού. Η αρχικό
δυςκαμψύα του εξιδανικευμϋνου ςυςτόματοσ καθορύζεται με τϋτοιο τρόπο ώςτε οι περιοχϋσ κϊτω από
τισ πραγματικϋσ και τισ ιδανικϋσ καμπύλεσ δύναμησ-παραμόρφωςησ να εύναι ύςεσ, όπωσ φαύνεται ςτο
ςχόμα C7.3.1 του NTC-08 παρακϊτω:

χόμα C7.3.1 του ςχολιαςμού του NTC-08: Προςδιοριςμόσ τησ εξιδανικευμένησ ελαςτο-πλαςτικόσ
ςχϋςησ δύναμησ-μετατόπιςησ του NTC-08

Η καμπύλη ικανότητασ του ιςοδύναμου ςυςτόματοσ πρϋπει να αντικαταςταθεύ από μια
εξιδανικευμϋνη διγραμμικό καμπύλη, η οπούα ϋχει ϋνα γραμμικό πρώτο κλϊδο και ϋναν ελαςτικό,
τϋλεια πλαςτικό, δεύτερο κλϊδο (βλϋπε ςχόμα C7.3.1). Η εξιδανικευμϋνη καμπύλη αντύςταςησ
ορύζεται από δύο ςημεύα, το πρώτο αντιςτοιχεύ ςε 0,6Fbu*, όπου Fbu* = FBU/Γ εύναι η μϋγιςτη αντύςταςη
του ιςοδύναμου ςυςτόματοσ και η FBU η μϋγιςτη αντύςταςη του πραγματικού δομικού ςυςτόματοσ. Σο
δεύτερο ςημεύο αντιςτοιχεύ ςτη δύναμη διαρροόσ Fy*, η οπούα μπορεύ να οριςτεύ γραφικϊ, βϊςει του
κριτηρύου των περύπου ύςων εμβαδών των διατομών που ορύζονται πϊνω και κϊτω από τισ τομϋσ τησ
πραγματικόσ και τησ εξιδανικευμϋνησ καμπύλησ για τη μϋγιςτη μετατόπιςη du*, που αντιςτοιχεύ ςε μια
μεύωςη τησ αντύςταςησ ≤0,15Fbu*.
Ρροςδιοριςμόσ τθσ περιόδου του εξιδανικευμζνου ιςοδφναμου ςυςτιματοσ SDOF
Η περύοδοσ T* του εξιδανικευμϋνου ιςοδύναμου ςυςτόματοσ SDOF καθορύζεται από:
T ∗ = 2π

m∗
k∗

(C7.3.6) ςχολιαςμόσ του NTC-08

Όπου k* εύναι η ακαμψύα του ελαςτικού κλϊδου τησ διγραμμικόσ καμπύλησ.
Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςτοχευόμενθσ μετακίνθςθσ για το ιςοδφναμο ςφςτθμα SDOF
Για τον προςδιοριςμό του ςτοχευόμενησ μετακύνηςησ d*max για καταςκευϋσ ςε μικρό περύοδο και για
τισ καταςκευϋσ ςτη μεςαύα και μακρϊ περιοχό περιόδων, πρϋπει να χρηςιμοποιούνται διαφορετικϋσ
εκφρϊςεισ όπωσ υποδεικνύεται κατωτϋρω. Η περύοδοσ μεταξύ τησ μικρόσ και μεςαύασ περιόδου εύναι
TC.
Η ςτοχευόμενη μετακύνηςη των καταςκευών με περύοδο T*≥TC δύνεται από:
∗
d∗max = de,max
= SDe T ∗

(C7.3.7) ςχολιαςμόσ του NTC-08

Ραράρτθμα A.4

Με SDe T ∗ = Se T ∗

T∗ 2
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(3.2.12) NTC-08

2π

Όπου Se(T*) εύναι το ελαςτικό φϊςμα απόκριςησ σ επιτϊχυνςησ ςτην περύοδο T*.
Η των καταςκευών με περύοδο T*< TC δύνεται από:
d∗max =

d e∗ ,max
q∗

1 + q∗ − 1

TC
T∗

≥ d∗e,max

(C7.3.8) ςχολιαςμόσ του NTC-08

Όπου το q∗ = Se T ∗ m∗ Fy∗ εύναι ο λόγοσ μεταξύ τησ επιτϊχυνςησ ςτην καταςκευό με απεριόριςτη
ελαςτικό ςυμπεριφορϊ Se(T*), και ςτην καταςκευό με περιοριςμϋνη αντοχό Fy*/m*.
ε περιπτώςεισ όπου q∗ ≤ 1 το d∗max = d∗e,max .
Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςτοχευόμενθσ μετακίνθςθσ για το ςφςτθμα ΜDOF
Η ςτοχευόμενη μετακύνηςη του ςυςτόματοσ MDOF δύνεται από:
dt = Γd∗max
Να ςημειωθεύ ότι η ςτοχευόμενη μετακύνηςη αντιςτοιχεύ ςτον κόμβο ελϋγχου.

Ραράρτθμα A.5 – ΚΑΝ.ΕΡΕ.
το παρόν παρϊρτημα, παρουςιϊζονται οι παρϊμετροι που χρηςιμοποιούνται για την αποτύμηςη των
καταςκευών ςύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονιςμό Επεμβϊςεων ΚΑΝ.ΕΠΕ..

ΜΕΚΟΔΟΛ ΑΝΑΛΥΣΘΣ
Η τρϋχουςα πρακτικό ςτην Ελλϊδα ρυθμύζεται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.: Κανονιςμόσ Επεμβϊςεων ςτισ
καταςκευϋσ, ςε ςυνδυαςμό με τον ΕΑΚ 2000: Ελληνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ. Ο Ευρωκώδικασ 8:
Αντιςειςμικόσ χεδιαςμόσ – Μϋροσ 1: “Γενικού Κανόνεσ, ειςμικϋσ Δρϊςεισ, Κανόνεσ Για Κτύρια (CEN,
2005a) και Μϋροσ 3: Αποτύμηςη και Επιςκευό/Ενύςχυςη Κτιρύων (CEN, 2005b) μπορούν επύςησ να
εφαρμοςτούν.
ύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., γα την αποτύμηςη και τον αναςχεδιαςμό ενόσ κτιρύου, μπορεύ να
εφαρμοςτεύ μύα από τισ ακόλουθεσ μεθόδουσ ανϊλυςησ:
-

-

-

-

-

Ελαςτικό (ιςοδύναμη) ςτατικό ανϊλυςη, με καθολικό (q) δεύκτη ςυμπεριφορϊσ ό τοπικούσ
(m) δεύκτεσ πλαςτιμότητασ, ςύμφωνα με τα κριτόρια τησ παραγρϊφου 5.5, ανεξϊρτητα από
τη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ των δεδομϋνων.
Ελαςτικό δυναμικό ανϊλυςη, με καθολικό (q) δεύκτη ςυμπεριφορϊσ ό τοπικούσ (m) δεύκτεσ
πλαςτιμότητασ, ςύμφωνα με τα κριτόρια τησ παραγρϊφου 5.6, ανεξϊρτητα από τη ςτϊθμη
αξιοπιςτύασ των δεδομϋνων.
Ανελαςτικό ςτατικό ανϊλυςη, ςύμφωνα με τα κριτόρια τησ παραγρϊφου 5.7. ε αυτό την
περύπτωςη ςυνιςτϊται η διαςφϊλιςη τουλϊχιςτον «ικανοποιητικόσ» ςτϊθμησ αξιοπιςτύασ
δεδομϋνων.
Ανελαςτικό δυναμικό ανϊλυςη (ανϊλυςη χρονοώςτορύασ), υπό τισ προώποθϋςεισ τησ
παραγρϊφου 5.8. ε αυτό την περύπτωςη ςυνιςτϊται και πϊλι η διαςφϊλιςη τουλϊχιςτον
«ικανοποιητικόσ» ςτϊθμησ αξιοπιςτύασ δεδομϋνων
ε ειδικϋσ περιπτώςεισ, π.χ. όταν η αποτύμηςη αφορϊ ςημαντικό αριθμό κτιρύων για τα οπούα
επιδιώκεται να προςδιοριςτεύ εϊν καταρχόν υπϊρχει η ανϊγκη για ςειςμικό ενύςχυςη (και με
ποια προτεραιότητα), ό το κτύριο που πρόκειται να εκτιμηθεύ εύναι μικρόσ ςημαςύασ, τότε
εκτόσ από τισ αμιγώσ αναλυτικϋσ μεθόδουσ η αποτύμηςη εύναι δυνατόν να γύνει με εμπειρικϋσ
μεθόδουσ, υπό τισ προώποθϋςεισ τησ §2.1.4.1 β(iv).

το SeismoBuild χρηςιμοποιεύται η πιο κοινό μϋθοδοσ αποτύμηςησ υφιςτϊμενων κτιρύων, η
ανελαςτικό ςτατικό ανϊλυςη. Βαςύζεται ςε ανελαςτικϋσ ςτατικϋσ αναλύςεισ που εκτελούνται υπό
ςταθερϊ φορτύα βαρύτητασ και αυξανόμενεσ πλευρικϋσ δυνϊμεισ, που εφαρμόζονται ςτη θϋςη των
μαζών για την προςομούωςη των δυνϊμεων αδρανεύασ που προκαλούνται από τη ςειςμικό δρϊςη.
Καθώσ το μοντϋλο μπορεύ να αποδύδει τόςο τη γεωμετρικό μη γραμμικότητα όςο και την
ανελαςτικότητα υλικού, αυτό η μϋθοδοσ μπορεύ να περιγρϊψει αποτελεςματικϊ την εξϋλιξη των
αναμενόμενων πλαςτικών μηχανιςμών και τισ δομικϋσ βλϊβεσ.
Κϊθε ανελαςτικό ςτατικό ανϊλυςη οδηγεύ ςε μια καμπύλη ικανότητασ, η οπούα εύναι η ςχϋςη μεταξύ
τησ ςυνολικόσ τϋμνουςασ βϊςησ και τησ οριζόντιασ μετατόπιςησ ενόσ αντιπροςωπευτικού ςημεύου
τησ καταςκευόσ, που ονομϊζεται "κόμβοσ ελϋγχου". Η απαύτηςη ςτην εξεταζόμενη τϊθμη
Επιτελεςτικότητασ - Άμεςη χρόςη μετϊ το ςειςμό, Προςταςύα ζωόσ ό Οιονεύ κατϊρρευςη καθορύζεται από την κατϊλληλη ςύγκριςη μεταξύ τησ ικανότητασ που καθορύζεται από την καμπύλη
ανελαςτικόσ ςτατικόσ ανϊλυςησ-καμπύλη pushover και τησ απαύτηςησ που καθορύζεται από το
Ελαςτικό Υϊςμα Απόκριςησ. Για να γύνει αυτό, οι μετατοπύςεισ του "κόμβου ελϋγχου"
μεταςχηματύζονται βϊςει των φαςματικών ποςοτότων ςε ϋνα ιςοδύναμο μονοβϊθμιο ςύςτημα
(SDOF), το οπούο προϋρχεται από την απόκριςη τησ καταςκευόσ των πολλαπλών βαθμών ελευθερύασ
(MDOF) και υπολογύζεται ςύμφωνα με την ενότητα 5.7.4.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ..

Ραράρτθμα A.5
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Η δομικό απαύτηςη, που ςυνδϋεται με τη ςτοχευόμενη μετακύνηςη πρϋπει να πληρού τα κριτόρια
ελϋγχου, που καθορύζονται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.. υνεπώσ, η απαύτηςη του ςτοιχεύου για ψαθυρϋσ
(διατμητικό) και πλϊςτιμεσ (παραμόρφωςη γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ) δρϊςεισ θεωρεύται ότι
ςυμμορφώνεται με τα όρια που λαμβϊνουν υπόψη: μηχανικϋσ ιδιότητεσ τησ διατομόσ, κϊμψη,
διϊτμηςη και αξονικό δύναμη του ςτοιχεύου και την υποβϊθμιςη τησ αντοχόσ/δυςκαμψύασ που
ςυνδϋεται με τη απαύτηςη ολκιμότητασ καθώσ και την κυκλικό υςτερητικό απόκριςη των ςτοιχεύων
από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα, με την κατϊλληλη θεώρηςη τησ μη γραμμικότητασ του υλικού.

ΣΤΟΧΟΛ ΕΡΛΤΕΛΕΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ
ύμφωνα με την ενότητα 2.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ., οι ςτόχοι τησ αποτύμηςησ ό αναςχεδιαςμού (Πύνακασ 2.1)
αποτελούνται από ςυνδυαςμούσ ςτϊθμησ επιτελεςτικότητασ και ςειςμικόσ δρϊςησ, με δεδομϋνη
«ανεκτό πιθανότητα υπϋρβαςησ κατϊ την τεχνικό διϊρκεια ζωόσ του ϋργου», όπωσ φαύνεται
παρακϊτω ςτον πύνακα 2.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ..
Πιθανότητα
υπϋρβαςησ ςειςμικόσ
δρϊςησ εντόσ του
ςυμβατικού χρόνου
ζωόσ των 50 ετών

τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ φϋροντοσ οργανιςμού
«Περιοριςμϋνεσ
βλϊβεσ»

«ημαντικϋσ
βλϊβεσ»

«Οιονεύ
Κατϊρρευςη»

10%

A1

B1

Γ1

50%

A2

B2

Γ2

Πύνακασ 2.1 τόχοι αποτύμηςησ ό αναςχεδιαςμού φϋροντοσ οργανιςμού.
Η ςτοχευόμενη απόδοςη του φϋροντοσ οργανιςμού αναφϋρεται ςτο μϋγεθοσ των ζημιών ςτην
καταςκευό που ορύζεται μϋςα από τρεισ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ, Περιοριςμϋνεσ Βλϊβεσ (Α),
ημαντικϋσ Βλϊβεσ (Β) και Οιονεύ κατϊρρευςη (Γ).

Ρεριοριςμζνεσ Βλάβεσ (A)
Η ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ Περιοριςμϋνεσ Βλϊβεσ (A), ςύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., εύναι μια
κατϊςταςη κατϊ την οπούα αναμϋνεται ότι καμύα λειτουργύα του κτιρύου δε διακόπτεται κατϊ τη
διϊρκεια και μετϊ το ςειςμό ςχεδιαςμού, εκτόσ ενδεχομϋνωσ από λειτουργύεσ δευτερεύουςασ
ςημαςύασ. Εύναι πιθανό να παρουςιαςτούν οριςμϋνεσ τριχοειδεύσ ρωγμϋσ ςτο φϋροντα οργανιςμό.

Σθμαντικζσ Βλάβεσ (B)
Η ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ ημαντικϋσ Βλϊβεσ (Β) εύναι μια κατϊςταςη κατϊ την οπούα κατϊ τον
ςειςμό ςχεδιαςμού αναμϋνεται να παρουςιαςθούν επιςκευϊςιμεσ βλϊβεσ ςτον φϋροντα οργανιςμό
του κτιρύου, χωρύσ όμωσ να ςυμβεύ θϊνατοσ ό ςοβαρόσ τραυματιςμόσ ατόμων εξαιτύασ των βλαβών
αυτών, και χωρύσ να ςυμβούν ουςιώδεισ βλϊβεσ ςτην οικοςκευό ό τα αποθηκευμϋνα ςτο κτύριο υλικϊ.

Οιονεί Κατάρρευςθ (Γ)
Η ςτϊθμη επιτσλεςτικότητασ Οιονεύ κατϊρρευςη (Γ) εύναι μια κατϊςταςη κατϊ την οπούα κατϊ τον
ςειςμό ςχεδιαςμού αναμϋνεται να παρουςιαςθούν εκτεταμϋνεσ και ςοβαρϋσ (μη-επιςκευϊςιμεσ κατϊ
πλειονότητα) βλϊβεσ ςτον φϋροντα οργανιςμό, ο οπούοσ όμωσ ϋχει ακόμη την ικανότητα να φϋρει τα
προβλεπόμενα κατακόρυφα φορτύα (κατϊ, και για ϋνα διϊςτημα μετϊ, τον ςειςμό), χωρύσ πϊντωσ να
διαθϋτει ϊλλο ουςιαςτικό περιθώριο αςφαλεύασ ϋναντι ολικόσ ό μερικόσ κατϊρρευςησ.
τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. μπορεύτε να βρεύτε ποιεσ τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ θα ελεγχθούν.
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ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘ ΤΘΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ
Για την επιλογό τησ αποδεκτόσ μεθόδου ανϊλυςησ και των κατϊλληλων τιμών των ςυντελεςτών
αςφαλεύασ, ορύζονται οι ακόλουθεσ τρεισ ςτϊθμεσ αξιοπιςτύασ δεδομϋνων (.Α.Δ.):




Ανεκτό .Α.Δ.
Ικανοποιητικό .Α.Δ.
Τψηλό .Α.Δ.

Οι παρϊγοντεσ που καθορύζουν τη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ δεδομϋνων εύναι (i) η γεωμετρύα, δηλαδό οι
γεωμετρικϋσ ιδιότητεσ του δομικού ςυςτόματοσ καθώσ και των μη δομικών ςτοιχεύων που μπορούν
να επηρεϊςουν τη δομικό απόκριςη, π.χ. τοιχοπληρώςεισ, (ii) οι λεπτομϋρειεσ, οι οπούεσ
περιλαμβϊνουν την ποςότητα οπλιςμού και τισ λεπτομϋρειεσ ςτισ διατομϋσ οπλιςμϋνου
ςκυροδϋματοσ, τη ςύνδεςη των διαφραγμϊτων των ορόφων με το ςύςτημα πλευρικόσ αντύςταςησ,
κονύαμα και τυχόν ςτοιχεύα ενύςχυςησ τησ τοιχοποιύασ πλόρωςησ, και τϋλοσ (iii) τα υλικϊ, δηλαδό οι
μηχανικϋσ ιδιότητεσ των υλικών.

Ανεκτι Σ.Α.Δ.
Η ανεκτό ςτϊθμη αξιοπιςτύασ δεδομϋνων αντιςτοιχεύ ςε επύπεδο γνώςησ, όπου η ςυνολικό γεωμετρύα
και οι διαςτϊςεισ των ςτοιχεύων γύνονται γνωςτϋσ ύςτερα από ϋρευνα ό από τα καταςκευαςτικϊ
ςχϋδια που χρηςιμοποιόθηκαν για την αρχικό καταςκευό και τυχόν μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ,
καθώσ και από ϋνα επαρκϋσ δεύγμα των διαςτϊςεων τησ ςυνολικόσ γεωμετρύασ και των ςτοιχεύων που
ελϋγχθηκαν επιτόπου. ε περύπτωςη ςημαντικών αποκλύςεων από τα καταςκευαςτικϊ ςχϋδια
πραγματοποιεύται μια πληρϋςτερη ϋρευνα των διαςτϊςεων. Οι δομικϋσ λεπτομϋρειεσ δεν εύναι
γνωςτϋσ από λεπτομερό καταςκευαςτικϊ ςχϋδια και πραγματοποιούνται υποθϋςεισ για αυτϋσ βϊςει
τησ ςυνόθουσ πρακτικόσ κατϊ την περύοδο καταςκευόσ. Οι περιοριςμϋνοι ϋλεγχοι που διενεργούνται
ςτα πιο κρύςιμα ςτοιχεύα θα πρϋπει να επαληθεύουν ότι οι παραδοχϋσ ανταποκρύνονται ςτην
πραγματικό κατϊςταςη. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ μηχανικϋσ ιδιότητεσ των υλικών καταςκευόσ δεν
εύναι διαθϋςιμεσ, ϋτςι λαμβϊνονται προκαθοριςμϋνεσ τιμϋσ ςύμφωνα με τα πρότυπα κατϊ την περύοδο
καταςκευόσ, που ςυνοδεύονται από περιοριςμϋνεσ επιτόπου δοκιμϋσ ςτα πιο κρύςιμα ςτοιχεύα.
Η αποτύμηςη τησ καταςκευόσ με αυτό τη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ δεδομϋνων πραγματοποιεύται με
μεθόδουσ γραμμικόσ ανϊλυςησ, ςτατικόσ ό δυναμικόσ.

Λκανοποιθτικι Σ.Α.Δ.
Η ικανοποιητικό ςτϊθμη αξιοπιςτύασ δεδομϋνων αντιςτοιχεύ ςε ϋνα επύπεδο γνώςησ, όπου η ςυνολικό
γεωμετρύα τησ καταςκευόσ και οι διαςτϊςεισ των ςτοιχεύων εύναι γνωςτϋσ από εκτεταμϋνη ϋρευνα ό
από καταςκευαςτικϊ ςχϋδια που χρηςιμοποιόθηκαν για την αρχικό καταςκευό και τυχούςεσ
μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ, καθώσ και ϋνα επαρκϋσ δεύγμα των διαςτϊςεων τησ ςυνολικόσ
γεωμετρύασ και των ςτοιχεύων. Οι καταςκευαςτικϋσ λεπτομϋρειεσ εύναι γνωςτϋσ από εκτεταμϋνη
επιτόπου ϋρευνα ό από ελλιπό καταςκευαςτικϊ ςχϋδια λεπτομερειών ςε ςυνδυαςμό με περιοριςμϋνη
επιτόπου ϋρευνα των πιο κρύςιμων ςτοιχεύων, η οπούα επιβεβαιώνει ότι οι διαθϋςιμεσ πληροφορύεσ
αντιςτοιχούν ςτην πραγματικό κατϊςταςη. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ μηχανικϋσ ιδιότητεσ των
υλικών καταςκευόσ εύναι διαθϋςιμεσ από εκτεταμϋνεσ επιτόπου δοκιμϋσ ό από τισ αρχικϋσ
προδιαγραφϋσ ςχεδιαςμού ςε ςυνδυαςμό με περιοριςμϋνεσ επιτόπου δοκιμϋσ.
Η αποτύμηςη τησ καταςκευόσ με αυτό τη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ δεδομϋνων πραγματοποιεύται με
μεθόδουσ γραμμικόσ ό μη γραμμικόσ ανϊλυςησ, ςτατικόσ ό δυναμικόσ.

Υψθλι Σ.Α.Δ.
Η υψηλό ςτϊθμη αξιοπιςτύασ δεδομϋνων αντιςτοιχεύ ςε ϋνα επύπεδο γνώςησ, όπου η ςυνολικό
γεωμετρύα τησ καταςκευόσ και οι διαςτϊςεισ των ςτοιχεύων εύναι γνωςτϋσ από μια ολοκληρωμϋνη
ϋρευνα ό από το πλόρεσ ςύνολο καταςκευαςτικών ςχεδύων που χρηςιμοποιόθηκαν για την αρχικό
καταςκευό και τυχόν μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ, καθώσ και ϋνα επαρκϋσ δεύγμα των διαςτϊςεων
τησ ςυνολικόσ γεωμετρύασ και των ςτοιχεύων που ελϋγχθηκαν επιτόπου. Οι καταςκευαςτικϋσ
λεπτομϋρειεσ εύναι γνωςτϋσ από εκτεταμϋνη επιτόπου ϋρευνα ό από το πλόρεσ ςύνολο

Ραράρτθμα A.5

259

καταςκευαςτικών ςχεδύων λεπτομερειών ςε ςυνδυαςμό με περιοριςμϋνη επιτόπου ϋρευνα των πιο
κρύςιμων ςτοιχεύων, η οπούα επιβεβαιώνει ότι οι διαθϋςιμεσ πληροφορύεσ αντιςτοιχούν ςτην
πραγματικό κατϊςταςη. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ μηχανικϋσ ιδιότητεσ των υλικών καταςκευόσ
εύναι διαθϋςιμεσ από ολοκληρωμϋνεσ επιτόπου δοκιμϋσ ό από τισ αρχικϋσ αναφορϋσ δοκιμών ςε
ςυνδυαςμό με περιοριςμϋνεσ επιτόπου δοκιμϋσ.
Η αποτύμηςη τησ καταςκευόσ με αυτό την ςτϊθμη αξιοπιςτύασ δεδομϋνων πραγματοποιεύται με
μεθόδουσ γραμμικόσ ό μη γραμμικόσ ανϊλυςησ, ςτατικόσ ό δυναμικόσ.

Συντελεςτζσ Αςφαλείασ
την ενότητα υντελεςτϋσ Αςφαλεύασ ϋχουν ειςαχθεύ οι ςυνιςτώμενεσ τιμϋσ των επιμϋρουσ
ςυντελεςτών αςφαλεύασ που αντιςτοιχούν ςτην επιτευχθεύςα ςτϊθμη αξιοπιςτύασ δεδομϋνων, όπωσ
ορύζονται ςτην ενότητα 4.5 του
ΚΑΝ.ΕΠΕ.. Οι χρόςτεσ μπορούν να τροποποιόςουν τισ
προκαθοριςμϋνεσ τιμϋσ.

υντελεςτϋσ Αςφαλεύασ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΚΑΝΟΤΘΤΑΣ ΓΛΑ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘ ΚΑΛ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
Όλοι οι ϋλεγχοι ςτοιχεύων (ϋλεγχοι γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ και διϊτμηςησ) θα πρϋπει να εκτελούνται
για όλα τα ςτοιχεύα κϊθε ορόφου, ςύμφωνα με τισ υποενότητεσ 7.2.2, 7.2.4 και το παρϊρτημα 7Γ του
ΚΑΝ.ΕΠΕ., θεωρώντασ τα ςτοιχεύα ωσ κύρια ό δευτερεύοντα ςειςμικϊ ςτοιχεύα, όπωσ ορύζονται ςτην
υποενότητα 2.4.3.4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ.. Επιπλϋον, οι ϋλεγχοι ςτουσ κόμβουσ μπορούν να χρηςιμοποιηθούν
για τον ϋλεγχο(i) διαγώνιου εφελκυςμού κόμβων και (ii) διαγώνιασ θλύψησ κόμβων.

Λκανότθτα Ραραμόρφωςθσ
Η ικανότητα παραμόρφωςησ των δοκών, των υποςτυλωμϊτων και των τοιχύων ορύζεται ςε όρουσ
γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ θ, δηλαδό τησ γωνύασ μεταξύ τησ εφαπτόμενησ προσ τον ϊξονα ςτο ϊκρο
διαρροόσ και τησ χορδόσ που ςυνδϋει αυτό το ϊκρο με το ϊκρο του διατμητικού ανούγματοσ (L V = M/V
= ροπό/διϊτμηςη ςτο τελικό τμόμα). Η γωνύα ςτροφόσ χορδόσ εύναι επύςησ ύςη με το λόγο
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μετατοπύςεωσ του ςτοιχεύου, η οπούα εύναι η παρϋκκλιςη ςτο ϊκρο του διατμητικού ανούγματοσ ςε
ςχϋςη με την εφαπτομϋνη προσ τον ϊξονα ςτο ϊκρο διαρροόσ που διαιρεύται με το διατμητικό
ϊνοιγμα.
Η ικανότητα παραμόρφωςησ των δοκών και των υποςτυλωμϊτων επηρεϊζεται ςε μεγϊλο βαθμό από
την ϋλλειψη κατϊλληλησ όπλιςησ για ςειςμικό αντοχό, από τον τύπο των ρϊβδων, δηλαδό εϊν
υπϊρχουν λεύεσ ρϊβδοι καθώσ και από την προςβαςιμότητα τησ περιοχόσ επϋμβαςησ. Η ανεπαρκόσ
ανϊπτυξη τησ μϊτιςησ κατϊ μόκοσ του ανούγματοσ (δοκϊρια) και του ύψουσ (υποςτυλώματα) και η
ανεπαρκόσ αγκύρωςη ςε κόμβουσ δοκού-υποςτυλώματοσ μπορεύ να επηρεϊςει την απόκριςη των
μελών ςτην ςειςμικό δρϊςη, περιορύζοντασ δραςτικϊ την ικανότητϊ τουσ ςε ςχϋςη με την κατϊςταςη
ςτην οπούα ο οπλιςμόσ θεωρεύται πλόρωσ αποτελεςματικόσ. Οι ανωτϋρω περιοριςμού ωσ προσ την
ικανότητα παραμόρφωςησ, λαμβϊνονται υπόψη.
Η τιμό τησ ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ για τη ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ τησ Άμεςησ χρόςησ
μετϊ το ςειςμό (Α) εύναι η τιμό τησ ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ ςτην καμπτικό διαρροό, θy, η
οπούα υπολογύζεται από τισ εξιςώςεισ (.2α) και (.2β) του ΚΑΝ.ΕΠΕ.:


Για δοκούσ και υποςτυλώματα:
θy = 1 r



L s +α V z
y

3

+ 0,0014 1 + 1,5

h
Ls

1

+

r y db fy
8 fc

(.2α) ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Για τοιχύα:
θy = 1 r

L s +α V z
y

3

1

+ 0,0013 +

r y db fy
8 fc

(.2β) ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Όπου Ls εύναι ο λόγοσ τησ ροπόσ κϊμψησ, M, και τησ διατμητικόσ δύναμησ V, και aV εύναι ύςη με 1,0 εϊν
η τιμό τησ διατμητικόσ δύναμησ VR,c, η οπούα προκαλεύ λοξό ρηγμϊτωςη του ςτοιχεύου, εύναι μικρότερη
από την τιμό τησ τϋμνουςασ κατϊ την καμπτικό διαρροό VMu=My/Ls ό 0 αν εύναι μεγαλύτερη.
Η τιμό για την ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ για τη ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ τησ Προςταςύασ
ζωόσ (Β) υπολογύζεται από την ακόλουθη εξύςωςη, ςύμφωνα με την ενότητα 9.3.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ..
θd = 0,5 θy + θum

𝛾Rd

Όπου θy υπολογύζεται ςύμφωνα με τισ εξιςώςεισ (.2α) και (.2β) και θum ςύμφωνα με τισ εξιςώςεισ
(.11α) και (.11β) του ΚΑΝ.ΕΠΕ..
Η τιμό για την ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ για τη ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ τησ Οιονεύ
κατϊρρευςησ (Γ) εύναι η μϋςη τιμό τησ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ κατϊ την αςτοχύα, η οπούα
υπολογύζεται ςύμφωνα με την εξύςωςη .11α του ΚΑΝ.ΕΠΕ., από τισ ακόλουθεσ εκφρϊςεισ:


Για δοκούσ και υποςτυλώματα που ϋχουν διαςταςιολογηθεύ και καταςκευαςτεύ με τισ μετϊ το
1985 διατϊξεισ για αντιςειςμικότητα, από:
θum = 0,016 ∙ (0,3ν )



max 0,01;ω ′
max 0,01;ω−ω ′

0,225

fc

∙ αs

0,35

25

αρ s

f yw
fc

(1,25100 ρ d )

(.11α) ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Για τα τοιχύα που ϋχουν διαςταςιολογηθεύ και καταςκευαςτεύ με τισ μετϊ το 1985 διατϊξεισ
για αντιςειςμικότητα, λαμβϊνοντασ υπόψη την παρϊγραφο ii) του ςχολύου τησ ενότητασ
7.2.4.1β, από:
θum = 0,009 ∙ (0,3ν )

max 0,01;ω ′
max 0,01;ω−ω ′

0,225

fc

∙ αs

0,35

25

αρ sx

f yw
fc

(1,25100 ρ d )

(.11α) ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Οι παραπϊνω τιμϋσ διαιρούνται με τον ςυντελεςτό γRd, ςύμφωνα με την ενότητα 9.3.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ..
Η ςυνολικό ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ ςτην αςτοχύα των μελών από ςκυρόδεμα υπό
ανακυκλιζόμενη φόρτιςη μπορεύ επύςησ να υπολογιςτεύ ωσ το ϊθροιςμα τησ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ
κατϊ τη διαρροό και το πλαςτικό τμόμα τησ μϋςησ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ κατϊ την αςτοχύα που
υπολογύζεται από την ακόλουθη ϋκφραςη:

Ραράρτθμα A.5
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Για δοκούσ και υποςτυλώματα που ϋχουν διαςταςιολογηθεύ και καταςκευαςτεύ με τισ μετϊ το
1985 διατϊξεισ για αντιςειςμικότητα, από:
pl
θum

max 0,01; ω′
= θu − θy = 0,0145 ∙ (0,25 )
max 0,01; ω − ω′

0,3

ν

fc

0,2

αs

0,35

25

αρ s

f yw
fc

(1,275100 ρ d )

(.11β) ΚΑΝ.ΕΠΕ.


Για τα τοιχύα που ϋχουν διαςταςιολογηθεύ και καταςκευαςτεύ με τισ μετϊ το 1985 διατϊξεισ
για αντιςειςμικότητα, λαμβϊνοντασ υπόψη την παρϊγραφο ii) του ςχολύου τησ ενότητασ
7.2.4.1β, από:
pl

θum = θu − θy = 0,008 ∙ (0,25ν )

max 0,01; ω′
max 0,01; ω − ω′

0,3

fc

0,2

αs

0,35

25

αρ s

f yw
fc

(1,275100 ρ d )

(.11β) ΚΑΝ.ΕΠΕ.
Για ςτοιχεύα που ϋχουν διαςταςιολογηθεύ και καταςκευαςθεύ με βϊςη τα ιςχύοντα ςτην Ελλϊδα προ
του 1985, με χρόςη νευροχαλύβων, οι τιμϋσ που υπολογύζονται με βϊςη τισ εξιςώςεισ .11α και .11β
παραπϊνω, πρϋπει να διαιρούνται με 1.2.
Η καμπυλότητα διαρροόσ του τελευταύου παρϊγοντα υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη
εξύςωςη (Παρϊρτημα 7Α του ΚΑΝ.ΕΠΕ.), για τισ διατομϋσ των οπούων η θλιβόμενη ζώνη ϋχει ςταθερό
πλϊτοσ και για την περύπτωςη που η διαρροό τησ διατομόσ οφεύλεται ςε διαρροό του εφελκυόμενου
οπλιςμού:
φy = 1 r

y

=

fy
E s 1−ξ y d

(A.1) ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Εϊν η διατομό διαρρϋει λόγω τησ παραμόρφωςησ του ςκυροδϋματοσ ςε θλύψη, δηλαδό για
παραμόρφωςη ακραύασ ύνασ μεγαλύτερη από εc ≈ 1.8 fc Ec , τότε η καμπυλότητα διαρροόσ
υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη ϋκφραςη του Παραρτόματοσ 7Α του ΚΑΝ.ΕΠΕ.:
φy = 1 r

y

=

εc
ξy d

≈

1.8f c
Ec ξy d

(A.2) ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Η μικρότερη από τισ δύο παραπϊνω τιμϋσ χρηςιμοποιεύται για τον υπολογιςμό τησ ικανότητασ γωνύασ
ςτροφόσ χορδόσ .
ύμφωνα με την ενότητα 7.2.4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ., η ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ επηρεϊζεται
ςημαντικϊ από διϊφορουσ παρϊγοντεσ όπωσ το ϋτοσ καταςκευόσ. Εϊν το κτύςμα ϋχει καταςκευαςτεύ
με κανονιςμούσ πριν από το 1985, τότε η μϋςη τιμό τησ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ και η μϋςη τιμό του
πλαςτικού τμόματοσ τησ μϋςησ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ, διαιρούνται με 1,2. Επιπλϋον, ςε υποςτύλωμα
ό τοιχύο, από την διατομό βϊςησ του οπούου αρχύζει ϋνωςη των διαμληκων οπλιςμών με παρϊθεςη ςε
επαρκϋσ μόκοσ αγκύρωςη, το πλαςτικό τμόμα τησ ςτροφόσ χορδόσ υπολογύζεται με την τιμό του
λόγου θλιπτικού οπλιςμού, ω’, διπλϊςια αυτόσ που εφαρμόζεται ϋξω από τη μϊτιςη. Επιπρόςθετα, ςε
διατομϋσ όπου το μόκοσ αγκύρωςησ οπλιςμού lb εύναι μικρότερο από το ελϊχιςτο μόκοσ αγκύρωςησ
για παραμόρφωςη αςτοχύασ lbu,min, το πλαςτικό τμόμα τησ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ πολλαπλαςιϊζεται
με τον λόγο lb/lbu,min (πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον υπολογιςμό του lbu,min, μπορούν να βρεθούν ςτην
ενότητα 7.2.4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ., ενώ η τιμό τησ γωνύας ςτροφόσ χορδόσ κατϊ τη διαρροό, θy
ςυνυπολογύζει την επύδραςη τησ μϊτιςησ ςύμφωνα με την ενότητα 7.2.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ.). Σϋλοσ, εϊν
εφαρμοςτεύ λεύοσ οπλιςμόσ, οι τιμϋσ που λαμβϊνονται για νευροχϊλυβα πολλαπλαςιϊζονται με ϋναν
ςυντελεςτό ύςο με 95%, όταν χρηςιμοποιεύται η εξύςωςη .11β, ό η πλόρησ τιμό ςτην περύπτωςη τησ
.11α και ςτην περύπτωςη που τα ςτοιχεύα ϋχουν μόκοσ αγκύρωςησ οπλιςμού, lb, μικρότερο από 15db,
η μϋςη τιμό τησ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ ςε θραύςη πολλαπλαςιϊζεται επύ τον ςυντελεςτό που
διατύθεται ςτην ενότητα 7.2.4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ..
την περύπτωςη κυκλικών υποςτυλωμϊτων, οι ανωτϋρω εξιςώςεισ δεν μπορούν να χρηςιμοποιηθούν
για τον υπολογιςμό τησ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ των ςτοιχεύων. το SeismoBuild χρηςιμοποιούνται οι
παρακϊτω εξιςώςεισ που προτεύνονται από τουσ Δ.Μπιςκύνη και M.N.Υαρδό [2013] για θy και θu.
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θy = φy

LV + αV z
2 Ls
+ 0.0027 1 − min 1;
3
15 D

+ αsl

φy dbL fy
8 fc

Όπου οι τιμϋσ fy και fc εύναι ςε MPa, αV=1 εϊν VRc<VMy, VRc υπολογύζεται ςύμφωνα με την εξύςωςη (.3)
του ΚΑΝ.ΕΠΕ., αλλιώσ αV=0 και αsl=0 αν η εξόλκευςη των ρϊβδων εφελκυςμού από τη ζώνη
αγκύρωςησ πϋρα από το ϊκρο διαρροόσ, εύναι φυςικϊ αδύνατη, αλλιώσ αsl=1.
θu = θy + φu − φy Lpl 1 − 0.5 Lpl Ls + αsl Δθu,slip

γel

Όπου το γel εύναι ύςο με 2.0 για τα ςτοιχεύα που ςχεδιϊςτηκαν με τισ προ του 1985 διατϊξεισ για
αντιςειςμικό ςχεδιαςμό και ύςο με 1.0 για τα ςτοιχεύα που ςχεδιϊςτηκαν και καταςκευϊςτηκαν
ςύμφωνα με τισ μετϊ το 1985 διατϊξεισ αντιςειςμικότητασ που ιςχύουν ςτην Ελλϊδα, οι Δθu,slip και Lpl
υπολογύζονται ςύμφωνα με τισ ακόλουθεσ εξιςώςεισ:
Δθu,slip = 10dbl φu + φy

2

1
Ls
Lpl = 0.6D 1 + min 9;
6
D
υνιςτϊται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋχουν ςτισ ςχετικϋσ δημοςιεύςεισ για τον οριςμό των ϊλλων
παραμϋτρων και για περαιτϋρω λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με την ϋκφραςη.
Μανδφεσ Σκυροδζματοσ
Οι τιμϋσ 𝑀𝑦∗ , 𝜃𝑦∗ και 𝜃𝑢∗ των ενιςχυμϋνων μελών με μανδύα που υιοθετούνται ςτουσ ελϋγχουσ
ικανότητασ, εξαρτώνται από τισ αντύςτοιχεσ τιμϋσ που υπολογύζονται από την ενότητασ 8.2.1 και
ςύμφωνα με τισ ακόλουθεσ εξιςώςεισ τησ ενότητασ 8.2.1.5 (η) του ΚΑΝ.ΕΠΕ.
Ροπό διαρροόσ:
My∗ = 0.90My
Γωνύα ςτροφόσ χορδόσ ςτη διαρροό:
θy∗ = 1.25θy
Γωνύα ςτροφόσ χορδόσ κατϊ την αςτοχύα:
θu∗ = 0.80θu
Υφάςματα ΛΟΡ
Η ςυμβολό των υφαςμϊτων ΙΟΠ ςτην ικανότητα των μελών λαμβϊνεται υπόψη, ςύμφωνα με το
Παρϊρτημα Α του EN1998-3: 2005, όπωσ περιγρϊφεται ςτη ςυνϋχεια:
Η επύδραςη των υφαςμϊτων ΙΟΠ ςτην καμπτικό αντοχό των μελών κατϊ τη διαρροό, υπολογιζόμενη
ςύμφωνα με την ενότητα 7.2.2, αμελεύται.
Η ςυνολικό ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ και το πλαςτικό τμόμα τησ για τα μϋλη ορθογώνιασ
διατομόσ με ςτρογγυλεμϋνεσ γωνύεσ, υπολογύζεται μϋςω των εκφρϊςεων (.11α) και (.11β),
αντύςτοιχα, με τον εκθϋτη του όρου λόγω τησ περύςφιξησ να αυξϊνεται κατϊ αρfff,e όπου α εύναι ο
ςυντελεςτόσ αποτελεςματικότητασ περύςφιξησ (confinement effectiveness factor), ρf το ποςοςτό του
υφϊςματοσ ΙΟΠ παρϊλληλα ςτην κατεύθυνςη φόρτιςησ και ff,e μια ενεργό τϊςη που δύνεται από την
εξύςωςη (A.35) του EC8-Μϋροσ 3.

Διατμθτικι Αντοχι
Η διατμητικό αντοχό υπολογύζεται με την ακόλουθη ϋκφραςη ςύμφωνα με το Παρϊρτημα 7Γ του
ΚΑΝ.ΕΠΕ., όπωσ ελϋγχεται από τουσ ςυνδετόρεσ, λαμβϊνοντασ επύςησ υπόψη τη μεύωςη που
οφεύλεται ςτην απαύτηςη πλαςτιμότητασ.

Ραράρτθμα A.5

VR =
h−x
pl
min N; 0,55Ac fc + 1 − 0,05 min 5; μθ
2L s

0,16 max 0,5; 100ρtot

1 − 0,16 min 5; αs
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fc Ac + Vw

(Γ.1) ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Η αντοχό ςε διϊτμηςη ενόσ τοιχύου δεν μπορεύ να ληφθεύ μεγαλύτερη από την τιμό που αντιςτοιχεύ ςε
αςτοχύα του κορμού ςε λοξό θλύψη, VR,max, η οπούα υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιςη υπολογύζεται
ςύμφωνα με το παρϊρτημα 7Γ του ΚΑΝ.ΕΠΕ. από την ακόλουθη ςχϋςη:
pl

VR,max = 0,85 1 − 0,06min 5; μθ
1 − 0,2min 2; αs

1 + 1,8min 0,15;

N
A c fc

1 + 0,25max 1,75; 100ρtot

∙

(Γ.4) ΚΑΝ.ΕΠΕ.

fc bw z

Η αντοχό διϊτμηςησ VR των υποςτυλωμϊτων με λόγο διϊτμηςησ αs≤2.0 δεν μπορεύ να ξεπερϊςει την
οριακό τιμό που αντιςτοιχεύ ςε θλιπτικό αςτοχύα του ςκυροδϋματοσ κατϊ τη διαγώνιο του ςτοιχεύου,
VR,max, η οπούα υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιςη υπολογύζεται ςύμφωνα με το παρϊρτημα 7Γ του
ΚΑΝ.ΕΠΕ. από την ακόλουθη ϋκφραςη:
VR,max = 4 7 1 − 0,02min 5; μθ

pl

1 + 1,35

N
Ac fc

1 + 0,45 100ρtot

min 40; fc bw z sin 2δ
(Γ.5) ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Όπου δ εύναι η γωνύα τησ διαγωνύου του ςτοιχεύου ωσ προσ τον ϊξονϊ του (tan δ = h 2Ls = 0.5 αs ).
τα τοιχύα θα πρϋπει να ελεγχθεύ η πιθανότητα ολύςθηςησ ςτη βϊςη ό ςε τυχούςεσ ϊλλεσ διατομϋσ
όπου εύναι πιθανό η διαρροό του διαμόκουσ οπλιςμού. Η διαρροό ςε κϊμψη εύναι απαραύτητη
προώπόθεςη για την ολύςθηςη λόγω κϊμψησ. Η τϋμνουςα αντοχό ςε ολύςθηςη μπορεύ να υπολογιςτεύ
από την ακόλουθη εξύςωςη του Παραρτόματοσ 7Α του ΚΑΝ.ΕΠΕ.:
(Γ.6) KAN.EΠE.

VR,SLS = Vi + Vf + Vd
όπου
Vi =

(Γ.7) KAN.EΠE.

Asi fyi cos φ

Vf = min μ

(Γ.8) KAN.EΠE.

Asv fyv + N ξ + My z ; 0.3fc Acompr

Όπου το ξ υπολογύζεται ςύμφωνα με τισ εξιςώςεισ Γ.10-Γ.13 του Παραρτόματοσ 7Γ του ΚΑΝ.ΕΠΕ., και
Vd = 1.6

Asv fc fyv ≤

Asv fyv

(Γ.9) KAN.EΠE.

3

υνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋξουν ςτην ςχετικό βιβλιογραφύα για τον οριςμό των
παραμϋτρων και περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τισ παραπϊνω εκφρϊςεισ.
Εναλλακτικϊ, η αντοχό ςε ολύςθηςη μπορεύ να υπολογιςτεύ από την ακόλουθη εξύςωςη του
Παραρτόματοσ 7Γ του ΚΑΝ.ΕΠΕ.:
0,5
VR,SLS = 1 −

pl
0,025μθ

min

As fy 0,6sin φ + cos φ + 0,6N + 1,1
30
0,2min 0,55; 0,55
fc

1
3

As fc fy sin φ ;

fc Ac
(Γ.14) KAN.EΠE.

υνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋξουν ςτην ςχετικό βιβλιογραφύα για τον οριςμό των
παραμϋτρων και περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τισ παραπϊνω εκφρϊςεισ.
Οι εξιςώςεισ (Γ.1)-(Γ.3) και (Γ.4) ιςχύουν για τοιχύα με λόγο διϊτμηςησ αs≥1.0. Για τοιχύα με χαμηλό
λόγο διϊτμηςησ αs≤1.2 (‘κοντϊ’ τοιχύα), η ικανότητα ςε διϊτμηςη πρϋπει να υπολογιςτεύ από την
ακόλουθη εξύςωςη του Παραρτόματοσ 7Γ του ΚΑΝ.ΕΠΕ.:
VR,squat = Vs + Vc

(Γ.15) KAN.EΠE.
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με
Vs = min

𝜌h bw min d − x tan 𝜃cr , Ls fyh
𝜌v bw min Ls tan 𝜃cr , d − x fyv + As fy

tan 𝜃cr

(Γ.16) KAN.EΠE.

με
Vc = 1 + 150ρ 1 − 0.725αs

2
3

Ac fct 1 +

N
A c f ct

(Γ.17) KAN.EΠE.

υνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋξουν ςτην ςχετικό βιβλιογραφύα για τον οριςμό των
παραμϋτρων και περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τισ παραπϊνω εκφρϊςεισ.
Μανδφεσ Σκυροδζματοσ
Η τιμό τησ διατμητικόσ αντοχόσ 𝑉𝑅∗ των μελών με μανδύα που υιοθετεύται ςτουσ ελϋγχουσ ικανότητασ
εξαρτϊται από την αντύςτοιχη τιμό που υπολογύζεται από την ενότητα 8.2.1, ςύμφωνα με την
ακόλουθη εξύςωςη τησ ενότητασ 8.2 .1.5 (η) του ΚΑΝ.ΕΠΕ .:
VR∗ = 0.9VR
Υφάςματα ΛΟΡ
Η αντύςταςη VR, ςε κυκλικό φόρτιςη μπορεύ να υπολογιςτεύ από την ϋκφραςη (Γ.1) του ΚΑΝ.ΕΠΕ.
προςθϋτοντασ ςτην Vw, τη ςυμβολό του υφϊςματοσ ΙΟΠ ςτην αντοχό διϊτμηςησ. Η ςυμβολό του
υφϊςματοσ ΙΟΠ ςτο Vjd υπολογύζεται με την ακόλουθη ϋκφραςη:
Vjd = ςjd ρj bw hj,ef cotθ + cotα sin2 α

(8.13) ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Όπου ρf εύναι η γεωμετρικό αναλογύα του υφϊςματοσ ΙΟΠ, υπολογιζόμενη ςύμφωνα με την εξύςωςη
(S8.8) του ΚΑΝ.ΕΠΕ..

Διαγϊνιοσ Εφελκυςμόσ Κόμβων
ύμφωνα με την ενότητα 7.2.5 του ΚΑΝ.ΕΠΕ., η διαγώνια εφελκυςτικό ρηγμϊτωςη του πυρόνα των
κόμβων οπλιςμϋνων με οριζόντιουσ ςυνδετόρεσ ςυμβαύνει όταν η κύρια εφελκυςτικό τϊςη, υπό τον
ςυνδυαςμό (i) τησ μϋςησ διατμητικόσ τϊςησ τj, (ii) τησ μϋςησ κατακόρυφησ ορθόσ θλιπτικόσ τϊςησ
ςτον κόμβο, ςc=νtopfc, και (iii) τησ μϋςησ οριζόντιασ ορθόσ θλιπτικόσ τϊςησ που αναπτύςςεται ςτον
πυρόνα του κόμβου ωσ αποτϋλεςμα τησ περύςφιξησ από τουσ οριζόντιουσ ςυνδετόρεσ, υπερβεύ την
εφελκυςτικό αντοχό του ςκυροδϋματοσ, fct , π.χ. :
𝜏j ≥ 𝜏c = fct

1+

𝜌 jh f yw
f ct

1+

ν top f c
f ct

(4) ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Όπου ρjh = Ash/bjhjb δηλ. η ςυνολικό διατομό Ash των οριζόντιων ςκελών ςυνδετόρων παρϊλληλα προσ
το κατακόρυφο επύπεδο τησ τϊςησ τj, ανηγμϋνη ςτην επιφϊνεια τησ κατακόρυφησ διατομόσ bjzb του
κόμβου. Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ μπορεύτε να ανατρϋξετε ςτην ενότητα 7.2.5 του ΚΑΝ.ΕΠΕ..

Διαγϊνια Κλίψθ Κόμβων
ύμφωνα με την ενότητα 7.2.5 του ΚΑΝ.ΕΠΕ., η αςτοχύα του πυρόνα λόγω διαγώνιασ θλύψησ
ςυμβαύνει εϊν η κύρια θλιπτικό τϊςη υπερβεύ την θλιπτικό αντοχό του ςκυροδϋματοσ (όπωσ
μειώνεται από πιθανϋσ εγκϊρςιεσ εφελκυςτικϋσ παραμορφώςεισ). Αν η μϋςη διατμητικό τϊςη ςτον
κόμβο, τj, υπερβαύνει την τιμό του τc από την εξύςωςη. (4), τότε μπορεύ να θεωρηθεύ ότι η αςτοχύα του
κόμβου λόγω τησ διαγώνιασ θλύψησ προκύπτει όταν η τιμό του τj υπερβαύνει την τιμό:
𝜏j ≥ 𝜏ju = nfc

1−

ν top
n

(5) ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Όπου n=0.6(1-fc(MPa)/250) εύναι ο μειωτικόσ ςυντελεςτόσ τησ μονοαξονικόσ θλιπτικόσ αντοχόσ
λόγω εγκϊρςιων εφελκυςτικών παραμορφώςεων. Εϊν, από την ϊλλη πλευρϊ, η τj εύναι μικρότερη από

Ραράρτθμα A.5
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τc από την ϋκφραςη (4), τότε μπορεύ να θεωρηθεύ ότι η αςτοχύα του κόμβου ςε διαγώνια θλύψη
ςυμβαύνει όταν η τj υπερβαύνει την τιμό που προκύπτει από την ϋκφραςη (5) για n = 1.

ΚΑΜΡΥΛΘ ΛΚΑΝΟΤΘΤΑΣ
Κϊθε ςτατικό ανελαςτικό ανϊλυςη οδηγεύ ςε μια καμπύλη ικανότητασ, η οπούα εύναι μια ςχϋςη μεταξύ
τησ ςυνολικόσ τϋμνουςασ βϊςησ και τησ οριζόντιασ μετατόπιςησ ενόσ αντιπροςωπευτικού ςημεύου
τησ καταςκευόσ, που ονομϊζεται ‘κόμβοσ ελϋγχου’, με τισ τιμϋσ τησ μετατόπιςησ ελϋγχου να
κυμαύνονται μεταξύ του μηδενόσ και μιασ μϋγιςτησ τιμόσ που καθορύζεται από το χρόςτη.

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΘ ΜΕΤΑΚΛΝΘΣΘ
Η ςτοχευόμενη μετακύνηςη δt (§ 5.7.4.2) υπολογύζεται λαμβϊνοντασ υπόψη όλουσ τουσ παρϊγοντεσ
που επηρεϊζουν την μετακύνηςη ενόσ ανελαςτικϊ αποκρινόμενου κτιρύου. Επιτρϋπεται να γύνεται
θεώρηςη τησ μετακύνηςησ ενόσ ελαςτικού μονοβϊθμιου ςυςτόματοσ με ιδιοπερύοδο ύςη με τη
θεμελιώδη ιδιοπερύοδο του κτιρύου, που υπόκειται ςτισ ςειςμικϋσ δρϊςεισ. Απαιτεύται κατϊλληλη
διόρθωςη προκειμϋνου να υπολογιςτεύ η αντύςτοιχη μετακύνηςη του ελαςτοπλαςτικϊ αποκρινόμενου
κτιρύου.
Αν δεν χρηςιμοποιηθεύ ακριβϋςτερη προςϋγγιςη, η ςτοχευόμενη μετακύνηςη μπορεύ να υπολογιςτεύ
χρηςιμοποιώντασ την ακόλουθη εξύςωςη και να διορθωθεύ (εφόςον εύναι απαραύτητο) ςύμφωνα με
το §5.7.4.2 ωσ εξόσ:
δt = C0 ∙ C1 ∙ C2 ∙ C3 ∙ Te2 4π2 Se(T)

(5.6) ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Όπου Se(T) εύναι η ελαςτικό φαςματικό ψευδοεπιτϊχυνςη (από το φϊςμα EC8-1) που αντιςτοιχεύ ςτην
ιςοδύναμη ιδιοπερύοδο τησ καταςκευόσ Σe (υπολογιζόμενη με βϊςη το ςημεύο καμπόσ του
διαγρϊμματοσ δυνϊμεων-μετακινόςεων του φορϋα, όπωσ ορύζεται ςτην εξύςωςη S5.5 τησ § 5.7.3.4)
και C0, C1, C2 και C3 εύναι διορθωτικού ςυντελεςτϋσ που ορύζονται ωσ εξόσ:
C0: υντελεςτόσ που ςυςχετύζει ςτη φαςματικό μετακύνηςη του ιςοδύναμου ελαςτικού φορϋα με
δυςκαμψύα Κe (Sd=[Te2/4π2]Se(T)), με την πραγματικό μετατόπιςη δt τησ κορυφόσ του ελαςτοπλαςτικϊ
αποκρινόμενου φορϋα (§ 5.7.3.4). Οι τιμϋσ μπορεύ να λαμβϊνονται ύςεσ με 1,0, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, για
αριθμό ορόφων 1, 2, 3,5 και ≥ 10, αντύςτοιχα.
Ο λόγοσ C1=δinel/δel τησ μϋγιςτησ ανελαςτικόσ μετακύνηςησ ενόσ κτιρύου προσ την αντύςτοιχη ελαςτικό
μετατόπιςη μπορεύ να ληφθεύ από τισ ακόλουθεσ ςχϋςεισ:
C1=1.0 για Σ ≥ ΣC , και
C1=[1.0+(R-1)TC/Σ]/R για Σ < ΣC ,
Όπου ΣC εύναι η περύοδοσ όπου αρχύζει ο φθύνων κλϊδοσ του φϊςματοσ απόκριςησ (EC8-1) και
R=Vel/Vy ο λόγοσ τησ ελαςτικόσ απαύτηςησ προσ την αντύςταςη διαρροόσ τησ καταςκευόσ. Αυτόσ ο
λόγοσ μπορεύ να υπολογιςθεύ από τη ςχϋςη:
R=

S e (T) g
Vy W

∙ Cm

(5.7) ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Όπου η αντοχό διαρροόσ Vy υπολογύζεται με κατϊλληλη διγραμμικοπούηςη του διαγρϊμματοσ
δθνϊμεων-μετακινόςεων κορυφόσ του κτιρύου, όπωσ ορύζεται ςτο §5.7.3.4. Για λόγουσ ευκολύασ (και
προσ το μϋροσ τησ αςφϊλειασ), ο λόγοσ Vy/W μπορεύ να θεωρηθεύ ύςοσ με 0,15 για κτύρια με μικτό
ςύςτημα και 0,10 για κτύρια με αμιγώσ πλαιςιακό ςύςτημα.
C2: υντελεςτόσ που λαμβϊνει υπόψη την επύδραςη του ςχόματοσ του βρόχου υςτϋρηςησ ςτη μϋγιςτη
μετακύνηςη. Οι τιμϋσ τησ μπορούν να ληφθούν από τον Πύνακα 5.1.
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T=0.1s
Στάθμη
Επιτελεςτικότητασ

Περιοριςμζνεσ
βλάβεσ
Σημαντικζσ
βλάβεσ
Οιονεί
κατάρρευςη

T≥TC

φορζασ
τφπου 1

φορζασ
τφπου 2

φορζασ
τφπου 1

φορζασ
τφπου 2

1.0

1.0

1.0

1.0

1.3

1.0

1.1

1.0

1.5

1.0

1.2

1.0

Πύνακασ 5.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ.: Σιμϋσ του ςυντελεςτό C2
Δεδομϋνου ότι τα δομικϊ ςυςτόματα του Σύπου 1 νοούνται οι φορεύσ χαμηλόσ πλαςτιμότητασ (π.χ.
κτύρια καταςκευαςμϋνα πριν το 1985 ό κτύρια των οπούων η καμπύλη αντύςταςόσ τουσ
χαρακτηρύζεται από διαθϋςιμη πλαςτιμότητα μετακινόςεων μικρότερη του 2), τα οπούα αναμϋνεται
να ϋχουν κατώτερη υςτερητικό ςυμπεριφορϊ από τισ δομϋσ με υψηλό πλαςτιμότητα που
χαρακτηρύζονται ωσ ςυςτόματα Σύπου 2, π.χ. τα κτύρια που καταςκευϊςτηκαν μετϊ το 1985 ό κτύρια
των οπούων η καμπύλη αντύςταςησ χαρακτηρύζεται από μια διαθϋςιμη πλαςτιμότητα μετακινόςεων
μεγαλύτερη από 2. Δεδομϋνου ότι η επύδραςη τησ υςτερητικόσ ςυμπεριφορϊσ εύναι μεγαλύτερη για
υψηλότερα επύπεδα μετελαςτικόσ ςυμπεριφορϊσ του φορϋα, οι τιμϋσ του ςυντελεςτό C2
διαφοροποιούνται ανϊλογα με τη ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ.
C3: υντελεςτόσ που λαμβϊνει υπόψη την αύξηςη των μετατοπύςεων λόγω φαινομϋνων δευτϋρασ
τϊξεωσ (P-Δ). Μπορεύ να ληφθεύ ύςοσ με 1+5(θ-0.1)/Σ, όπου θ εύναι ο δεύκτησ ςχετικόσ μεταθετότητασ
(βλϋπε EΚ8-Μϋροσ 1). την ςυνηθιςμϋνη περύπτωςη (για κτύρια από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα και κτύρια
από τοιχοποιύα) όπου θ<0.1, ο ςυντελεςτόσ λαμβϊνεται C3=1.0.
Ρροςδιοριςμόσ τθσ εξιδανικευμζνθσ ελαςτικισ - τζλεια πλαςτικισ ςχζςθσ δφναμθσ-μετατόπιςθσ
Η μη γραμμικό ςχϋςη δύναμησ-μετακύνηςησ που ςυνδϋει την τϋμνουςα βϊςεωσ με τη μετακύνηςη του
κόμβου ελϋγχου, θα αντικαθύςταται από μια εξιδανικευμϋνη καμπύλη για τον υπολογιςμό τησ
ιςοδύναμησ πλευρικόσ δυςκαμψύασ Ke και τησ αντύςτοιχησ δύναμησ διαρροόσ Vy του κτιρύου.
υνιςτϊται η εξιδανικευμϋνη καμπύλη αντύςταςησ (ςχϋςη δύναμησ-μετακύνηςησ) να εύναι διγραμμικό,
με κλύςη του πρώτου κλϊδου Ke και κλύςη του δεύτερου κλϊδου ύςη με αKe. Οι δύο γραμμϋσ που
ςυνθϋτουν τη διγραμμικό καμπύλη μπορούν να προςδιοριςτούν γραφικϊ, με κριτηρύου την κατϊ
προςϋγγιςη ιςότητα των εμβαδών των χωρύων που ορύζονται πϊνω και κϊτω από τισ τομϋσ τησ
πραγματικόσ και των εξιδανικευμϋνησ καμπύλησ (χόμα 5.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ.).

χόμα 5.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Εξιδανύκευςη μιασ (ενδεικτικόσ) καμπύλησ αντύςταςησ τησ
καταςκευόσ με διγραμμικό καμπύλη
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Η ιςοδύναμη πλευρικό δυςκαμψύα Ke προκύπτει ωσ η επιβατικό δυςκαμψύα που αντιςτοιχεύ ςε μια
δύναμη ύςη με το 60% τησ δύναμησ διαρροόσ Vy, η οπούα ορύζεται από την τομό των παραπϊνω
ευθειών. Η ανηγμϋνη κλύςη (α) του δεύτερου κλϊδου καθορύζεται από μια ευθεύα γραμμό που
διϋρχεται από το ςημεύο τησ (πραγματικόσ) μη-γραμμικόσ καμπύλησ αντύςταςησ που αντιςτοιχεύ ςτην
μετακύνηςη αςτοχύασ (δu), πϋραν τησ οπούασ παρατηρεύται ςημαντικό μεύωςη τησ αντοχόσ τησ
καταςκευόσ (χόμα 5.2). ε κϊθε περύπτωςη, η προκύπτουςα τιμό τησ α πρϋπει να εύναι θετικό (ό
μηδενικό), αλλϊ όχι μεγαλύτερη από 0,10 (για να εύναι ςυμβατό με τισ υπόλοιπεσ παραδοχϋσ τησ
μεθόδου εκτύμηςησ τησ δt, όπωσ ο ςυντελεςτόσ C1). Η ςυνιςτώμενη τιμό του ποςοςτού μεύωςησ τησ
αντοχόσ εύναι 15%, υπό την προώπόθεςη ότι ςτην ςτϊθμη αυτό δεν ϋχει επϋλθει αςτοχύα κύριου
κατακόρυφου ςτοιχεύου (ςε αυτό την περύπτωςη, η διγραμμικότητα τησ καμπύλησ θα γύνεται ςτη
μετακύνηςη που αντιςτοιχεύ ςε αυτό την αςτοχύα).

Ρροςδιοριςμόσ Κεμελιϊδουσ Λδιοπεριόδου
Η ιςοδύναμη κυριαρχούςα ιδιοπερύοδοσ ςτη θεωρούμενη διεύθυνςη εκτιμϊται με βϊςη την
εξιδανικευμϋνη καμπύλη αντύςταςησ.
Η τιμό Te τησ ιςοδύναμησ κυριαρχούςασ ιδιοπεριόδου υπολογύζεται από τη ςχϋςη:
Te = T

K0
Ke

(5.5) ΚΑΝ.ΕΠΕ.

όπου Σ η ελαςτικό θεμελιώδησ ιδιοπερύοδοσ ςτη θεωρούμενη διεύθυνςη που υπολογύζεται με βϊςη
την ιδιομορφικό ανϊλυςη, K0 η αντύςτοιχη ελαςτικό πλευρικό δυςκαμψύα, και Ke η ιςοδύναμη
πλευρικό δυςκαμψύα.

Ραράρτθμα A.6 – TBDY
το παρόν παρϊρτημα, παρουςιϊζονται οι παρϊμετροι που χρηςιμοποιούνται για την αποτύμηςη των
καταςκευών ςύμφωνα με τον Σούρκικο Αντιςειςμικό Κανονιςμό Κτιρύων- Turkish Earthquake
Building Regulations-TBDY.

ΜΕΚΟΔΟΛ ΑΝΑΛΥΣΘΣ
Η τρϋχουςα πρακτικό ςτην Σουρκύα ρυθμύζεται από τον TBDY: Turkish Seismic Building RegulationsΣούρκικο Αντιςειςμικό Κανονιςμό Κτιρύων ςε ςυνδυαςμό με τον TS500: Requirements for Design and
Construction of Reinforced Concrete structures-Απαιτόςεισ για το χεδιαςμό και την Καταςκευό
Καταςκευών Οπλιςμϋνου κυροδϋματοσ.
ύμφωνα με τον ΣΒDΤ, γα την αποτύμηςη και τον αναςχεδιαςμό ενόσ κτιρύου, μπορεύ να εφαρμοςτεύ
μύα από τισ ακόλουθεσ μεθόδουσ ανϊλυςησ:
-

Ιςοδύναμη γραμμικό μϋθοδοσ ανϊλυςησ ςύμφωνα με την ενότητα 4.7 του TBDY.
Υαςματικό μϋθοδοσ ανϊλυςησ ςύμφωνα με την ενότητα 4.8 του TBDY.
Μη-γραμμικό ςτατικό (pushover) μϋθοδοσ ςύμφωνα με την ενότητα 5.6 του TBDY.
Μη-γραμμικό μϋθοδοσ χρονοώςτορύασ ςύμφωνα με την ενότητα 5.7 του TBDY.

το SeismoBuild χρηςιμοποιεύται η μη γραμμικό ςτατικό ανϊλυςη, η πιο ςυνηθιςμϋνη μϋθοδοσ
αποτύμηςησ υφιςτϊμενων κτιρύων. Βαςύζεται ςε ανελαςτικϋσ ςτατικϋσ αναλύςεισ που εκτελούνται με
ςταθερϊ φορτύα βαρύτητασ και αυξανόμενεσ πλευρικϋσ δυνϊμεισ, που εφαρμόζονται ςτη θϋςη των
μαζών για την προςομούωςη των δυνϊμεων αδρανεύασ που προκαλούνται από τη ςειςμικό δρϊςη.
Καθώσ το μοντϋλο μπορεύ να αποδύδει τόςο τη γεωμετρικό μη γραμμικότητα όςο και την
ανελαςτικότητα υλικού, αυτό η μϋθοδοσ μπορεύ να περιγρϊψει αποτελεςματικϊ την εξϋλιξη των
αναμενόμενων πλαςτικών μηχανιςμών και τισ δομικϋσ βλϊβεσ.
Κϊθε ανελαςτικό ςτατικό ανϊλυςη οδηγεύ ςε μια καμπύλη ικανότητασ, η οπούα εύναι η ςχϋςη μεταξύ
τησ ςυνολικόσ τϋμνουςασ βϊςησ και τησ οριζόντιασ μετατόπιςησ ενόσ αντιπροςωπευτικού ςημεύου
τησ καταςκευόσ, που ονομϊζεται "κόμβοσ ελϋγχου". Η απαύτηςη ςτην εξεταζόμενη τϊθμη
Επιτελεςτικότητασ - υνεχόσ Φρόςη μετϊ το ςειςμό, Άμεςη Φρόςη, Προςταςύα Ζωόσ ό Οιονεύ
Κατϊρρευςη – καθορύζεται από την κατϊλληλη ςύγκριςη μεταξύ τησ ικανότητασ που καθορύζεται από
την καμπύλη ανελαςτικόσ ςτατικόσ ανϊλυςησ-καμπύλη pushover και τησ απαύτηςησ που καθορύζεται
ωσ το Ελαςτικό Υϊςμα Απόκριςησ. Για να γύνει αυτό, οι μετατοπύςεισ του "κόμβου ελϋγχου"
μεταςχηματύζονται βϊςει των φαςματικών ποςοτότων ςε ϋνα ιςοδύναμο μονοβϊθμιο ςύςτημα
(SDOF) το οπούο προϋρχεται από την απόκριςη τησ καταςκευόσ των πολλαπλών βαθμών ελευθερύασ
(MDOF) και υπολογύζεται ςύμφωνα με την ενότητα 5Β του TBDY.
Η δομικό απαύτηςη που ςυνδϋεται με τη ςτοχευόμενη μετακύνηςη πρϋπει να πληρού τα κριτόρια
ελϋγχου, που καθορύζονται από τον ΣΒDY. Κατϊ ςυνϋπεια, η απαύτηςη του ςτοιχεύου για ψαθυρό
(διατμητικό) και όλκιμη (παραμόρφωςη γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ) ςυμπεριφορϊ οφεύλει να
ςυμμορφώνεται με τα όρια που λαμβϊνουν υπόψη τα εξόσ: μηχανικϋσ ιδιότητεσ τησ διατομόσ, κϊμψη,
διϊτμηςη και αξονικό δύναμη του ςτοιχεύου και την υποβϊθμιςη τησ αντοχόσ/δυςκαμψύασ που
ςχετύζεται με τον δεύκτη πλαςτιμότητασ, καθώσ και την κυκλικό υςτερητικό απόκριςη των ςτοιχεύων
από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα, με την κατϊλληλη θεώρηςη τησ μη γραμμικότητασ του υλικού.

ΣΤΟΧΟΛ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘΣ ΚΑΛ ΑΝΑΣΧΕΔΛΑΣΜΟΥ
ύμφωνα με τισ ενότητεσ 2.2, 3.4 και 3.5 του TBDY, οι ςτόχοι τησ αποτύμηςησ ό του αναςχεδιαςμού
αποτελούνται από ςυνδυαςμούσ τόςο ενόσ επιπϋδου ικανότητασ όςο και μιασ ςειςμικόσ δρϊςησ,
δεδομϋνησ μιασ πιθανότητασ υπϋρβαςησ εντόσ ενόσ κύκλου ζωόσ του κτιρύου (ςειςμόσ ςχεδιαςμού),
όπωσ φαύνεται ςτον πύνακα παρακϊτω.
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τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ Κτιρύου
Επύπεδο
ειςμικού
Κινδύνου

Αδιϊλειπτη
Φρόςη
(KK)

Άμεςη Φρόςη
(HK)

Προςταςύα
Ζωόσ
(CG)

DD-4
(68%/50 χρόνια)

a

b

c

DD-3
(50%/50 χρόνια)

e

f

g

DD-2
(10%/50 χρόνια)

i

j

k

DD-1
(2%/50 χρόνια)

m

n

o

Οιονεύ Κατϊρρευςη
(BP)
d
h
l
p

τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ Κτιρύου

Σο ςτοχευόμενο επύπεδο ικανότητασ αναφϋρεται ςτο επύπεδο βλαβών ςτην καταςκευό που ορύζεται
από τϋςςερισ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ, με τισ ονομαςύεσ Αδιϊλειπτη Φρόςη (KK), Περιοριςμϋνεσ
Βλϊβεσ (HK), Προςταςύα Ζωόσ (CG) και Οιονεύ Κατϊρρευςη (BP).

Στάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Αδιάλειπτθ Χριςθ (KK)
Η Αδιϊλειπτη Φρόςη μετϊ το ςειςμό (ΚΚ), ςύμφωνα με τον TBDY, εύναι μια κατϊςταςη ςτην οπούα
αναμϋνεται ότι οι βλϊβεσ δεν εύναι ςημαντικϋσ και η καταςκευό δεν χρειϊζεται κανϋνα μϋτρο
επιςκευόσ. Σα δομικϊ ςτοιχεύα δεν ϋχουν διαρρεύςει ςημαντικϊ και διατηρούν την αντοχό και
δυςκαμψύα τουσ. Σα μη φϋροντα δομικϊ ςτοιχεύα όπωσ οι τοιχοπληρώςεισ δεν ϋχουν υποςτεύ ζημιϋσ.

Στάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Άμεςθ Χριςθ (ΘK)
Η ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ Άμεςη Φρόςη (ΗΚ), ςύμφωνα με τον TBDY, εύναι μια κατϊςταςη κατϊ
την οπούα αναμϋνεται ότι καμιϊ λειτουργύα του κτιρύου δεν διακόπτεται κατϊ τη διϊρκεια και μετϊ
τον ςειςμό ςχεδιαςμού, με την πιθανό εξαύρεςη λειτουργιών μικρόσ ςημαςύασ. Σριχοειδεύσ ρωγμϋσ
μπορεύ να ςυμβούν ςτην καταςκευό.

Στάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Ρροςταςία Ηωισ (CG)
Η Προςταςύα Ζωόσ (CG), ςύμφωνα με τον TBDY, εύναι μια κατϊςταςη κατϊ την οπούα αναμϋνονται
επιςκευϊςιμεσ βλϊβεσ ςτην καταςκευό κατϊ τη διϊρκεια του ςειςμού ςχεδιαςμού, χωρύσ ανθρώπινη
απώλεια ό ςοβαρό τραυματιςμό και χωρύσ ουςιαςτικό ζημιϊ ςτην ιδιωτικό περιουςύα ό υλικϊ που
εύναι αποθηκευμϋνα ςτο κτύριο.

Στάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Οιονεί Κατάρρευςθ (BP)
Η Οιονεύ Κατϊρρευςη (BP), ςύμφωνα με τον TBDY, εύναι μια κατϊςταςη κατϊ την οπούα εκτεταμϋνεσ
και ςοβαρϋσ (μη επιςκευϊςιμεσ γενικϊ) ζημιϋσ αναμϋνονται κατϊ τη διϊρκεια του ςειςμού
ςχεδιαςμού. Όμωσ η καταςκευό διατηρεύ την ικανότητϊ τησ να φϋρει τα κατακόρυφα φορτύα (κατϊ
τη διϊρκεια και για μια περύοδο μετϊ το ςειςμό), ςε κϊθε περύπτωςη χωρύσ ϊλλο ουςιαςτικό
ςυντελεςτό αςφϊλειασ ϋναντι ολικόσ ό μερικόσ κατϊρρευςησ.
Σα κριτόρια για την επιλογό των τόχων Ικανότητασ μπορούν να βρεθούν ςτον TBDY.
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ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘ ΤΘΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ
Προκειμϋνου να επιλεγεύ ο αποδεκτόσ τύποσ ανϊλυςησ και οι κατϊλληλεσ τιμϋσ του ςυντελεςτό
αςφαλεύασ, ορύζονται οι ακόλουθεσ δύο ςτϊθμεσ αξιοπιςτύασ:



Περιοριςμϋνη τϊθμη Αξιοπιςτύασ
Εκτεταμϋνη τϊθμη Αξιοπιςτύασ

Οι παρϊγοντεσ που καθορύζουν τη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ δεδομϋνων εύναι (i) η γεωμετρύα, δηλαδό οι
γεωμετρικϋσ ιδιότητεσ του δομικού ςυςτόματοσ, καθώσ και των μη δομικών ςτοιχεύων που μπορούν
να επηρεϊςουν την απόκριςη, π.χ. τοιχοπληρώςεισ, (ii) οι λεπτομϋρειεσ, οι οπούεσ περιλαμβϊνουν την
ποςότητα οπλιςμού και τισ λεπτομϋρειεσ ςτισ διατομϋσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ, τη ςύνδεςη των
διαφραγμϊτων των ορόφων με την καταςκευό πλευρικόσ αντύςταςησ, το κονύαμα και τυχόν
ενιςχύςεισ τησ τοιχοποιύασ πλόρωςησ, και τϋλοσ (iii) τα υλικϊ, δηλαδό οι μηχανικϋσ ιδιότητεσ των
υλικών.

Ρεριοριςμζνθ Στάκμθ Αξιοπιςτίασ
Η περιοριςμϋνη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ αντιςτοιχεύ ςε ϋνα επύπεδο γνώςησ που οι πληροφορύεσ
ςυλλϋγονται από ςχϋδια με επαρκεύσ πληροφορύεσ για την ανϊλυςη των απαιτόςεων των μελών και
τον υπολογιςμό τησ ικανότητϊσ τουσ. Σα ςχϋδια δεύχνουν τη διϊταξη του ςυςτόματοσ ανϊληψησ
κατακόρυφων φορτύων και του ςυςτόματοσ ανϊληψησ των ςειςμικών δρϊςεων με επαρκεύσ
πληροφορύεσ. ε περύπτωςη απουςύασ επαρκών πληροφοριών ςτα ςχϋδια, ατελεύσ ό ανύπαρκτεσ
πληροφορύεσ ςυμπληρώνονται από αναλυτικό αποτύμηςη τησ κατϊςταςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων
καταςτροφικών και μη-καταςτροφικών μεθόδων.

Εκτεταμζνθ Στάκμθ Αξιοπιςτίασ
Η εκτεταμϋνη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ αντιςτοιχεύ ςε μια κατϊςταςη γνώςησ που οι πληροφορύεσ
ςυλλϋγονται από την τεχνικό ϋκθεςη και τα καταςκευαςτικϊ ϋγγραφα, ςυμπεριλαμβανομϋνων
ςχεδύων, προδιαγραφών, τεςτ υλικών, και εκθϋςεισ πιςτοπούηςησ ποιότητασ για την αρχικό
καταςκευό και τισ ακόλουθεσ τροποποιόςεισ τησ. Οι πληροφορύεσ επιβεβαιώνονται από οπτικό
αποτύμηςη τησ καταςκευόσ. ε περιπτώςεισ που τα καταςκευαςτικϊ ϋγγραφα δεν εύναι πλόρη, οι
πληροφορύεσ που λεύπουν ςυμπληρώνονται από αναλυτικό αποτύμηςη που περιλαμβϊνει
καταςτρεπτικϋσ και μη-καταςτρεπτικϋσ ϋρευνεσ. ε περύπτωςη απουςύασ τεςτ υλικών και
πιςτοποιόςεων ποιότητασ, οι ιδιότητεσ των υλικών προςδιορύζονται από αναλυτικϊ τεςτ υλικών
ςύμφωνα με τον TBDY, Κεφϊλαιο 15.

Συντελεςτζσ Αξιοπιςτίασ
τον επόμενο πύνακα τησ ενότητασ 15.2.12 του TBDY οι ςυντελεςτϋσ εμπιςτοςύνησ για κϊθε ςτϊθμη
εμπιςτοςύνησ εμφανύζονται.

τϊθμη Αξιοπιςτύασ

υντελεςτόσ
Αξιοπιςτύασ

Περιοριςμϋνο

0.75

Εκτεταμϋνο

1.00

Πύνακασ 15.1 του TBDY – υντελεςτϋσ Αξιοπιςτύασ

Συντελεςτζσ Αςφαλείασ
τον TBDY οι ςυντελεςτϋσ αςφαλεύασ ενςωματώνονται ϊμεςα ςτισ αντοχϋσ των μελών και ςτα όρια
παραμόρφωςησ.
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ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΚΑΝΟΤΘΤΑΣ ΓΛΑ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘ ΚΑΛ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
Όλοι οι ϋλεγχοι των μελών (ικανότητα ςτροφόσ χορδόσ, ικανότητα ςε παραμόρφωςη και ικανότητα
ςε διϊτμηςη) πρϋπει να εκτελούνται για όλα τα μϋλη κϊθε ορόφου, ςύμφωνα με τισ ενότητεσ 5 και το
Παρϊρτημα 15 του TBDY. Επιπλϋον, μπορούν να γύνουν ϋλεγχοι ςτουσ κόμβουσ δοκώνυποςτυλωμϊτων προκειμϋνου να ελεγθούν οι διατμητικϋσ δυνϊμεισ των κόμβων.

Λκανότθτα Στροφισ Χορδισ
Η ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ των δοκών, των υποςτυλωμϊτων και των τοιχύων, θ, δηλαδό τησ
γωνύασ μεταξύ τησ εφαπτόμενησ προσ τον ϊξονα ςτο ϊκρο διαρροόσ και τησ χορδόσ που ςυνδϋει αυτό
το ϊκρο με το ϊκρο του διατμητικού ανούγματοσ (L V = M / V = ροπό / διϊτμηςη ςτο τελικό τμόμα). Η
γωνύα ςτροφόσ χορδόσ εύναι επύςησ ύςη με το λόγο μετατοπύςεωσ του ςτοιχεύου, που εύναι η
παρϋκκλιςη ςτο ϊκρο του διατμητικού ανούγματοσ ςε ςχϋςη με την εφαπτομϋνη προσ τον ϊξονα ςτο
ϊκρο διαρροόσ που διαιρεύται με το διατμητικό ϊνοιγμα.
Η ικανότητα ςτροφόσ χορδόσ των δοκών και των υποςτυλωμϊτων επηρεϊζεται ςε μεγϊλο βαθμό από
την ϋλλειψη κατϊλληλησ όπλιςησ για ςειςμικό αντοχό, από τον τύπο των ρϊβδων, δηλαδό εϊν
υπϊρχουν λεύεσ ρϊβδοι καθώσ και από την προςβαςιμότητα τησ περιοχόσ επϋμβαςησ. Η ανεπαρκόσ
ανϊπτυξη του ματύςματοσ κατϊ μόκοσ του ανούγματοσ (δοκϊρια) και του ύψουσ (υποςτυλώματα) και
η ανεπαρκόσ αγκύρωςη ςε κόμβουσ δοκού-υποςτυλώματοσ μπορεύ να επηρεϊςει την απόκριςη των
μελών ςτην ςειςμικό δρϊςη, περιορύζοντασ δραςτικϊ την ικανότητϊ τησ ςε ςχϋςη με την κατϊςταςη,
ςτην οπούα ο οπλιςμόσ θεωρεύται πλόρωσ αποτελεςματικόσ. Οι ανωτϋρω περιοριςμού ωσ προσ την
ικανότητα παραμόρφωςησ, λαμβϊνονται υπόψη.
Η τιμό τησ ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ για τη ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ τησ Αδιϊλειπτησ
Φρόςησ (ΚΚ) και Περιοριςμϋνων Βλαβών (HK) εύναι η τιμό τησ ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ
ςτην καμπτικό διαρροό, θy, η οπούα υπολογύζεται από τισ εξιςώςεισ (5.3) και (5.8b) του TBDY.:
θy =

φ y Ls
3

+ 0,0015η 1 + 1,5

h
Ls

+

φ y d b f ye
8 f ce

(5.3) TBDY

Όπου Ls εύναι ο λόγοσ μεταξύ τησ καμπτικόσ ροπόσ, M, και διατμητικόσ δύναμησ, V και εύναι ύςο με 1,0
για δοκούσ και υποςτυλώματα και 0,5 για τοιχύα.
(HK )

θp

(5.8b) TBDY

=0

Η τιμό για την ικανότητα γωνιϊσ ςτροφόσ χορδόσ για τη ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ προςταςύα ζωόσ
(CG) υπολογύζεται από την ακόλουθη εξύςωςη:
(CG )

θ(CG ) = θy + θp

Όπου θy υπολογύζεται ςύμφωνα με την εξύςωςη (5.3) και θp(CG) ςύμφωνα με την εξύςωςη (5.7b) του
TBDY:
(CG )

θp

(GO )

(5.7b) TBDY

= 0,75θp

Η τιμό θp(GO) υπολογύζεται από την ακόλουθη εξύςωςη:
(GO )

θp

=

2
3

φu − φy Lp 1 − 0,5

Lp
Ls

+ 4,5φu db

(5.6) TBDY

Η τιμό για την ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ για τη ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ οιονεύ
κατϊρρευςησ (BP) εύναι η τιμό τησ ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ ςτην αςτοχύα, η οπούα
υπολογύζεται ωσ το ϊθροιςμα τησ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ ςτη διαρροό και το πλαςτικό μϋροσ τησ
ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ, ςύμφωνα με τισ εξιςώςεισ 5.3 και 5.6 του TBDY.
θu = θy + θp
Η Καμπυλότητα διαρροόσ τησ ακραύασ διατομόσ υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη εξύςωςη
(Παρϊρτημα 7Α του ΚΑΝ.ΕΠΕ.), για τισ διατομϋσ των οπούων η θλιβόμενη ζώνη ϋχει ςταθερό πλϊτοσ
και για την περύπτωςη που η διαρροό τησ διατομόσ ςυμβαύνει λόγω τησ διαρροόσ του χϊλυβα.
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φy = 1 r

y

=

fy
E s 1−ξ y d

(A.1) ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αν η διατομό διαρρϋει λόγω μη γραμμικόσ παραμόρφωςησ του θλιβόμενου ςκυροδϋματοσ, δηλαδό για
παραμόρφωςη τησ ακραύασ θλιβόμενησ ύνασ μεγαλύτερη από εc ≈ 1.8 fc Ec , τότε η καμπυλότητα
διαρροόσ υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη ϋκφραςη, από το Παρϊρτημα 7Α του ΚΑΝ.ΕΠΕ:
φy = 1 r

y

=

εc
ξy d

≈

1.8f c
Ec ξy d

(A.2) ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Η χαμηλότερη από τισ δύο παραπϊνω τιμϋσ χρηςιμοποιεύται για τον υπολογιςμό τησ ικανότητασ
γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ.
Οι παρακϊτω εξιςώςεισ που προτϊθηκαν από τον D. Biskinis [2007] χρηςιμοποιούνται για τον
υπολογιςμό τησ οριακόσ καμπυλότητασ ςτην ακραύα διατομό. Αν η αςτοχύα επϋρχεται λόγω ρόξησ του
χϊλυβα, τότε η οριακό καμπυλότητα υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη ϋκφραςη:
εsu
φsu =
1 − ξsu d
Αν η διατομό αςτοχεύ λόγω θραύςησ των ακραύων ινών ςκυροδϋματοσ, τότε η οριακό καμπυλότητα
υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη ϋκφραςη:
εcu
φcu =
ξcu d
Οι χρόςτεσ μπορούν να ανατρϋξουν ςτισ ςχετικϋσ δημοςιεύςεισ για τον οριςμό ϊλλων παραμϋτρων και
επιπλϋον λεπτομερειών για τισ εξιςώςεισ.
ε περύπτωςη κυκλικών υποςτυλωμϊτων, οι παραπϊνω εξιςώςεισ δεν μπορούν να χρηςιμοποιηθούν
για τον υπολογιςμό τησ οριακόσ καμπυλότητασ και τησ καμπυλότητα διαρροόσ των ςτοιχεύων. το
SeismoBuild χρηςιμοποιούνται οι εξιςώςεισ, που προτϊθηκαν από τουσ D. Biskinis και M. N. Fardis
[2013] για το φy και φu.
Μανδφεσ Σκυροδζματοσ
Οι τιμϋσ των θ∗y και θu∗ για τα μϋλη με μανδύα ςκυροδϋματοσ που χρηςιμοποιούνται ςτουσ ελϋγχουσ
ικανότητασ εξαρτώνται ςτισ αντύςτοιχεσ τιμϋσ που υπολογύζονται βϊςει τησ ενότητασ 5, ςύμφωνα με
τουσ ακόλουθουσ περιοριςμούσ τησ ενότητασ 15.10.1 του TBDY:
Η γωνύα ςτροφόσ χορδόσ ςτη διαρροό:
θy∗ = 0.90θy
Η οριακό γωνύα ςτροφόσ χορδόσ:
θu∗ = 0.90θu
Υφάςματα ΛΟΡ
Η ςυνειςφορϊ των υφαςμϊτων ΙΟΠ ςτην αντοχό του μϋλουσ λαμβϊνεται υπόψη μϋςω του
υπολογιςμού τησ καμπυλότητασ διαρροόσ και τησ οριακόσ καμπυλότητασ λόγω τησ αςτοχύασ του
ςκυροδϋματοσ.

Λκανότθτα ςε Ραραμόρφωςθ
Η τιμό τησ ικανότητασ ςε παραμόρφωςη για τισ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ αδιϊλειπτησ χρόςησ (ΚΚ)
και περιοριςμϋνων βλαβών (ΗΚ) ορύζεται από την επόμενη εξύςωςη 5.8a του TBDY:
εc = 0.0025
και
εs = 0.0075

(5.8a) TBDY

Ραράρτθμα A.6
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Η τιμό για την ικανότητα ςε παραμόρφωςη για τη ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ προςταςύα ζωόσ (CG)
υπολογύζεται από την ακόλουθη εξύςωςη:
(CG )

(GO )

𝜀c

= 0.75𝜀c

και
(CG )

(5.7a) TBDY

(GO )

𝜀s

= 0.75𝜀s

Όπου εc(GO) υπολογύζεται ςύμφωνα με τι ακόλουθεσ εξιςώςεισ του TBDY:
Για ορθογώνια υποςτυλώματα, δοκούσ και τοιχύα:
(GO )

𝜀c

= 0.0035 + 0.04 𝜔we ≤ 0.018

(5.4a) TBDY

Για κυκλικϊ υποςτυλώματα:
(GO )

𝜀c

= 0.0035 + 0.07 𝜔we ≤ 0.018

(5.4b) TBDY

και εs(GO) υπολογύζεται ςύμφωνα με την εξύςωςη 5.5 of TBDY:
(GO )

𝜀c

(5.5) TBDY

= 0.75εsu

Υφάςματα ΛΟΡ
Η ςυνειςφορϊ των υφαςμϊτων ΙΟΠ ςτην παραμόρφωςη του μϋλουσ λαμβϊνεται υπόψη ςύμφωνα με
την ενότητα 15B.3 του Παραρτόματοσ 15B του TBDY.

Διατμθτικι Αντοχι
Η ικανότητα ςε διϊτμηςη υπολογύζεται από την ακόλουθη ϋκφραςη ςύμφωνα με το Παρϊρτημα 15Β
του TBDY, λαμβϊνοντασ επύςησ υπόψη την προςαύξηςη λόγω των υφαςμϊτων ΙΟΠ.
(15B.1) TBDY

Vr = Vc + Vw + Vf ≤ Vmax
Όπου Vc υπολογύζεται ςύμφωνα με τισ εξιςώςεισ 8.1 και 8.4 του TS500:
Vcr = 0.65fctd bw d 1 + 𝛾
Vc = 0.8Vcr

𝑁𝑑
𝐴𝑐

(8.1) TS500
(8.4) TS500

Η ςυνειςφορϊ του εγκϊρςιου οπλιςμού ςτην ικανότητα ςε διϊτμηςη υπολογύζεται ςύμφωνα με την
εξύςωςη 8.5 του TS500:
Vw =

A sw
s

fywd d

(8.5) TS500

Η ςυνειςφορϊ του μανδύα ΙΟΠ ςτην ικανότητα ςε διϊτμηςη υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη
ϋκφραςη:
Vf =

2 n f t f w f E f 𝜀f d
sf

(15B.2) TBDY

Η αντοχό ςε διϊτμηςη ενόσ μϋλουσ δεν πρϋπει να λαμβϊνεται μεγαλύτερη από την τιμό που
αντιςτοιχεύ ςτην αςτοχύα θραύςησ κορμού Vmax, η οπούα υπολογύζεται από την ακόλουθη ϋκφραςη:
Vmax ≤ 0.22 fcd bw d

(8.7) TS500

Μανδφεσ Σκυροδζματοσ
Οι τιμό 𝑉𝑅∗ , για την αντοχό ςε διϊτμηςη μϋλουσ με μανδύα που χρηςιμοποιεύται ςτουσ ελϋγχουσ
αντοχόσ, εξαρτϊται από την αντύςτοιχη τιμό που υπολογύζεται βϊςει των απαιτόςεων του
Παραρτόματοσ 15Β του TBDY, ςύμφωνα με την τουσ περιοριςμούσ τησ ενότητασ 15.10.1 του TBDY:
VR∗ = 0.9VR
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Υφάςματα ΛΟΡ
Η ςυνειςφορϊ των υφαςμϊτων ΙΟΠ ςτην αντοχό ςε διϊτμηςη λαμβϊνεται υπόψη ςύμφωνα με την
ενότητα 15B.3 του Παραρτόματοσ 15B του TBDY, όπωσ φαύνεται παραπϊνω.

Διατμθτικι Δφναμθ Κόμβων
Η διατμητικό δύναμη ςχεδιαςμού των κόμβων υπολογύζεται από την ακόλουθη ϋκφραςη ςύμφωνα με
τον TBDY:
Ve = 1.25 fyk As1 + As2 − Vkol

(7.11) TBDY

Η τιμό τησ διατμητικόσ δύναμη ςχεδιαςμού των κόμβων πρϋπει να εύναι μικρότερη από την ικανότητϊ
τουσ ςε διϊτμηςη, όπωσ φαύνεται παρακϊτω. Δύο διαφορετικϋσ εκφρϊςεισ χρηςιμοποιούνται,
ςύμφωνα με την ενότητα 7.5 του TBDY, ανϊλογα με το αν οι κόμβοι εύναι με ό χωρύσ περύςφιξη από
εγκϊρςιο οπλιςμό, όπωσ ορύζεται ςτην εικόνα 7.10 του TBDY.
Για κόμβουσ με περύςφιξη από εγκϊρςιο οπλιςμό:
Ve ≤ 1.7bj h fck

(7.12) TBDY

Για κόμβουσ χωρύσ περύςφιξη από εγκϊρςιο οπλιςμό:
Ve ≤ 1.0bj h fck

(7.13) TBDY

ΚΑΜΡΥΛΘ ΛΚΑΝΟΤΘΤΑΣ
Κϊθε ςτατικό ανελαςτικό ανϊλυςη οδηγεύ ςε μια καμπύλη ικανότητασ, η οπούα εύναι μια ςχϋςη μεταξύ
τησ ςυνολικόσ τϋμνουςασ βϊςησ και τησ οριζόντιασ μετατόπιςησ ενόσ αντιπροςωπευτικού ςημεύου
τησ καταςκευόσ, που ονομϊζεται ‘κόμβοσ ελϋγχου’, με τισ τιμϋσ τησ μετατόπιςησ ελϋγχου να
κυμαύνονται μεταξύ του μηδενόσ και μιασ μϋγιςτησ τιμόσ που καθορύζεται από το χρόςτη.

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΘ ΜΕΤΑΚΛΝΘΣΘ
Η ςτοχευόμενη μετακύνηςη ορύζεται ωσ η ςειςμικό απαύτηςη που προκύπτει από το ελαςτικό φϊςμα
απόκριςησ ςε όρουσ μετατοπύςεων ενόσ ιςοδύναμου μονοβαθμύου ςυςτόματοσ. Προκειμϋνου να
οριςτεύ η ςτοχευόμενη μετακύνηςη του αντύςτοιχου πολύ-βϊθμιου ςυςτόματοσ (MDOF) ϋνασ αριθμόσ
βημϊτων πρϋπει να ακολουθηθεύ ςύμφωνα με το Παρϊρτημα 5Β του TBDY.
Η ςτοχευόμενη μετακύνηςη πρϋπει να υπολογιςτεύ ςύμφωνα με την εξύςωςη (5B.12) of TBDY.
(X)

d1,max = Sdi (T1 )

(5B.12) TBDY

όπου
Sdi T1 = CR Sde T1

(5B.13) TBDY

Sde(T1) εύναι η ελαςτικό φαςματικό ψευδο-επιτϊχυνςη που αντιςτοιχεύ ςτην ιςοδύναμη θεμελύωςη
ιδιοπερύοδο τησ καταςκευόσ T1 και CR εύναι ϋνασ ςυντελεςτόσ τροποπούηςησ που ςυςχετύζει τισ
αναμενόμενεσ μϋγιςτεσ ανελαςτικϋσ παραμορφώςεισ με τισ παραμορφώςεισ που υπολογύζονται για
γραμμικό ελαςτικό απόκριςη. Η τιμό του CR υπολογύζεται ςύμφωνα με την εξύςωςη παρακϊτω:
CR =

μ R y ,T 1

(5B.14) TBDY

Ry

Όπου Ry εύναι ο ςυντελεςτόσ μεύωςησ λόγω διαρροόσ και υπολογύζεται από την ακόλουθη εξύςωςη:
Ry =

fe
fy

=

S ae T 1
αy 1

(5B.15) TBDY

Η εξύςωςη (5B.14) για τον ςυντελεςτό τροποπούηςησ CR παύρνει την ακόλουθη μορφό
χρηςιμοποιώντασ τισ εξιςώςεισ (5B.16) του TBDY:
CR = 1 για T1>TB

(5B.17a) TBDY

Ραράρτθμα A.6

CR =

1+ R y −1
Ry

TB
T1

για T1≤TB
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(5B.17b) TBDY

Ρροςδιοριςμόσ τθσ εξιδανικευμζνθσ ελαςτικισ - τζλεια πλαςτικισ ςχζςθσ δφναμθσ-μετατόπιςθσ
Η δύναμη διαρροόσ fy, η οπούα αντιπροςωπεύει επύςησ την οριακό αντοχό του εξιδανικευμϋνου
μονοβϊθμιου ςυςτόματοσ (SDOF), ιςούται με την τϋμνουςα βϊςησ κατϊ τη δημιουργύα πλαςτικού
μηχανιςμού. Η αρχικό δυςκαμψύα του εξιδανικευμϋνου ςυςτόματοσ προςδιορύζεται με τϋτοιο τρόπο,
ώςτε οι περιοχϋσ κϊτω από την πραγματικό και την εξιδανικευμϋνη καμπύλη δύναμησπαραμόρφωςησ εύναι ύςεσ.

Εικόνα 4A.1 του TBDY Προςδιοριςμόσ τησ εξιδανικευμϋνησ ελαςτικόσ-τϋλεια πλαςτικόσ
ςχϋςησ δύναμησ-μετατόπιςησ

Ραράρτθμα Β – Κεωρθτικό υπόβακρο και
παραδοχζσ προςομοίωςθσ
Σο παρϊρτημα αυτό παρϋχει ςτουσ χρόςτεσ μια ςύντομη επιςκόπηςη του θεωρητικού υπόβαθρου και
των παραδοχών προςομούωςησ για το SeismoBuild, παρϋχοντασ επύςησ παραπομπϋσ ςε πλόθοσ
δημοςιεύςεων για εκτενϋςτερεσ επεξηγόςεισ.

ΓΕΩΜΕΤΛΚΘ ΜΘ ΓΑΜΜΛΚΟΤΘΤΑ
το SeismoBuild λαμβϊνονται υπόψη μεγϊλεσ μετατοπύςεισ/ςτροφϋσ και μεγϊλεσ ανεξϊρτητεσ
παραμορφώςεισ ςε ςχϋςη με τη χορδό του πλαιςιακού ςτοιχεύου (επύςησ γνωςτϋσ ωσ φαινόμενα
δευτϋρασ τϊξεωσ, P-Delta), μϋςω τησ χρόςησ μιασ co-rotational formulation που αναπτύχθηκε και
εφαρμόςτηκε από τουσ Correia and Virtuoso [2006].
Η εφαρμοζόμενη co-rotational formulation βαςύζεται ςε μια ακριβό περιγραφό των κινηματικών
μεταςχηματιςμών που ςχετύζονται με μεγϊλεσ μετατοπύςεισ και ςτροφϋσ του μϋλουσ δοκούυποςτυλώματοσ ςτισ τρεισ διευθύνςεισ. Αυτό οδηγεύ ςτον ςωςτό οριςμό των ανεξϊρτητων
παραμορφώςεων και δυνϊμεων του ςτοιχεύου, καθώσ και ςτον φυςικό οριςμό των επιδρϊςεων των
γεωμετρικών μη γραμμικοτότων ςτο μητρώο ακαμψύασ.
Η εφαρμογό αυτόσ τησ διατύπωςησ θεωρεύ, χωρύσ να χϊςει τη γενικότητϊ τησ, μικρϋσ παραμορφώςεισ
ςε ςχϋςη με τη χορδό του ςτοιχεύου, παρϊ την παρουςύα μεγϊλων μετατοπύςεων και ςτροφών ςτουσ
κόμβουσ. το τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων του ςτοιχεύου δοκού-υποςτυλώματοσ ορύζονται ϋξι
βαςικού βαθμού ελευθερύασ (θ2(A), θ3(A), θ2(B), θ3(B), Δ, θT) και οι αντύςτοιχεσ εςωτερικϋσ δυνϊμεισ (M2(A),
M3(A), M2(B), M3(B), F, MT)όπωσ φαύνεται ςτο παρακϊτω ςχόμα:

Σοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων του ςτοιχεύου δοκού-υποςτυλώματοσ

ΑΝΕΛΑΣΤΛΚΟΤΘΤΑ ΥΛΛΚΟΥ
Σα ςτοιχεύα κατανεμημϋνησ ανελαςτικότητασ χρηςιμοποιούνται ευρϋωσ ςε εφαρμογϋσ αντιςειςμικόσ
μηχανικόσ, εύτε για ερευνητικούσ εύτε για επαγγελματικούσ ςκοπούσ. Tα πλεονεκτόματϊ τουσ ςε
ςχϋςη με τα απλούςτερα μοντϋλα ςυγκεντρωμϋνησ πλαςτικότητασ (lumped-plasticity), μαζύ με μια
ςυνοπτικό περιγραφό τησ ιςτορικόσ τουσ εξϋλιξησ και ςυζότηςη των υφιςτϊμενων περιοριςμών,
μπορούν να βρεθούν ςτo Fillipou and Fenves [2004] ό ςτo Fragiadakis and Papadrakakis [2008]. Εδώ
απλώσ ςημειώνεται ότι τα ςτοιχεύα κατανεμημϋνησ πλαςτικότητασ δεν απαιτούν (όχι απαραύτητα
ευθϋωσ) βαθμονόμηςη των εμπειρικών παραμϋτρων απόκριςησ ϋναντι τησ απόκριςησ ενόσ
πραγματικού ό ιδανικού πλαιςιακού ςτοιχεύου υπό ιδανικϋσ ςυνθόκεσ φόρτιςησ, όπωσ απαιτεύται για
τα φαινομενολογικϊ μοντϋλα ςυγκεντρωμϋνησ πλαςτικότητασ. το SeismoBuild, χρηςιμοποιεύται η
αποκαλούμενη μϋθοδοσ ύνασ για την προςομούωςη τησ ςυμπεριφορϊσ τησ διατομόσ, όπου κϊθε
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διατομό χωρύζεται ςε ύνεσ, καθεμύα από τισ οπούεσ ςυνδϋεται με μύα μονοαξονικό ςχϋςη τϊςησπαραμόρφωςησ. Σα εντατικϊ μεγϋθη τησ διατομόσ των ςτοιχεύων δοκού-υποςτυλώματοσ
λαμβϊνονται ςτη ςυνϋχεια μϋςω τησ ολοκλόρωςησ τησ μη γραμμικόσ μονοαξονικόσ απόκριςησ
τϊςεωσ-παραμορφώςεωσ των ανεξϊρτητων ινών (κατϊ προεπιλογό 150) ςτην οπούα ϋχει
υποδιαιρεθεύ η διατομό (η διακριτοπούηςη μιασ τυπικόσ διατομόσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ
απεικονύζεται, ωσ παρϊδειγμα, ςτο παρακϊτω ςχόμα). Αυτϊ τα μοντϋλα διαθϋτουν ςημαντικϊ
πλεονεκτόματα, τα οπούα μπορούν να ςυνοψιςτούν ωσ εξόσ: (i) καμύα απαύτηςη προηγούμενησ
ανϊλυςησ ροπών-καμπυλοτότων των μελών, (ii) δεν εύναι αναγκαύα η ειςαγωγό παραμϋτρων για την
υςτερητικό απόκριςη του ςτοιχεύου (καθώσ καθορύζεται απευθεύασ από τα μοντϋλα των υλικών), (iii)
αυτόματη προςομούωςη τησ αλληλεπύδραςησ αξονικόσ φόρτιςησ-ροπόσ κϊμψησ (τόςο για την αντοχό
όςο και για την ακαμψύα) και (iv) ϊμεςη αναπαρϊςταςη τησ διαξονικόσ φόρτιςησ, και τησ
αλληλεπύδραςησ μεταξύ καμπτικόσ αντοχόσ ςτισ δύο ορθογώνιεσ κατευθύνςεισ.

Διακριτοπούηςη μιασ τυπικόσ τομόσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ

Σα πλαιςιακϊ ςτοιχεύα κατανεμημϋνησ πλαςτικότητασ, μπορούν να υλοποιηθούν με δύο διαφορετικϋσ
διατυπώςεισ πεπεραςμϋνων ςτοιχεύων (FE): τα κλαςικϊ με βϊςη τισ μετατοπύςεισ (Displacementbased, DB) (π.χ. Hellesland and Scordelis [1981]; Mari and Scordelis [1984]), και οι πιο πρόςφατεσ
διατυπώςεισ με βϊςη τισ δυνϊμεισ (Force-based, FB) (π.χ. Spacone et al. [1996]; Neuenhofer and
Filippou [1997]).
την προςϋγγιςη DB, επιβϊλλεται το πεδύο μετατόπιςησ, ενώ ςτην FΒ, η ιςορροπύα του ςτοιχεύου
ικανοποιεύται αυςτηρώσ και δεν τοποθετούνται περιοριςμού ςτην ανϊπτυξη ανελαςτικών
παραμορφώςεων ςε όλο το μϋλοσ. Βλϋπε π.χ. Alemdar and White [2005] και Freitas et al. [1999] για
περαιτϋρω επεξόγηςη. την περύπτωςη τησ DB, χρηςιμοποιούνται ςυναρτόςεισ ςχόματοσ
μετατόπιςησ, που αντιςτοιχούν, για παρϊδειγμα, ςε μια γραμμικό μεταβολό τησ καμπυλότητασ κατϊ
μόκοσ του ςτοιχεύου.
Αντιθϋτωσ, ςε μια προςϋγγιςη FB, επιβϊλλεται μύα γραμμικό μεταβολό ροπόσ. Για τη ςυμπεριφορϊ
του γραμμικού ελαςτικού υλικού, οι δύο προςεγγύςεισ προφανώσ παρϊγουν τα ύδια αποτελϋςματα,
υπό την προώπόθεςη ότι μόνο οι δυνϊμεισ των κόμβων δρουν επύ του ςτοιχεύου. Αντιθϋτωσ, ςε
περύπτωςη ανελαςτικότητασ των υλικών, η επιβολό ενόσ πεδύου μετατόπιςησ δεν επιτρϋπει την
εκτύμηςη του πραγματικού παραμορφωμϋνου ςχόματοσ, καθώσ το πεδύο καμπυλότητασ μπορεύ, ςε
γενικϋσ περιπτώςεισ, να εύναι εξαιρετικϊ μη γραμμικό. ε αυτό την περύπτωςη, με μια προςϋγγιςη DB
απαιτεύται αυξημϋνη διακριτικοπούηςη του δομικού ςτοιχεύου (τυπικϊ 4-5 ςτοιχεύα ανϊ δομικό μϋλοσ)
για τον υπολογιςμό των δυνϊμεων/μετατοπύςεων των κόμβων, προκειμϋνου να γύνει αποδεκτό η
παραδοχό ενόσ πεδύου γραμμικόσ καμπυλότητασ μϋςα ςε κϊθε ςτοιχεύο. Επιπλϋον, ςτην τελευταύα
περύπτωςη οι χρόςτεσ δεν ςυνιςτϊται να βαςύζονται ςτισ τιμϋσ των υπολογιςμϋνων καμπυλοτότων
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διατομόσ και ςτισ επιμϋρουσ καταςτϊςεισ τϊςησ-παραμόρφωςησ. Αντ'αυτού, μύα προςϋγγιςη FB εύναι
πϊντα ακριβόσ, αφού δεν εξαρτϊται από την υποτιθϋμενη ςυμπεριφορϊ τησ διατομόσ του μϋλουσ.
Όντωσ δεν περιορύζει με κανϋναν τρόπο το πεδύο μετατόπιςησ του ςτοιχεύου. Με αυτό την ϋννοια αυτό
η διατύπωςη μπορεύ να θεωρεύται ωσ "ακριβόσ" πϊντα, η μοναδικό προςϋγγιςη που ειςϊγεται εύναι
από τον διακριτό αριθμό των διατομών ελϋγχου κατϊ μόκοσ του ςτοιχεύου που χρηςιμοποιούνται για
την αριθμητικό ολοκλόρωςη. Απαιτούνται 4 διατομϋσ ολοκλόρωςησ Gauss-Lobatto για την αποφυγό
τησ υπό-ολοκλόρωςησ (under-integration), επιλογό που προςομοιώνει γενικϊ το φϊςμα
ελαςτικότητασ με αποδεκτό τρόπο. Ένα τϋτοιο χαρακτηριςτικό επιτρϋπει την προςομούωςη κϊθε
δομικού ςτοιχεύου με ϋνα μόνο ςτοιχεύο FE, επιτρϋποντασ ϋτςι μια αντιςτοιχύα ϋνα προσ ϋνα μεταξύ
δομικών μελών (δοκών και υποςτυλωμϊτων) και ςτοιχεύων μοντϋλου. Με ϊλλα λόγια, θεωρητικϊ δεν
απαιτεύται κατϊτμηςη εντόσ του μϋλουσ, ακόμα κι αν η διατομό δεν εύναι ςταθερό. Αυτό ςυμβαύνει
επειδό το πεδύο δυνϊμεων εύναι πϊντα ακριβϋσ, ανεξαρτότωσ του επιπϋδου ανελαςτικότητασ.

Διατομϋσ ολοκλόρωςησ Gauss-Lobatto

το SeismoBuild εφαρμόζονται και οι δύο προαναφερθεύςεσ προςεγγύςεισ ςτοιχεύων DB και FB, με το
FΒ ςυνόθωσ να ςυνιςτϊται, αφού όπωσ προαναφϋρθηκε, γενικϊ δεν απαιτεύ διακριτοπούηςη
ςτοιχεύων, οδηγώντασ ϋτςι ςε πολύ μικρότερα μοντϋλα, ςε ςχϋςη με όταν χρηςιμοποιούνται ςτοιχεύα
DB, και επομϋνωσ πολύ ταχύτερεσ αναλύςεισ, παρϊ τουσ πιο περύπλοκουσ υπολογιςμούσ ιςορροπύασ
ςτοιχεύου. Μια εξαύρεςη από αυτόν τον κανόνα μη διακριτοπούηςησ, προκύπτει όταν αναμϋνονται
ζητόματα τοπικότητασ, οπότε απαιτούνται ειδικού περιοριςμού/μϋτρα, όπωσ ςυζητόθηκε ςτο
Calabrese et al. [2010].
Σϋλοσ, ςημειώνεται ότι, για λόγουσ μεγαλύτερησ ακρύβειασ, χρηςιμοποιεύται ο τετραγωνιςμόσ Lobatto
(Lobatto quadrature). Οι κατϊ προςϋγγιςη ςυντεταγμϋνεσ κατϊ μόκοσ του ςτοιχεύου των τμημϊτων
ολοκλόρωςησ εύναι για 4 τμόματα ολοκλόρωςησ: : [-1 -0.447 0.447 1] xL/2.
ΗΜΕΙΩΗ: Οι χρόςτεσ καλούνται επύςησ να διαβϊςουν την Σεχνικό Αναφορϊ ειςμικού
χεδιαςμού, Αρ. 4 του NEHRP (δηλ. Deierlein G.G., Reinhorn A.M., and Willford M.R. [2010]), ςτην
οπούα εξηγεύται αναλυτικϊ η μη γραμμικό προςομούωςη.

ΚΑΚΟΛΛΚΟ ΚΑΛ ΤΟΡΛΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΞΟΝΩΝ
το SeismoBuild υπϊρχει ϋνα ςταθερό καθολικό ςύςτημα αξόνων X-Y-Z, το οπούο χρηςιμοποιεύται για
τον καθοριςμό του μόκουσ (X), του βϊθουσ (Y) και του ύψουσ (Z) όλων των δομικών μοντϋλων.
Επιπλϋον, καθώσ εύναι πρόγραμμα 3D προςομούωςησ, απαιτεύται να ορύζονται τα τοπικϊ ςυςτόματα
ςυντεταγμϋνων 1-2-3 ςε όλα τα δομικϊ ςτοιχεύα, ϋτςι ώςτε να εύναι γνωςτόσ ο προςανατολιςμόσ τουσ
ςτο χώρο. υμβατικϊ, η τοπικό διεύθυνςη (1) αναφϋρεται ςτον ϊξονα του ςτοιχεύου, ενώ οι ϊξονεσ (2)
και (3) καθορύζουν το επύπεδο τησ διατομόσ και τον προςανατολιςμό του. Παρόλο που δεν υπϊρχουν
περιοριςμού ςτον οριςμό των τοπικών αξόνων (2) και (3), ςυνόθωσ οι χρόςτεσ να ςυνδϋουν τον ϊξονα
(2) με την "αδύναμη κατεύθυνςη" του ςτοιχεύου και τον ϊξονα (3) με την "ιςχυρό κατεύθυνςη" του
ςτοιχεύου, όπωσ απεικονύζεται παρακϊτω, όπου μια δοκόσ αναπαριςτϊται ςχηματικϊ. Αυτό εύναι η
ςύμβαςη που υιοθετεύται επύςησ ςτα επεξηγηματικϊ ςχϋδια που χρηςιμοποιούνται ςτο Παρϊθυρο
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Σροποπούηςησ/Προβολόσ πρόςθετου οπλιςμού που διατύθεται ςτο Παρϊθυρο Ιδιοτότων του
Προςομοιωτό Κτιρύου.
(3)

n2
(2)

(1)

n1

Οριςμόσ ενόσ ςτοιχεύου δοκού με διατομό Σ (τοπικό κατεύθυνςη (1) κατϊ μόκοσ του ϊξονα τησ χορδόσ)

Ενώ ο προςανατολιςμόσ του τοπικού ϊξονα (1) προκύπτει ςαφώσ από τη γραμμό που ενώνει τουσ
δύο ακραύουσ κόμβουσ του ςτοιχεύου (θετικό κατεύθυνςη θεωρεύται αυτό που πηγαύνει από τον
κόμβο n1 ςτον κόμβο n2), ο λεγόμενοσ κανόνασ δεξιού χεριού χρηςιμοποιεύται για να οριςτεύ πλόρωσ
ο προςανατολιςμόσ των δύο ϊλλων τοπικών αξόνων, και επομϋνωσ εκεύνοσ τησ διατομόσ.
ΗΜΕΙΩΗ: Για τα μϋλη υποςτυλωμϊτων, ο προςανατολιςμόσ των ςτοιχεύων καθορύζεται αυτόματα
από το πρόγραμμα. Ο προεπιλεγμϋνοσ προςανατολιςμόσ για τον τοπικό φορϋα (1) εύναι από τον
κατώτερο προσ τον ανώτερο όροφο, δηλαδό ο κόμβοσ n1 εύναι ο κόμβοσ του κϊτω ορόφου και ο
κόμβοσ n2 εύναι ο κόμβοσ του υπερκεύμενου ορόφου.

ΜΘ ΓΑΜΜΛΚΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΡΛΛΥΣΘΣ
Η πραγματικό ςυμπεριφορϊ τησ καταςκευόσ εύναι εγγενώσ μη γραμμικό, χαρακτηριζόμενη από μη
αναλογικό μεταβολό μετατοπύςεων με τη φόρτιςη, ιδιαύτερα με την παρουςύα μεγϊλων μετατοπύςεων
ό μη γραμμικότητασ των υλικών. Επομϋνωσ, ςτο SeismoBuild, όλεσ οι αναλύςεισ (με την προφανό
εξαύρεςη τησ ιδιομορφικόσ ανϊλυςησ) αντιμετωπύζονται ωσ δυνητικϊ μη γραμμικϋσ, υποδηλώνοντασ
τη χρόςη μιασ επαυξητικόσ και επαναληπτικόσ διαδικαςύασ επύλυςησ όπου τα φορτύα εφαρμόζονται
ςε προκαθοριςμϋνεσ προςαυξόςεισ και εξιςορροπούνται μϋςω μιασ επαναληπτικόσ διαδικαςύασ.
Επαυξθτικόσ Επαναλθπτικόσ αλγόρικμοσ
Ο αλγόριθμοσ επύλυςησ εύναι αρκετϊ ευϋλικτοσ, καθώσ επιτρϋπει την χρόςη των μεθόδων επύλυςησ
Newton-Raphson (NR), τροποποιημϋνησ Newton-Raphson (mNR) ό υβριδικόσ NR-mNR. Εύναι ςαφϋσ
ότι η εξοικονόμηςη υπολογιςτικού κόςτουσ ςτο ςχηματιςμό και τη μεύωςη του μητρώου δυςκαμψύασ
κατϊ τη διϊρκεια τησ επαναληπτικόσ διαδικαςύασ μπορεύ να εύναι ςημαντικό όταν χρηςιμοποιεύται το
mNR αντύ των διαδικαςιών NR. Ωςτόςο, με το mNR απαιτούνται ςυχνϊ περιςςότερεσ επαναλόψεισ,
οδηγώντασ ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ ςε υπερβολικό υπολογιςτικό προςπϊθεια. Για το λόγο αυτό, η
υβριδικό προςϋγγιςη, με την οπούα το μητρώο ακαμψύασ ενημερώνεται μόνο ςτισ πρώτεσ λύγεσ
επαναλόψεισ μιασ αύξηςησ φορτύου, ςυνόθωσ οδηγεύ ςε ϋνα βϋλτιςτο ςενϊριο.
Η επαναληπτικό διαδικαςύα ακολουθεύ τισ ςυμβατικϋσ διαδικαςύεσ που χρηςιμοποιούνται ςτην μη
γραμμικό ανϊλυςη, όπου υπολογύζονται οι εςωτερικϋσ δυνϊμεισ που αντιςτοιχούν ςε μια αύξηςη
μετατόπιςησ και ελϋγχεται η ςύγκλιςη. Εϊν δεν επιτευχθεύ ςύγκλιςη, τότε εφαρμόζονται ςτη
καταςκευό οι δυνϊμεισ εκτόσ ιςορροπύασ (διαφορϊ μεταξύ εφαρμοςμϋνου διανύςματοσ φορτύου και
εξιςορροπημϋνων εςωτερικών δυνϊμεων) και υπολογύζεται η νϋα αύξηςη τησ μετατόπιςησ. Ένασ
τϋτοιοσ βρόχοσ ςυνεχύζει μϋχρισ ότου επιτευχθεύ ςύγκλιςη (μόνυμα καταγραφόσ – Converg) ό ϋχει
επιτευχθεύ ο μϋγιςτοσ αριθμόσ επαναλόψεων, που καθορύζεται από το χρόςτη (μόνυμα καταγραφόσ Max_Ite).
Για περαιτϋρω ςυζότηςη και διευκρινύςεισ ςχετικϊ με τουσ αλγορύθμουσ που περιγρϊφονται
παραπϊνω, ςυνιςτϊται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋξουν ςτην διαθϋςιμη βιβλιογραφύα, όπωσ για
παρϊδειγμα το ϋργο των Cook et al. [1988], Crisfield [1991], Zienkiewicz και Taylor [1991], Bathe
[1996] και Felippa [2002].
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ΗΜΕΙΩΗ: Σα πλαιςιακϊ ςτοιχεύα δύναμησ απαιτούν μια ςειρϊ επαναλόψεων για να επιτευχθεύ
εςωτερικό ιςορροπύα. ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, δεν εύναι δυνατό η επύτευξη τησ ιςορροπύασ
βρόχου του ςτοιχεύου, όπωσ υποδεικνύεται από τα μηνύματα fbd_inv και fbd_ite. Ανατρϋξτε ςτην
ενότητα Παρϊμετροι Ανϊλυςησ> Ρυθμύςεισ Ανϊλυςησ> τοιχεύα για περιςςότερεσ πληροφορύεσ
ςχετικϊ με αυτό το ζότημα.

Αυτόματθ ρφκμιςθ τθσ αφξθςθσ φορτίου ι του βιματοσ χρόνου
Όπωσ αναφϋρθηκε ςτην προηγούμενη παρϊγραφο, για κϊθε αύξηςη, πραγματοποιούνται αρκετϋσ
επαναλόψεισ μϋχρισ ότου επιτευχθεύ ςύγκλιςη. Εϊν η ςύγκλιςη δεν επιτευχθεύ εντόσ του
προκαθοριςμϋνου μϋγιςτου αριθμού επαναλόψεων, η αύξηςη φορτύου (ό το βόμα χρόνου) μειώνεται
και η ανϊλυςη ξεκινϊ από το τελευταύο ςημεύο ιςορροπύασ (τϋλοσ προηγούμενησ αύξηςησ ό χρονικού
βόματοσ). Ωςτόςο, αυτό η μεύωςη βημϊτων, δεν εύναι ςταθερό αλλϊ προςαρμοςμϋνη ςτο επύπεδο τησ
μη-ςύγκλιςησ που ςυνϋβη.
Όπωσ φαύνεται παρακϊτω, ςτο τϋλοσ ενόσ βόματοσ επύλυςησ ό μιασ αύξηςησ, υπολογύζεται ϋνασ
δεύκτησ λόγου ςύγκλιςησ (convrat), ο οπούοσ ορύζεται ωσ το μϋγιςτο των λόγων μεταξύ των
επιτευχθϋντων και των απαιτούμενων παραγόντων ςύγκλιςησ μετατόπιςησ / δυνϊμεωσ (βλϋπε
ςύγκλιςη). τη ςυνϋχεια, ανϊλογα με το πόςο μακριϊ η ανϊλυςη όταν από την επύτευξη ςύγκλιςησ
(convrat = 1.0), υιοθετεύται ϋνασ μικρόσ, μϋςοσ ό μεγϊλοσ ςυντελεςτόσ μεύωςησ βημϊτων (srf) και
χρηςιμοποιεύται ςτον υπολογιςμό του νϋου ςυντελεςτό βημϊτων (ifac). Σο προώόν μεταξύ του
τελευταύου και του αρχικού χρονικού βόματοσ ό τελευταύασ και αρχικόσ αύξηςησ φορτύου, που
ορύζεται από τον χρόςτη ςτην αρχό τησ ανϊλυςησ, αποδύδει το μειωμϋνο βόμα ανϊλυςησ που θα
χρηςιμοποιηθεύ ςτην επακόλουθη αύξηςη.
Εντούτοισ, αξύζει να ςημειωθεύ ότι, για να αποφευχθεύ μια ακαθόριςτη ανϊλυςη (η οπούα ποτϋ δεν
φτϊνει ςτη ςύγκλιςη) να ςυνεχύζει να επαναλαμβϊνεται απεριόριςτα, επιβϊλλεται και ελϋγχεται ϋνα
κατώτατο όριο καθοριςμϋνο από το χρόςτη για τον παρϊγοντα βόματοσ (facmin). Εϊν το ifac εύναι
μικρότερο από το flammin τότε η ανϊλυςη τερματύζεται.
End of iterations at current step/increment:
IDR>DRTOL AND/OR GNORM>GTOL  no convergence!

Compute a convergence ratio indicator:
CONVRAT=max(IDR/DRTOL, GNORM/GTOL)

CONVRAT < 2.0

2.0 < CONVRAT < 5.0

CONVRAT > 5.0

Assign appropriate step reduction factor SRF

SRF=SMDECR
(default=0.50)

SRF=AVDECR
(default=0.25)

SRF=LGDECR
(default=0.125)

Compute new step/increment factor:
IFAC=SRFIFAC

IFAC < FACMIN ?
No
Calculate new time-step or load increment:
DT=IFACDTINIT or LINCR=IFACINCINIT

RETURN

Yes

STOP
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Για να ελαχιςτοποιηθεύ η διϊρκεια των αναλύςεων, εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό να αυξηθεύ ςταδιακϊ το
φορτύο ό η χρονικό βαθμύδα, μόλισ επιτευχθεύ η ςύγκλιςη. Για το λόγο αυτό, υπολογύζεται ϋνασ δεύκτησ
απόδοςησ (effrat), ο οπούοσ ορύζεται ωσ ο λόγοσ μεταξύ του αριθμού των επαναλόψεων που
πραγματοποιόθηκαν (ite) για να επιτευχθεύ η ςύγκλιςη και του μϋγιςτου αριθμού των επαναλόψεων
που επιτρϊπηκαν (nitmax). Ανϊλογα με το πόςο μακριϊ όταν η ανϊλυςη από την
«αποτελεςματικότητα» (efrat> 0,8), υιοθετεύται ϋνασ ςυντελεςτόσ αύξηςησ μικρού, μϋςου ό μεγϊλου
βόματοσ (sif) και χρηςιμοποιεύται ςτον υπολογιςμό του νϋου ςυντελεςτό βημϊτων (ifac). Σο προώόν
μεταξύ του τελευταύου και του αρχικού χρονικού βόματοσ ό τελευταύασ και αρχικόσ αύξηςησ φορτύου,
που ορύζεται από τον χρόςτη ςτην αρχό τησ ανϊλυςησ, αποδύδει το ενιςχυμϋνο βόμα ανϊλυςησ που θα
χρηςιμοποιηθεύ ςτην επακόλουθη αύξηςη.
Εντούτοισ, αξύζει να ςημειωθεύ ότι ο ςυντελεςτόσ βόματοσ ϋχει ωσ ϊνω όριο την τιμό 1, ϋτςι ώςτε να
διαςφαλιςτεύ ότι το βόμα του χρόνου ό η αύξηςη του φορτύου δεν θα εύναι μεγαλύτερα από τα
αντύςτοιχα αρχικϊ τουσ, που ορύζονται από τον χρόςτη ςτην αρχό τησ ανϊλυςησ.
Convergence achieved in current step/increment:
Number of iterations ITE  NITMAX

Compute an efficiency ratio indicator:
EFRAT=ITE/NITMAX

EFRAT < 0.2

0.2 < EFRAT < 0.8

EFRAT > 0.8

Assign appropriate step increasing factor SIF

SIF=LAINCRS
(default=2.0)

SIF=AVINCRS
(default=1.5)

SIF=SMINCRS
(default=1.0)

Compute new step/increment factor:
IFAC=SIFIFAC

IFAC>1 ?

Yes

IFAC=1

No
Calculate new time-step or load increment:
DT=IFACDTINIT or LINCR=IFACINCINIT

RETURN

Αρικμθτικι αςτάκεια, απόκλιςθ και πρόβλεψθ επανάλθψθσ
Εκτόσ από την επαλόθευςη ςύγκλιςησ, ςτο τϋλοσ ενόσ επαναληπτικού βόματοσ μπορούν να
διεξαχθούν τρεισ ϊλλοι ϋλεγχοι, αριθμητικό αςτϊθεια, απόκλιςη επύλυςησ και πρόβλεψη επανϊληψησ.
Αυτϊ τα κριτόρια, όλα με χαρακτόρα δύναμησ / ροπόσ, εξυπηρετούν το ςκοπό τησ αποφυγόσ του
υπολογιςμού των ϊχρηςτων επαναλόψεων ιςορροπύασ ςε περιπτώςεισ όπου εύναι προφανϋσ ότι δεν
θα επιτευχθεύ ςύγκλιςη, ελαχιςτοποιώντασ ϋτςι τη διϊρκεια τησ ανϊλυςησ.
Αριθμητική αςτάθεια
Η πιθανότητα τησ επύλυςησ να γύνει αριθμητικϊ αςταθόσ ελϋγχεται ςε κϊθε επανϊληψη, ςυγκρύνοντασ
την Ευκλεύδεια νόρμα των φορτύων εκτόσ ιςορροπύασ, Gnorm, με μια προκαθοριςμϋνη μϋγιςτη ανοχό
(προεπιλογό = 1,0Ε + 20), αρκετϋσ τϊξεισ μεγϋθουσ μεγαλύτερεσ από το εφαρμοζόμενο διϊνυςμα
φορτύου. Εϊν το Gnorm υπερβεύ αυτό την ανοχό, τότε η επύλυςη θεωρεύται ότι εύναι αςταθόσ
αριθμητικϊ και οι επαναλόψεισ εντόσ τησ τρϋχουςασ προςαύξηςησ διακόπτονται, με μόνυμα
καταγραφόσ - Max_Tol.

282

SeismoBuild Εγχειρίδιο Χριςθσ

ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, πολύ αςταθό μοντϋλα οδηγούν ςτην ξαφνικό ανϊπτυξη δυνϊμεων εκτόσ
ιςορροπύασ που εύναι αρκετϋσ τϊξεισ μεγϋθουσ μεγαλύτερεσ από τη μϋγιςτη τιμό ανοχόσ. Αυτό με τη
ςειρϊ του δημιουργεύ ϋνα λεγόμενο Πρόβλημα Επύλυςησ (δηλ. Η ανϊλυςη διακόπτεται, αν και με ϋναν
«καθαρό τρόπο») και οι επαναλόψεισ εντόσ τησ τρϋχουςασ προςαύξηςησ διακόπτονται, με ϋνα μόνυμα
καταγραφόσ- Sol_Prb.
Απόκλιςη Επίλυςησ
Η απόκλιςη τησ επύλυςησ ελϋγχεται ςυγκρύνοντασ την τιμό του Gnorm που ελόφθη ςτην τρϋχουςα
επανϊληψη με εκεύνη που ελόφθη ςτη προηγούμενη. Αν το Gnorm ϋχει αυξηθεύ, τότε θεωρεύται ότι η
λύςη αποκλύνει και οι επαναλόψεισ εντόσ τησ τρϋχουςασ προςαύξηςησ διακόπτονται, με ϋνα μόνυμα
καταγραφόσ- Diverge.
Πρόβλεψη επανάληψησ
Σϋλοσ, διεξϊγεται ϋλεγχοσ λογαριθμικού δεύκτη ςύγκλιςησ, και επιχειρεύται η πρόβλεψη του αριθμού
των επαναλόψεων (itepred) που απαιτούνται για την επύτευξη ςύγκλιςησ. Εϊν το itepred εύναι
μεγαλύτερο από τον μϋγιςτο αριθμό επαναλόψεων που καθορύζει ο χρόςτησ, τότε θεωρεύται ότι η
επύλυςη δεν θα επιτύχει ςύγκλιςη και οι επαναλόψεισ εντόσ τησ τρϋχουςασ προςαύξηςησ
διακόπτονται, με ϋνα μόνυμα καταγραφόσ - Prd_Ite.
Η ακόλουθη εξύςωςη χρηςιμοποιεύται για τον υπολογιςμό τησ τιμόσ του itepred, ςημειώνοντασ ότι
αντιπροςωπεύει τον τρϋχοντα αριθμό επαναλόψεων και Gtol εύναι η ανοχό δύναμησ / ροπόσ:
log

Gtol

ite
Gnorm

itepred = ite +
log

ite
Gnorm

ite −1
Gnorm

Οι τρεισ ϋλεγχοι που περιγρϊφονται παραπϊνω εύναι ςυνόθωσ αξιόπιςτοι και αποτελεςματικού ςτο
πεδύο εφαρμογόσ του SeismoBuild, εφόςον ο ϋλεγχοσ πρόβλεψησ αποκλύςεων και επανϊληψησ δεν
πραγματοποιεύται κατϊ τισ πρώτεσ επαναλόψεισ μιασ αύξηςησ όταν η επύλυςη μπορεύ να μην εύναι
ακόμη αρκετϊ ςταθερό. Αυτό το ζότημα εξετϊζεται λεπτομερϋςτερα ςτην ενότητα τρατηγικό
Επαναληπτικόσ Διαδικαςύασ , όπου περιγρϊφονται όλεσ οι παρϊμετροι που ορύζονται από το χρόςτη
ςχετικϊ με αυτϊ τα κριτόρια.
ΗΜΕΙΩΗ: Σα πλαιςιακϊ ςτοιχεύα δύναμησ απαιτούν μια ςειρϊ επαναλόψεων για να επιτευχθεύ
εςωτερικό ιςορροπύα. ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, δεν εύναι δυνατό η επύτευξη τησ τελευταύασ
ιςορροπύασ βρόχου του ςτοιχεύου, όπωσ υποδεικνύεται από τα μηνύματα αρχεύου log fbd_inv και
fbd_ite. Ανατρϋξτε ςτην ενότητα Ρυθμύςεισ Ανϊλυςησ> τοιχεύα για περιςςότερεσ πληροφορύεσ
ςχετικϊ με αυτό το ζότημα.

Λίςτα μθνυμάτων ςφγκλιςθσ και απόκλιςθσ του SeismoBuild
Παρακϊτω δύνεται μια πλόρησ λύςτα των μηνυμϊτων που παρϊγονται από τον επιλυτό του
SeismoBuild ςε περύπτωςη απόκλιςησ, μαζύ με τα πιθανϊ μϋτρα που μπορεύ να λϊβει ο χρόςτησ, ώςτε
να ςυγκλύνει η ανϊλυςη.
Converg: Αυτό το μόνυμα ςημαύνει ότι η ανϊλυςη ϋχει ςυγκλύνει ςτο τρϋχον βόμα φόρτιςησ και
προχωρϊ ςτο επόμενο βόμα.
Max_Ite: Αυτό το μόνυμα εξϊγεται αν ϋχει επιτευχθεύ ο μϋγιςτοσ αριθμόσ επαναλόψεων ςτο τρϋχον
βόμα φόρτιςησ και η ςύγκλιςη δεν ϋχει επιτευχθεύ ακόμα. ε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ εύτε αυξόςτε τον
μϋγιςτο αριθμό επαναλόψεων (Ρυθμύςεισ Ανϊλυςησ> τρατηγικό Επαναλόψεων), αυξόςτε τισ τιμϋσ
των κριτηρύων ςύγκλιςησ (Ρυθμύςεισ Ανϊλυςησ> Κριτόρια ύγκλιςησ) ό χρηςιμοποιόςτε ϋναν
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λιγότερο αυςτηρό τύπο ελϋγχου ςύγκλιςησ (π.χ. βϊςει Μετακύνηςησ/τροφόσ αντύ Μετακύνηςησ/
τροφόσ ΚΑΙ Δύναμησ/Ροπόσ).
Prd_Ite: Αυτό το μόνυμα εύναι παρόμοιο με το μόνυμα Max_Ite, με τη διαφορϊ ότι ο επιλυτόσ δεν
περιμϋνει μϋχρι να φτϊςει το μϋγιςτο αριθμό επαναλόψεων. Αντ' αυτού, κϊνει μια πρόβλεψη του
αριθμού των επαναλόψεων που αναμϋνεται να εύναι απαραύτητεσ για τη ςύγκλιςη, με βϊςη τον τρόπο
ςύγκλιςησ τησ επαναληπτικόσ επύλυςησ (δηλ. το μϋγεθοσ των δυνϊμεων εκτόσ ιςορροπύασ και πόςο
γρόγορα επιτυγχϊνεται η ανοχό ςύγκλιςησ). Εϊν οι προβλεπόμενεσ επαναλόψεισ εύναι μεγαλύτερεσ
από τισ μϋγιςτεσ επαναλόψεισ που καθορύζει ο χρόςτησ, το μόνυμα Prd_Ite εξϊγεται και η ανϊλυςη
αποκλύνει. ε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ, εύτε αυξόςτε το μϋγιςτο αριθμό επαναλόψεων (Ρυθμύςεισ
ανϊλυςησ> τρατηγικό Επαναλόψεων), επιλϋξτε ϋνα λιγότερο αυςτηρό κριτόριο ςύγκλιςησ με
μεγαλύτερεσ ανοχϋσ (Ρυθμύςεισ Ανϊλυςησ> Κριτόρια ύγκλιςησ) ό αυξόςτε τα βόματα ανϊλυςησ,
όπωσ ςυμβαύνει με το μόνυμα Max_Ite. ημειώνεται ότι το Prd_Ite εύναι το πιο ςυνηθιςμϋνο μόνυμα
απόκλιςησ.
Diverge: Αυτό το μόνυμα εξϊγεται όταν η επαναληπτικό διαδικαςύα ςτο τρϋχον βόμα αποκλύνει, αντύ
να ςυγκλύνει προσ τη λύςη. ημειώνεται ότι ο ϋλεγχοσ για διαφορετικϋσ λύςεισ απόκλιςησ εκτελεύται
πϊντοτε μετϊ την Επανϊληψη Απόκλιςησ που καθορύζεται από τον χρόςτη ςτισ Ρυθμύςεισ Ανϊλυςησ>
τρατηγικό Επαναλόψεων. Αυτό γύνεται επειδό γενικϊ οι διαδικαςύεσ επύλυςησ εύναι αςταθεύσ ςτα
αρχικϊ 3-4 ςτϊδια, προτού ςταθεροποιηθούν και ςταδιακϊ ςυγκλύνουν ςτη λύςη. υνιςτϊται ςτουσ
χρόςτεσ να αυξϊνουν την Επανϊληψη Απόκλιςησ και τον Μϋγιςτο αριθμό επαναλόψεων από τη
ςελύδα τρατηγικό Επαναλόψεων των Ρυθμύςεων Ανϊλυςησ, να επιλϋγουν λιγότερο αυςτηρϊ
κριτόρια ςύγκλιςησ ςτη ςελύδα Κριτόρια ύγκλιςησ ό να αυξϊνουν τα βόματα ανϊλυςησ.
elm_Ite: Αυτό το μόνυμα εμφανύζεται όταν ο μϋγιςτοσ αριθμόσ επαναλόψεων επιτυγχϊνεται ςτον
εςωτερικό βρόχο ςτοιχεύων που απαιτούν επαναλόψεισ ςε επύπεδο ςτοιχεύου (infrmFB και
infrmFBPH), χωρύσ να ϋχει επιτευχθεύ εςωτερικό ιςορροπύα. υνιςτϊται ςτουσ χρόςτεσ να αυξϊνουν
τον αριθμό των επαναλόψεων ό να αυξϊνουν την ανοχό ςύγκλιςησ από την καρτϋλα Κριτόρια
ύγκλιςησ των Ρυθμύςεων Ανϊλυςησ. Εναλλακτικϊ, η επιλογό "Να μην επιτρϋπονται δυνϊμεισ
ςτοιχεύου εκτόσ ιςορροπύασ ςε περύπτωςη elm_ite" μπορεύ να μην επιλϋγεται. Σϋλοσ, μπορεύ να ληφθεύ
μϋτρο ςε καθολικό επύπεδο, όπωσ για παρϊδειγμα το βόμα φόρτιςησ τησ ανϊλυςησ μπορεύ να μειωθεύ
(με την αύξηςη των βημϊτων ανϊλυςησ) και τα καθολικϊ κριτόρια ςύγκλιςησ μπορούν να αυξηθούν.
υνιςτϊται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋχουν ςτην αντύςτοιχη βιβλιογραφύα [π.χ. Spacone et al. 1996;
Neuenhofer και Filippou 1997] για την καλύτερη κατανόηςη των εςωτερικών βρόχων των ςτοιχεύων
με βϊςη τισ δυνϊμεισ.
elm_Inv: Αυτό το μόνυμα εμφανύζεται όταν το μητρώο ακαμψύασ ενόσ ςτοιχεύου που εφαρμόζει
εςωτερικϋσ επαναλόψεισ δεν μπορεύ να αντιςτραφεύ κατϊ τη διϊρκεια των εςωτερικών βρόχων του
ςτοιχεύου. ε τϋτοιεσ περιπτώςεισ, οι χρόςτεσ καλούνται να αυξόςουν την ανοχό ςύγκλιςησ των
ςτοιχεύων από την καρτϋλα τρατηγικό Επαναλόψεων τοιχεύου των Ρυθμύςεων Ανϊλυςησ, να
αυξόςουν τα βόματα ανϊλυςησ ό τισ καθολικϋσ τιμϋσ ανοχόσ ςύγκλιςησ.
elm_Tol: Αυτό το μόνυμα εμφανύζεται όταν ϋχει ξεπεραςτεύ η μϋγιςτη τιμό ανοχόσ, όπωσ ορύζεται
ςτην ςελύδα "Καθολικό τρατηγικό Επαναλόψεων" των Ρυθμύςεων Ανϊλυςησ, κατϊ τη διϊρκεια των
εςωτερικών βρόχων των ςτοιχεύων που βαςύζονται ςτη δύναμη. Παρόμοιεσ ενϋργειεσ με το μόνυμα
elm _Inv πρϋπει να ληφθούν.
Max_Tol: Αυτό το μόνυμα υποδηλώνει λύςεισ που γύνονται πολύ αςταθεύσ αριθμητικϊ με δυνϊμεισ
εκτόσ ιςορροπύασ μεγαλύτερεσ από τη Μϋγιςτη Ανοχό (προεπιλογό = 1.0E + 20) που καθορύζεται ςτη
ςελύδα "τρατηγικό Επαναλόψεων" των Ρυθμύςεων Ανϊλυςησ. υνιςτϊται ςτουσ χρόςτεσ να
αυξϊνουν τα βόματα ανϊλυςησ ό να υιοθετούν λιγότερο αυςτηρϊ κριτόρια ςύγκλιςησ. Εναλλακτικϊ, η
Μϋγιςτη Ανοχό μπορεύ να αυξηθεύ, αλλϊ η τιμό τησ δεν πρϋπει ποτϋ να υπερβαύνει τισ τιμϋσ 1.0E + 35 ό
1.0E + 40, ενώ ςημειώνεται ότι ςε πολύ λύγεσ περιπτώςεισ οι τελευταύεσ θα οδηγόςουν ςε ςταθερϋσ
λύςεισ. Αν το μόνυμα Max_Tol εμφανιςτεύ ςτα πρώτα 2-3 βόματα τησ ανϊλυςησ ό κατϊ την εφαρμογό
των αρχικών φορτύων, θα πρϋπει να γύνει μια ιδιομορφικό ανϊλυςη, προκειμϋνου να επιβεβαιωθεύ ότι
όλα τα μϋλη του μοντϋλου εύναι ςωςτϊ ςυνδεδεμϋνα μεταξύ τουσ.
Sol_Prb: Αυτό το μόνυμα ςημαύνει ότι δεν όταν δυνατόν να βρεθεύ λύςη των εξιςώςεων ανϊλυςησ
ςτην τρϋχουςα επανϊληψη. Τπϊρχουν πολλού λόγοι για αυτόν τη ςυμπεριφορϊ, όπωσ ακραύεσ τιμϋσ
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δυνϊμεων εκτόσ ιςορροπύασ ό μηδενικϋσ διαγώνιεσ τιμϋσ ακαμψύασ. Πρϋπει να ληφθούν παρόμοια
μϋτρα, με εκεύνα που προτϊθηκαν για την περύπτωςη μηνύματοσ Max_Tol.
Συμβουλζσ για τθν Επίλυςθ Ρροβλθμάτων Σφγκλιςθσ
Προτεύνεται ϋνασ αριθμόσ βημϊτων για την επύλυςη προβλημϊτων ςύγκλιςησ. υνύςταται ςτουσ
χρόςτεσ να:


















Εφαρμόςουν την αυτόματη προςαρμογό για τισ νόρμεσ ςτην καρτϋλα Κριτόρια ύγκλιςησ
των Ειδικών Ρυθμύςεων του προγρϊμματοσ (Παρϊμετροι Ανϊλυςησ > Ειδικϋσ Ρυθμύςεισ)
Επιλϋξουν να δουν τα προβλόματα ύγκλιςησ ςτην εξαγωγό δεδομϋνων μϋςω του
Παρϊμετροι Ανϊλυςησ> Ειδικϋσ Ρυθμύςεισ > καρτϋλα Κριτηρύων ύγκλιςησ. Η απεικόνιςη των
θϋςεων ςτην καταςκευό (ςτοιχεύα ό κόμβοι) που εμφανύζονται οι δυςκολύεσ ςύγκλιςησ,
παρϋχει ςημαντικϋσ πληροφορύεσ για την κατανόηςη των αιτιών τησ απόκλιςησ (π.χ. μη
επαρκώσ οπλιςμϋνεσ δοκού που δεν μπορούν να αντϋξουν τα φορτύα βαρύτητασ, ςτοιχεύα με
πολύ μεγϊλεσ απαιτόςεισ παραμορφώςεων, όπωσ κοντϊ υποςτυλώματα ό ςυζευγμϋνεσ δοκού
κ.α.)
Απενεργοποιόςουν την επιλογό "Να μην επιτρϋπονται δυνϊμεισ ςτοιχεύου εκτόσ ιςορροπύασ
ςε περύπτωςη elm_ite" τόςο για infrmFB όςο και για infrmFBPH τύπουσ ςτοιχεύων ςτην
καρτϋλα τρατηγικό Επαναλόψεων τοιχεύου των Ειδικών Ρυθμύςεων.
Μειώςουν την τιμό Μϋγιςτησ χετικόσ Μετακύνηςησ Ορόφων ςτην καρτϋλα Ανϊλυςη των
Απαιτόςεων Κανονιςμού. Αυτό η τιμό δε θα πρϋπει να υπερβαύνει το 1.00 ό 1.20% για ψηλϊ
κτύρια και για δύςκαμπτα κτύρια με μεγϊλα τοιχύα.
Ορύςουν 100 βόματα για την ανελαςτικό ανϊλυςη (Pushover) ςτην Καρτϋλα Ανϊλυςη των
Απαιτόςεων Κανονιςμού Αυτό η τιμό μπορεύ να αυξηθεύ περαιτϋρω ςε περιπτώςεισ που
αναμϋνεται ςημαντικό φόρτιςη.
Επιλϋξουν ‘Εφαρμογό Πλαιςιακών τοιχεύων Μετακινόςεων ςε Όλα τα Μϋλη με Μόκοσ (m)<
ςτην καρτϋλα Προηγμϋνη Προςομούωςη Κτιρύου ςτισ Ειδικϋσ Ρυθμύςεισ του προγρϊμματοσ
(Παρϊμετροι Ανϊλυςησ> Ειδικϋσ Ρυθμύςεισ), προκειμϋνου να χρηςιμοποιόςουν τον infrmDB
τύπο ςτοιχεύου για κοντϊ μϋλη. Αυτό η αλλαγό τυπικϊ οδηγεύ ςε βελτιωμϋνη ςύγκλιςη.
Αυξόςουν τον μϋγιςτο αριθμό επαναλόψεων ςε 70, τον αριθμό των επανυπολογιςμών
δυςκαμψύασ ςε 60 και την επανϊληψη απόκλιςησ ςε 60 ςτην καρτϋλα τρατηγικό
Επαναλόψεων των Ειδικών Ρυθμύςεων (Παρϊμετροι Ανϊλυςησ > Ειδικϋσ Ρυθμύςεισ).
Φρηςιμοποιόςουν τον ελαςτικό πλαιςιακό τύπο ςτοιχεύου για δοκούσ ςύζευξησ, που
προκαλούν προβλόματα ςύγκλιςησ. ε τϋτοιεσ περιπτώςεισ οι ελευθερύεσ ροπών των
ςτοιχεύων πρϋπει να ελευθερωθούν επιλϋγοντασ τα ςχετικϊ πεδύα για τουσ βαθμούσ
ελευθερύασ M2a, M3a, M2b και M3b μϋςω των Προηγμϋνων Παραμϋτρων Προςομούωςησ
Μϋλουσ του μϋλουσ ςτον Προςομοιωτό Κτιρύου, ώςτε να ληφθεύ υπόψη η δημιουργύα
πλαςτικών αρθρώςεων ςτα ϊκρα των ςυζευγμϋνων δοκών.
Αυξόςουν τισ τιμϋσ ςτισ νόρμεσ ςύγκλιςησ από την καρτϋλα Κριτηρύων ύγκλιςησ των
Ειδικών Ρυθμύςεων του προγρϊμματοσ ( Παρϊμετροι Ανϊλυςησ > Ειδικϋσ Ρυθμύςεισ).
Αυξόςουν την ακαμψύα των ϊκαμπτων διαφραγμϊτων ςε 1.0E+13 μϋςω τησ καρτϋλασ
υζευγμϋνων Δεςμεύςεων των Ειδικών Ρυθμύςεων.
Επιλϋξουν να βρύςκεται ο κόμβοσ ελϋγχου ςτην πλευρϊ του κτιρύου με τισ μεγαλύτερεσ
απαιτόςεισ παραμόρφωςησ, μϋςω τησ καρτϋλασ Προηγμϋνη Προςομούωςη Κτιρύου των
Ρυθμύςεων του Προςομούωςησ Κτιρύου μϋςα από τον Προςομοιωτό Κτιρύου.
Αν τα μηνύματα απόκλιςησ τησ ανϊλυςησ εύναι κυρύωσ Max_Tol ό fbd_tol αυξόςτε την τιμό
Μϋγιςτησ Ανοχόσ ςε 1e40 ςτην καρτϋλα τρατηγικόσ Επαναλόψεων των Ειδικών Ρυθμύςεων
(Παρϊμετροι Ανϊλυςησ > Ειδικϋσ Ρυθμύςεισ).
Αυξόςουν τον αριθμό των ινών για τα τοιχύα ςτισ Παραμϋτρουσ Προςομούωςησ του μϋλουσ
μϋςα ςτον Προςομοιωτό Κτιρύου.
Για ψηλότερα κτύρια απενεργοποιεύςτε την επιλογό ‘Με θεώρηςη Γεωμετρικών ΜηΓραμμικοτότων’ ςτην καρτϋλα Ανϊλυςησ των Ειδικών Ρυθμύςεων.
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Επιπλϋον:






Προτεύνεται ςτουσ χρόςτεσ να ελϋγχουν τα τελευταύα 2-3 βόματα τησ ανϊλυςησ με
προβλόματα ςύγκλιςησ προκειμϋνου να καταλϊβουν και να επιλύςουν τουσ λόγουσ τησ
απόκλιςησ. ε τϋτοιεσ περιπτώςεισ πρϋπει να ςυμβουλεύονται την ςελύδα Προβλόματα
ύγκλιςησ τησ εξαγωγόσ δεδομϋνων. Επύςησ η εκτϋλεςη μιασ ιδιομορφικόσ ανϊλυςησ με το
ύδιο μοντϋλο μπορεύ να βοηθόςει ςημαντικϊ ςτον εντοπιςμό του προβλόματοσ (π.χ.
εντοπιςμόσ μιασ δοκού που εύναι κοντϊ, αλλϊ όχι ςυνδεμϋνη, ςε παρακεύμενο υποςτύλωμα,
και ςυμπεριφϋρεται ςαν πρόβολοσ, χωρύσ να μπορεύ να φϋρει τα κατακόρυφα φορτύα).
ημειώνεται ότι τα ςτοιχεύα που δημιουργούν τα προβλόματα ςύγκλιςησ δεν εύναι κατ’
ανϊγκη εκεύνα που αναλαμβϊνουν ςημαντικό φόρτιςη. Εύναι εκεύνα που ςτο τρϋχον βόμα
αντιμετωπύζουν ςημαντικό εφαπτομενικό αλλαγό τησ κατϊςταςησ παραμόρφωςησ τουσ και
εςωτερικό ανακατανομό φορτύων. Έτςι, κϊποιεσ φορϋσ τα φορτύα που αςτοχούν μπορεύ να
αυξόςουν ςημαντικϊ τα φορτύα ςτα παρακεύμενα ςτοιχεύα, προκαλώντασ δυςκολύεσ ςτη
ςύγκλιςη, ςε αντύθεςη με τα φορτύα που αςτόχηςαν, τα οπούα ςυγκλύνουν εύκολα.
Η αφαύρεςη του ςυνεργαζόμενου πλϊτουσ των δοκών θα μπορούςε επύςησ να επιλεγεύ μϋςω
τησ απενεργοπούηςησ τησ επιλογόσ ‘υμπερύληψη υνεργαζόμενου Πλϊτουσ’ ςτην καρτϋλα
Ρυθμύςεων Μοντελοπούηςησ τησ Καταςκευόσ μϋςα ςτον Επεξεργαςτό Κτιρύου.

Ραράρτθμα Γ – Υλικά
ε αυτό το παρϊρτημα, περιγρϊφονται λεπτομερώσ οι διαθϋςιμοι τύποι υλικών.

ΥΛΛΚΑ ΧΑΛΥΒΑ
Διγραμμικό μοντζλο χάλυβα – stl_bl
Πρόκειται για μονοαξονικό διγραμμικό μοντϋλο τϊςησ-παραμόρφωςησ με κινηματικό κρϊτυνςη, όπου
η ελαςτικό ακαμψύα παραμϋνει ςταθερό ςε όλα τα ςτϊδια φόρτιςησ και ο κανόνασ τησ κινηματικόσ
κρϊτυνςησ για την επιφϊνεια διαρροόσ θεωρεύται ωσ μια γραμμικό ςυνϊρτηςη τησ αύξηςησ τησ
πλαςτικόσ παραμόρφωςησ. Αυτό το απλό μοντϋλο χαρακτηρύζεται επύςησ από υπολογιςτικό
αποδοτικότητα και μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςτη προςομούωςη τόςο μεταλλικών καταςκευών, όπου
ςυνόθωσ χρηςιμοποιεύται μαλακόσ χϊλυβασ, όςο και μοντϋλων οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ, όπου
ςυνόθωσ χρηςιμοποιεύται κατεργαςμϋνοσ χϊλυβασ. Όπωσ αναφϋρθηκε από τουσ Prota et al. [2009], με
τη ςωςτό βαθμονόμηςη, αυτό το μοντϋλο, που αναπτύχθηκε αρχικϊ για ρϊβδουσ οπλιςμού με
νευρώςεισ, μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ και για τη προςομούωςη λεύων ρϊβδων οπλιςμού, που
βρύςκονται ςυχνϊ ςε υφιςτϊμενεσ καταςκευϋσ.

Διγραμμικό μοντϋλο χϊλυβα

Οι χρόςτεσ πρϋπει να ορύςουν τη μϋςη τιμό αντοχόσ του χϊλυβα και τη μϋςη τιμό μεύον την τυπικό
απόκλιςη ό τη χαρακτηριςτικό τιμό προκειμϋνου να περιγρϊψουν τα μηχανικϊ χαρακτηριςτικϊ του
υφιςτϊμενου ό του νϋου υλικού αντύςτοιχα.
Διγραμμικό μοντζλο χάλυβα με ιςοτροπικι κράτυνςθ – stl_bl2
Πρόκειται για ϋνα μονοαξονικό διγραμμικό μοντϋλο τϊςησ-παραμόρφωςησ που χαρακτηρύζεται από
ϋνα κανόνα γραμμικόσ κινηματικόσ κρϊτυνςησ και ϋνα προαιρετικό χαρακτηριςτικό ιςοτροπικόσ
κρϊτυνςησ που χαρακτηρύζεται από ϋνα μη-γραμμικό κανόνα.
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Διγραμμικό μοντϋλο χϊλυβα με ιςοτροπικό κρϊτυνςη

Οι χρόςτεσ πρϋπει να ορύςουν τη μϋςη τιμό αντοχόσ του χϊλυβα και τη μϋςη τιμό μεύον την τυπικό
απόκλιςη ό τη χαρακτηριςτικό τιμό προκειμϋνου να περιγρϊψουν τα μηχανικϊ χαρακτηριςτικϊ του
υφιςτϊμενου ό του νϋου υλικού αντύςτοιχα.
Μοντζλο χάλυβα Ramberg-Osgood - stl_ro
Πρόκειται για ϋνα μοντϋλο τϊςησ-παραμόρφωςησ Ramberg-Osgood [Ramberg and Osgood, 1943],
όπωσ περιγρϊφεται από τον Kaldjian [1967]. Αρχικϊ προγραμματύςτηκε από τον Otani [1981].

Μοντϋλο χϊλυβα Ramberg-Osgood

Οι χρόςτεσ πρϋπει να ορύςουν τη μϋςη τιμό αντοχόσ του χϊλυβα και τη μϋςη τιμό μεύον την τυπικό
απόκλιςη ό τη χαρακτηριςτικό τιμό προκειμϋνου να περιγρϊψουν τα μηχανικϊ χαρακτηριςτικϊ του
υφιςτϊμενου ό του νϋου υλικού αντύςτοιχα.
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Μοντζλο χάλυβα Menegotto-Pinto - stl_mp
Πρόκειται για ϋνα μονοαξονικό μοντϋλο χϊλυβα που αρχικϊ προγραμματύςτηκε από τον Yassin
[1994], βαςιςμϋνο ςε μια απλό, αλλϊ αποτελεςματικό, ςχϋςη τϊςησ-παραμόρφωςησ που προτϊθηκε
από τουσ Menegotto and Pinto [1973], ςε ςυνδυαςμό με τουσ ιςοτροπικούσ κανόνεσ κρϊτυνςησ που
προτεύνουν οι Filippou et al. [1983]. Η τρϋχουςα εφαρμογό ακολουθεύ τισ προτϊςεισ των Monti et al.
[1996]. Ειςϊγεται επύςησ ϋνασ επιπλϋον κανόνασ μνόμησ που πρότειναν οι Fragiadakis et al. [2008],
για υψηλότερη αριθμητικό ςταθερότητα/ακρύβεια υπό κυκλικό ςειςμικό φόρτιςη. Η εφαρμογό του
θα πρϋπει να περιορύζεται ςτη προςομούωςη καταςκευών από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα, ιδύωσ εκεύνων
που υπόκεινται ςε πολύπλοκεσ ιςτορύεσ φόρτιςησ, όπου ενδϋχεται να προκύψουν ςημαντικϋσ
αναςτροφϋσ φορτύου.

Μοντϋλο χϊλυβα Menegotto-Pinto

Οι χρόςτεσ πρϋπει να ορύςουν τη μϋςη τιμό αντοχόσ του χϊλυβα και τη μϋςη τιμό μεύον την τυπικό
απόκλιςη ό τη χαρακτηριςτικό τιμό προκειμϋνου να περιγρϊψουν τα μηχανικϊ χαρακτηριςτικϊ του
υφιςτϊμενου ό του νϋου υλικού αντύςτοιχα.
Giuffre-Menegotto-Pinto μοντζλο με ιςοτροπικι κράτυνςθ – stl_gmp
Πρόκειται για ϋνα μονοαξονικό Giuffre-Menegotto-Pinto υλικό με ιςοτροπικό κρϊτυνςη κατ’ επιλογό,
που περιγρϊφεται από ϋνα μη-γραμμικό κανόνα. Η μετϊβαςη από ελαςτικό ςε πλαςτικό ςυμπεριφορϊ
περιγρϊφεται από το μοντϋλο Giuffre-Menegotto-Pinto. Σο μοντϋλο του υλικού περιγρϊφηκε
λεπτομερώσ από τουσ Filippou et al. [1983]. Σο υλικό πρϋπει να χρηςιμοποιεύται κυρύωσ για την
προςομούωςη τησ ςυμπεριφορϊσ χαλύβδινου οπλιςμού ςε καταςκευϋσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ,
ειδικϊ ςε περιπτώςεισ αναςτροφόσ του φορτύου.
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Giuffre-Menegotto-Pinto Μοντϋλο με Ιςοτροπικό Κρϊτυνςη

Οι χρόςτεσ πρϋπει να ορύςουν τη μϋςη τιμό αντοχόσ του χϊλυβα και τη μϋςη τιμό μεύον την τυπικό
απόκλιςη ό τη χαρακτηριςτικό τιμό προκειμϋνου να περιγρϊψουν τα μηχανικϊ χαρακτηριςτικϊ του
υφιςτϊμενου ό του νϋου υλικού αντύςτοιχα.
Μοντζλο χάλυβα Dodd-Restrepo - stl_dr
Πρόκειται για μονοαξονικό μοντϋλο χϊλυβα που αρχικϊ προγραμματύςτηκε από τουσ Dodd and
Restrepo [1995]. Λαμβϊνει υπόψη τη μεύωςη του ςυντελεςτό αποφόρτιςησ με την πλαςτικό
παραμόρφωςη, ενώ η μεύωςη εφελκυςτικόσ παραμόρφωςησ θραύςησ λαμβϊνεται αποκλειςτικϊ ωσ
ςυνϊρτηςη τησ μϋγιςτησ θλιπτικόσ παραμόρφωςησ, όταν ο αριθμόσ των κύκλων εύναι αρκετϊ μικρόσ
ώςτε να αγνοόςει τισ επιπτώςεισ τησ κόπωςησ.

Μοντϋλο χϊλυβα Dodd-Restrepo

Οι χρόςτεσ πρϋπει να ορύςουν τη μϋςη τιμό αντοχόσ του χϊλυβα και τη μϋςη τιμό μεύον την τυπικό
απόκλιςη ό τη χαρακτηριςτικό τιμό προκειμϋνου να περιγρϊψουν τα μηχανικϊ χαρακτηριςτικϊ του
υφιςτϊμενου ό του νϋου υλικού αντύςτοιχα.
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Μοντζλο χάλυβα Monti-Nuti - stl_mn
Πρόκειται για ϋνα μονοαξονικό μοντϋλο χϊλυβα που αρχικϊ προγραμματύςτηκε από τουσ Monti et al.
[1996], το οπούο μπορεύ να περιγρϊψει τη μετελαςτικό ςυμπεριφορϊ λυγιςμού των ρϊβδων οπλιςμού
υπό θλύψη. Φρηςιμοποιεύ τη ςχϋςη τϊςησ-παραμόρφωςησ Menegotto and Pinto [1973] μαζύ με τουσ
κανόνεσ ιςοτροπικόσ κρϊτυνςησ που προτϊθηκαν από τουσ Filippou et al. [1983] και τουσ κανόνεσ
λυγιςμού που προτϊθηκαν από τουσ Monti and Nuti [1992]. Ειςϊγεται επύςησ ϋνασ πρόςθετοσ
κανόνασ μνόμησ που προτεύνεται από τουσ Fragiadakis et al. [2008], για υψηλότερη αριθμητικό
ςταθερότητα/ακρύβεια υπό κυκλικό ςειςμικό φόρτιςη. Η εφαρμογό του θα πρϋπει να περιορύζεται
ςτη προςομούωςη μελών οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ όπου μπορεύ να ςυμβεύ λυγιςμόσ οπλιςμού (π.χ.
υποςτυλώματα υπό μεγϊλη κυκλικό φόρτιςη). Περαιτϋρω, όπωσ αναφϋρθηκε από τουσ Prota et al.
[2009], με τη ςωςτό βαθμονόμηςη, αυτό το μοντϋλο, που αναπτύχθηκε αρχικϊ για ρϊβδουσ οπλιςμού
με νευρώςεισ, μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ και για τη προςομούωςη λεύων ρϊβδων οπλιςμού, που
βρύςκονται ςυχνϊ ςε υφιςτϊμενεσ καταςκευϋσ.

Μοντϋλο χϊλυβα Monti-Nuti

Οι χρόςτεσ πρϋπει να ορύςουν τη μϋςη τιμό αντοχόσ του χϊλυβα και τη μϋςη τιμό μεύον την τυπικό
απόκλιςη ό τη χαρακτηριςτικό τιμό προκειμϋνου να περιγρϊψουν τα μηχανικϊ χαρακτηριςτικϊ του
υφιςτϊμενου ό του νϋου υλικού αντύςτοιχα.
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Μοντέλο μεταλλικών ςυνδέςμων με περιοριςμό έναντι λυγιςμού – stl_brb
Πρόκειται για ϋνα μονοαξονικό μοντϋλο χϊλυβα που περιγρϊφει την ςυμπεριφορϊ του χϊλυβα με
περιοριςμό ϋναντι λυγιςμού. Σο μοντϋλο παρουςιϊςτηκε από τουσ Zona et al. [2012].

Μοντϋλο χϊλυβα με περιοριςμό ϋναντι λυγιςμού

ΥΛΛΚΑ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ
Τριγραμμικό μοντζλο ςκυροδζματοσ - con_tl
Πρόκειται για ϋνα απλοποιημϋνο μονοαξονικό τριγραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ που υποθϋτει
μηδενικό αντύςταςη ςτον εφελκυςμό και διαθϋτει ϋνα πλατό (plateau) εναπομϋνουςασ αντοχόσ.

Σριγραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ

Οι χρόςτεσ πρϋπει να ορύςουν τη μϋςη τιμό αντοχόσ ςκυροδϋματοσ και τη μϋςη τιμό μεύον την τυπικό
απόκλιςη ό τη χαρακτηριςτικό τιμό προκειμϋνου να περιγρϊψουν τα μηχανικϊ χαρακτηριςτικϊ του
υφιςτϊμενου ό του νϋου υλικού αντύςτοιχα.
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Μθ-γραμμικό μοντζλο ςκυροδζματοσ Mander et al. - con_ma
Πρόκειται για ϋνα μονοαξονικό μη γραμμικό μοντϋλο ςταθερόσ περύςφιξησ, αρχικώσ
προγραμματιςμϋνο από τον Madas [1993], το οπούο ακολουθεύ την καταςτατικό ςχϋςη που πρότειναν
οι Mander et al. [1988] και τουσ κανόνεσ ανακύκληςησ που πρότειναν οι Martinez-Rueda and Elnashai
[1997]. Σα αποτελϋςματα τησ περύςφιξησ λόγω του εγκϊρςιου οπλιςμού λαμβϊνονται υπόψη μϋςω
των κανόνων που προτεύνουν οι Mander et al. [1988], ςύμφωνα με τουσ οπούουσ θεωρεύται ςταθερό
πύεςη περύςφιξησ ςε όλο το εύροσ τησ τϊςησ-παραμόρφωςησ.

Μη γραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Mander et al.

Οι χρόςτεσ πρϋπει να ορύςουν τη μϋςη τιμό αντοχόσ ςκυροδϋματοσ και τη μϋςη τιμό μεύον την τυπικό
απόκλιςη ό τη χαρακτηριςτικό τιμό προκειμϋνου να περιγρϊψουν τα μηχανικϊ χαρακτηριςτικϊ του
υφιςτϊμενου ό του νϋου υλικού αντύςτοιχα.
ΗΜΕΙΩΗ: Ο ςυντελεςτόσ περύςφιξησ που χρηςιμοποιεύται από αυτόν τον τύπο υλικού εύναι ϋνασ
ςταθερόσ ςυντελεςτόσ περύςφιξησ. Ορύζεται ωσ ο λόγοσ μεταξύ τησ περιςφιγμϋνησ και τησ μη
περιςφιγμϋνησ θλιπτικόσ τϊςησ του ςκυροδϋματοσ και χρηςιμοποιεύται για την κλιμϊκωςη τησ
ςχϋςησ τϊςησ-παραμόρφωςησ, ςε όλο το εύροσ τησ παραμόρφωςησ. Παρόλο που μπορεύ να
υπολογιςτεύ με τη χρόςη οποιουδόποτε μοντϋλου περύςφιξησ διαθϋςιμου ςτη βιβλιογραφύα [π.χ.
Ahmad and Shah, 1982. Sheikh and Uzumeri, 1982. Ευρωκώδικασ 8, 2004. Penelis and Kappos, 1997],
ςτο πρόγραμμα χρηςιμοποιεύται το μοντϋλο Mander et al. [1989]. Η τιμό του για οπλιςμϋνο
ςκυρόδεμα κυμαύνεται ςυνόθωσ μεταξύ των τιμών 1,0 και 2,0.

Μθ-γραμμικό μοντζλο ςκυροδζματοσ Chang-Mander - con_cm
Πρόκειται για την εφαρμογό του μοντϋλου ςκυροδϋματοσ Chang & Mander [Chang & Mander, 1994],
το οπούο δύνει ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτη μετϊβαςη τησ ςχϋςησ τϊςησ-παραμόρφωςησ κατϊ το ϊνοιγμα
και το κλεύςιμο των ρωγμών, ςε αντύθεςη με ϊλλα παρόμοια μοντϋλα που υποθϋτουν ξαφνικό
κλεύςιμο ρωγμών με ταχεύα αλλαγό ςτο μϋτρο ελαςτικότητασ του μϋλουσ. Σο εφελκυόμενο ςκυρόδεμα
προςομοιώνεται με μύα κυκλικό ςυμπεριφορϊ παρόμοια με αυτό τησ θλύψησ, και οι περιβϊλλουςεσ
του μοντϋλου για την θλύψη και τον εφελκυςμό ελϋγχουν την κλύςη τησ ςυμπεριφορϊσ των τϊςεωνπαραμορφώςεων ςτην αρχό, και το ςχόμα τόςο του ανιόντοσ όςο και του κατιόντοσ (πριν την
κορυφό και μετϊ την κορυφό) κλϊδου.
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Μη γραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Chang-Mander

Οι χρόςτεσ πρϋπει να ορύςουν τη μϋςη τιμό αντοχόσ ςκυροδϋματοσ και τη μϋςη τιμό μεύον την τυπικό
απόκλιςη ό τη χαρακτηριςτικό τιμό προκειμϋνου να περιγρϊψουν τα μηχανικϊ χαρακτηριςτικϊ του
υφιςτϊμενου ό του νϋου υλικού αντύςτοιχα.
Μθ-γραμμικό μοντζλο ςκυροδζματοσ Kappos και Konstantinidis - con_hs
ΗΜΕΙΩΗ: Η ανϊγκη για ϋνα μοντϋλο ειδικόσ χρόςησ υψηλόσ αντοχόσ ςκυροδϋματοσ προκύπτει
από το γεγονόσ ότι αυτόσ ο τύποσ ςκυροδϋματοσ παρουςιϊζει μια απόκριςη τϊςησ-παραμόρφωςησ η
οπούα διαφϋρει αρκετϊ από την αντύςτοιχη κανονικό αντοχό, ιδιαύτερα όςον αφορϊ τη
ςυμπεριφορϊ μετϊ την κορυφό, η οπούα τεύνει να εύναι αρκετϊ λιγότερο όλκιμη.

Πρόκειται για ϋνα μονοαξονικό μη γραμμικό, ςταθερόσ περύςφιξησ μοντϋλο ςκυροδϋματοσ υψηλόσ
αντοχόσ, που αναπτύχθηκε και προγραμματύςτηκε αρχικώσ από τουσ Kappos and Konstantinidis
[1999]. Ακολουθεύ την καταςτατικό ςχϋςη που πρότειναν οι Nagashima et al. [1992] και ϋχει
ςτατιςτικϊ βαθμονομηθεύ για να ταιριϊζει ςε ϋνα πολύ ευρύ φϊςμα πειραματικών δεδομϋνων. Σα
αποτελϋςματα τησ περύςφιξησ λόγω του εγκϊρςιου οπλιςμού λαμβϊνονται υπόψη μϋςω του
τροποποιημϋνου παρϊγοντα Sheikh and Uzumeri [1982] (δηλαδό του ςυντελεςτό
αποτελεςματικότητασ τησ περύςφιξησ, confinement effectiveness coefficient), υποθϋτοντασ ότι
εφαρμόζεται ςταθερό πύεςη περύςφιξησ ςε όλο το εύροσ τησ τϊςησ-παραμόρφωςησ.
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Μη γραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Kappos και Konstantinidis

Οι χρόςτεσ πρϋπει να ορύςουν τη μϋςη τιμό αντοχόσ ςκυροδϋματοσ και τη μϋςη τιμό μεύον την τυπικό
απόκλιςη ό τη χαρακτηριςτικό τιμό προκειμϋνου να περιγρϊψουν τα μηχανικϊ χαρακτηριςτικϊ του
υφιςτϊμενου ό του νϋου υλικού αντύςτοιχα.

Σύνθετο τςιμεντοειδέσ υλικό – con_ecc
Ππόκειται για ένα μονοαξονικό γενικό ςλικό πος μοντελοποιεί τη σςμπεπιυοπά πλάστιμων σύνθετων
ςλικών με βάση το τσιμέντο ενισσςμένων με ίνερ όπωρ πεπιγπάυεται από τοςρ Han et al [2003].

ύνθετο τςιμεντοειδϋσ υλικό ενιςχυμϋνο με όλκιμεσ ύνεσ

Ραράρτθμα Γ
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Μοντέλο ςκυροδέματοσ Kent-Scott-Park – con_ksp
Πρόκειται για ϋνα απλοποιημϋνο μονοαξονικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ με ςχϋςη τϊςησπαραμόρφωςησ όπωσ περιγρϊφηκε από τουσ Kent & Park [1971] και ανακλυζόμενη ςυμπεριφορϊ
όπωσ προτϊθηκε από τουσ Karsan & Lirsa [1969]. Σο μοντϋλο χαρακτηρύζεται από μηδενικό
εφελκυςτικό αντοχό.

Μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Kent – Scott – Park

Ραράρτθμα Δ – Ειςαγωγι Δομικϊν
Στοιχείων
το παρϊρτημα αυτό περιγρϊφονται λεπτομερώσ οι τύποι διατομών, που εύναι διαθϋςιμεσ ςτο
SeismoBuild.
Ορκογωνικό Υποςτφλωμα
Ορθογώνια υποςτυλώματα μπορούν να ειςαχθούν από το κύριο μενού (Ειςαγωγό > Ορθογωνικό
Τποςτύλωμα) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων. το Παρϊθυρο
Ιδιοτότων που εμφανύζεται, οι χρόςτεσ μπορούν να προςαρμόςουν τισ διαςτϊςεισ τησ διατομόσ εύτε
ςτο παρϊθυρο Προβολό/Επεξεργαςύα Γεωμετρύασ εύτε επιλϋγοντασ μια διατομό από τισ
προκαθοριςμϋνεσ τυπικϋσ διατομϋσ(τετρϊγωνη ό ορθογώνια).

Επεξεργαςύα γεωμετρύασ διατομόσ

Εύναι δυνατόν να οριςτεύ ύψοσ υποςτυλώματοσ διαφορετικό από το ύψοσ ορόφου, με την επιλογό του
κουμπιού Ελεύθερο Μόκοσ και τον οριςμό διαφορετικού μόκουσ. Εϊν, από την ϊλλη πλευρϊ, δεν
επιλεχθεύ το κουμπύ Ελεύθερο Μόκοσ, τότε το μϋλοσ ϋχει το ύδιο ύψοσ με το ύψοσ του ορόφου.
Επιπλϋον, η ςτϊθμη θεμελύωςησ του υποςτυλώματοσ μπορεύ να προςαρμοςτεύ, παρϋχοντασ ϋτςι τη
δυνατότητα ςτο χρόςτη να καθορύςει διαφορετικϋσ ςτϊθμεσ θεμελύωςησ.
Περαιτϋρω, ο διαμόκησ και εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ μπορεύ να οριςτεύ με την επεξεργαςύα των ςχετικών
διατϊξεων οπλιςμού.

Ραράρτθμα Δ
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Διϊταξη Οπλιςμού

Η προςθόκη μεμονωμϋνων διαμόκων ρϊβδων οπλιςμού μπορεύ επύςησ να πραγματοποιηθεύ μϋςω τησ
αντύςτοιχησ ενότητασ Πρόςθετεσ Ρϊβδοι, όπου ο πρόςθετοσ οπλιςμόσ μπορεύ να ειςαχθεύ γραφικϊ,
όπωσ φαύνεται ςτο ακόλουθο ςχόμα:

Παρϊθυρο Επεξεργαςύασ/Προβολόσ πρόςθετου οπλιςμού

το Παρϊθυρο Ιδιοτότων οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν μεταξύ την Προβολό Οπλιςμού, όπου
προβϊλλεται ο οπλιςμόσ τησ διατομόσ (διαμόκησ και εγκϊρςιοσ)ό την Προβολό/Επεξεργαςύα
Γεωμετρύασ, όπου προβϊλλονται οι διαςτϊςεισ τησ διατομόσ με δυνατότητα τροποπούηςόσ τουσ.
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Προβολό Οπλιςμού

Οι ιδιότητεσ του ςυνδυαςμού υλικών μπορούν να οριςτούν από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Οριςμόσ
υνδυαςμών Τλικών), μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων, ό μϋςω του
κουμπιού Οριςμόσ υνδυαςμών Τλικών ςτο Παρϊθυρο Οριςμόσ Ιδιοτότων υλικών του μϋλουσ. Οι
απαιτούμενεσ τιμϋσ για τον οριςμό των ιδιοτότων των υλικών εξαρτώνται από τον τύπο των μελών,
δηλαδό υφιςτϊμενα ό νϋα μϋλη. Από προεπιλογό, υπϊρχουν δύο ςυνδυαςμού υλικών, ϋνα για τα
υφιςτϊμενα ςτοιχεύα και ϋνα για τα νϋα. Οι ρυθμύςεισ ςτοιχεύου που βαςύζονται ςτον κανονιςμό
μπορούν επύςησ να οριςτούν μϋςω του παραθύρου διαλόγου Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ που ανούγει
από το αντύςτοιχο κουμπύ. Οι Παρϊμετροι Μοντελοπούηςησ του μϋλουσ μπορούν να οριςτούν από το
παρϊθυρο Παραμϋτρων Προςομούωςησ, προςβϊςιμο από το Παρϊθυρο Ιδιοτότων. Περαιτϋρω,
υφϊςματα ΙΟΠ μπορούν να οριςτούν ςε ςτοιχεύα υποςτυλώματοσ μϋςω τησ ενότητασ Οριςμόσ
Περιτύλιξησ με ΙΟΠ, όπου οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν το ύφαςμα ΙΟΠ από μια λύςτα με τα πιο
ςυνόθη προώόντα, που διατύθενται ςτην αγορϊ, ό να ειςϊγουν τιμϋσ τησ επιλογόσ τουσ.
Τπϊρχει δυνατότητα επιλογόσ του ςημεύου ειςαγωγόσ (το ςημεύο τησ διατομόσ που αντιςτοιχεύ ςτη
θϋςη του κλικ του ποντικιού) καθώσ και τησ περιςτροφόσ τησ διατομόσ ςε κϊτοψη.

Επιλογό του ςημεύου ειςαγωγόσ και περιςτροφό τησ κϊτοψησ τησ διατομόσ.
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Μετϊ τον οριςμό όλων των ιδιοτότων τησ διατομόσ, το νϋο μϋλοσ μπορεύ να προςτεθεύ με ϋνα απλό
κλικ ςτο Κύριο Παρϊθυρο Προςομούωςησ του Κτιρύου.

Ειςαγωγό διατομόσ υποςτυλώματοσ, C1

Υποςτφλωμα Μορφισ L
Τποςτυλώματα Μορφόσ L μπορούν να ειςαχθούν από το κύριο μενού (Ειςαγωγό > Τποςτύλωμα
Μορφόσ L) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων. το Παρϊθυρο Ιδιοτότων
που εμφανύζεται, οι χρόςτεσ μπορούν να προςαρμόςουν τισ διαςτϊςεισ τησ διατομόσ εύτε ςτο
παρϊθυρο Προβολό/Επεξεργαςύα Γεωμετρύασ εύτε επιλϋγοντασ μια διατομό από τισ προκαθοριςμϋνεσ
τυπικϋσ διατομϋσ (ςυμμετρικό ό αςύμμετρη).

Επεξεργαςύα γεωμετρύασ διατομόσ

Εύναι δυνατόν να οριςτεύ ύψοσ υποςτυλώματοσ διαφορετικό από το ύψοσ ορόφου, με την επιλογό του
κουμπιού Ελεύθερο Μόκοσ και τον οριςμό διαφορετικού μόκουσ. Εϊν, από την ϊλλη πλευρϊ, δεν
επιλεχθεύ το κουμπύ Ελεύθερο Μόκοσ, τότε το μϋλοσ ϋχει το ύδιο ύψοσ με το ύψοσ του ορόφου.
Επιπλϋον, η ςτϊθμη θεμελύωςησ του υποςτυλώματοσ μπορεύ να προςαρμοςτεύ, παρϋχοντασ ϋτςι τη
δυνατότητα ςτο χρόςτη να καθορύςει διαφορετικϋσ ςτϊθμεσ θεμελύωςησ.
Ακόμη, ο διαμόκησ και εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ μπορεύ να οριςτεύ με την επεξεργαςύα των ςχετικών
διατϊξεων οπλιςμού.
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Διϊταξη Οπλιςμού

Η προςθόκη μεμονωμϋνων διαμόκων ρϊβδων οπλιςμού μπορεύ επύςησ να πραγματοποιηθεύ μϋςω τησ
αντύςτοιχησ ενότητασ Πρόςθετεσ Ρϊβδοι, όπου ο πρόςθετοσ οπλιςμόσ μπορεύ να ειςαχθεύ γραφικϊ
όπωσ φαύνεται ςτο ακόλουθο ςχόμα:
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Παρϊθυρο Επεξεργαςύασ/Προβολόσ πρόςθετου οπλιςμού

το Παρϊθυρο Ιδιοτότων οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν την Προβολό Οπλιςμού, όπου
προβϊλλεται ο οπλιςμόσ τησ διατομόσ (διαμόκησ και εγκϊρςιοσ) ό την Προβολό/Επεξεργαςύα
Γεωμετρύασ, όπου προβϊλλονται οι διαςτϊςεισ τησ διατομόσ με δυνατότητα τροποπούηςόσ τουσ.

Προβολό Οπλιςμού

Οι ιδιότητεσ των ςυνδυαςμών των υλικών ορύζονται από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Οριςμόσ
υνδυαςμών Τλικών), μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων, ό μϋςω του
κουμπιού Οριςμόσ υνδυαςμών Τλικών ςτο Παρϊθυρο Ιδιοτότων του μϋλουσ. Οι απαιτούμενεσ τιμϋσ
για τον οριςμό των ιδιοτότων των υλικών εξαρτώνται από τον τύπο των μελών, δηλαδό υφιςτϊμενα
ό νϋα μϋλη. Από προεπιλογό, υπϊρχουν δύο ςυνδυαςμού υλικών, ϋνασ για τα υφιςτϊμενα ςτοιχεύα και
ϋνασ για τα νϋα. Οι ρυθμύςεισ του ςτοιχεύου που βαςύζονται ςτον κανονιςμό μπορούν επύςησ να
οριςτούν μϋςω του πλαιςύου διαλόγου Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ, που ανούγει από το αντύςτοιχο
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κουμπύ. Οι Παρϊμετροι Προςομούωςησ του μϋλουσ μπορούν να οριςτούν από το παρϊθυρο
Παραμϋτρων Προςομούωςησ, προςβϊςιμο από το Παρϊθυρο Ιδιοτότων. Οι Παρϊμετροι
Προςομούωςησ του μϋλουσ μπορούν να οριςτούν από το παρϊθυρο Παραμϋτρων Προςομούωςησ,
προςβϊςιμο από το Παρϊθυρο Ιδιοτότων. Περαιτϋρω, τα υφϊςματα ΙΟΠ μπορούν να οριςτούν ςε
ςτοιχεύα υποςτυλώματοσ μϋςω τησ ενότητασ Οριςμόσ Περιτύλιξησ με ΙΟΠ, όπου οι χρόςτεσ μπορούν
να επιλϋξουν το ύφαςμα ΙΟΠ από μια λύςτα με τα πιο ςυνόθη προώόντα, που διατύθενται ςτην αγορϊ ό
να ειςϊγουν τιμϋσ τησ επιλογόσ τουσ.
Τπϊρχει δυνατότητα επιλογόσ του ςημεύου ειςαγωγόσ (το ςημεύο τησ διατομόσ που αντιςτοιχεύ ςτη
θϋςη του κλικ του ποντικιού) καθώσ και τησ περιςτροφόσ τησ διατομόσ ςε κϊτοψη.

Επιλογό του ςημεύου ειςαγωγόσ και περιςτροφό τησ κϊτοψησ τησ διατομόσ

Μετϊ τον οριςμό όλων των ιδιοτότων τησ διατομόσ, το νϋο μϋλοσ μπορεύ να προςτεθεύ με ϋνα απλό
κλικ ςτο Κύριο Παρϊθυρο Προςομούωςησ του Κτιρύου.

Ειςαγωγό διατομόσ υποςτυλώματοσ, C1

Υποςτφλωμα Μορφισ Τ
Τποςτυλώματα Μορφόσ Σ μπορούν να ειςαχθούν από το κύριο μενού (Ειςαγωγό > Τποςτύλωμα
Μορφόσ Σ) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων. το Παρϊθυρο Ιδιοτότων
που εμφανύζεται, οι χρόςτεσ μπορούν να προςαρμόςουν τισ διαςτϊςεισ τησ διατομόσ εύτε ςτο
παρϊθυρο Προβολό/Επεξεργαςύα Γεωμετρύασ εύτε επιλϋγοντασ μύα διατομό από τισ προκαθοριςμϋνεσ
τυπικϋσ διατομϋσ (ςυμμετρικό ό αςύμμετρη).
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Επεξεργαςύα διαςτϊςεων διατομόσ

Εύναι δυνατόν να οριςτεύ ύψοσ υποςτυλώματοσ διαφορετικό από το ύψοσ ορόφου, με την επιλογό του
κουμπιού Ελεύθερο Μόκοσ και τον οριςμό διαφορετικού μόκουσ. Εϊν, από την ϊλλη πλευρϊ, δεν
επιλεχθεύ το κουμπύ Ελεύθερο Μόκοσ, τότε το μϋλοσ ϋχει το ύδιο ύψοσ με το ύψοσ του ορόφου.
Επιπλϋον, η ςτϊθμη θεμελύωςησ του υποςτυλώματοσ μπορεύ να προςαρμοςτεύ, παρϋχοντασ ϋτςι τη
δυνατότητα ςτον χρόςτη να καθορύςει διαφορετικϋσ ςτϊθμεσ θεμελύωςησ.
Ακόμη, ο διαμόκησ και εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ μπορεύ να οριςτεύ με την επεξεργαςύα των ςχετικών
διατϊξεων οπλιςμού.

Διϊταξη Οπλιςμού
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Η προςθόκη μεμονωμϋνων διαμόκων ρϊβδων οπλιςμού μπορεύ επύςησ να πραγματοποιηθεύ μϋςω τησ
αντύςτοιχησ ενότητασ Πρόςθετεσ Ρϊβδοι, όπου ο πρόςθετοσ οπλιςμόσ μπορεύ να ειςαχθεύ γραφικϊ
όπωσ φαύνεται ςτο ακόλουθο ςχόμα:

Παρϊθυρο Επεξεργαςύασ/Προβολόσ πρόςθετου οπλιςμού

το Παρϊθυρο Ιδιοτότων οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν την Προβολό Οπλιςμού, όπου
προβϊλλεται ο οπλιςμόσ τησ διατομόσ (διαμόκησ και εγκϊρςιοσ) ό την Προβολό/Επεξεργαςύα
Γεωμετρύασ, όπου προβϊλλονται οι διαςτϊςεισ τησ διατομόσ με δυνατότητα τροποπούηςόσ τουσ.

Προβολό Οπλιςμού

Οι ιδιότητεσ των ςυνδυαςμών των υλικών ορύζονται από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Οριςμόσ
υνδυαςμών Τλικών), μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων, ό μϋςω του
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κουμπιού Οριςμόσ υνδυαςμών Τλικών ςτο Παρϊθυρο Ιδιοτότων του μϋλουσ. Οι απαιτούμενεσ τιμϋσ
για τον οριςμό των ιδιοτότων των υλικών εξαρτώνται από τον τύπο των μελών, δηλαδό υφιςτϊμενα
ό νϋα μϋλη. Από προεπιλογό υπϊρχουν δύο ςυνδυαςμού υλικών, ϋνασ για τα υφιςτϊμενα ςτοιχεύα και
ϋνασ για τα νϋα. Οι ρυθμύςεισ του ςτοιχεύου που βαςύζονται ςτον κανονιςμό μπορούν επύςησ να
καθοριςτούν μϋςω του πλαιςύου διαλόγου Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ, που ανούγει από το αντύςτοιχο
κουμπύ. Οι Παρϊμετροι Προςομούωςησ του μϋλουσ μπορούν να οριςτούν από το παρϊθυρο
Παραμϋτρων Προςομούωςησ, προςβϊςιμο από το Παρϊθυρο Ιδιοτότων. Περαιτϋρω, τα υφϊςματα ΙΟΠ
μπορούν να οριςτούν ςε ςτοιχεύα υποςτυλώματοσ μϋςω τησ ενότητασ Ύφαςμα ΙΟΠ, όπου οι χρόςτεσ
μπορούν να επιλϋξουν το ύφαςμα ΙΟΠ από μια λύςτα με τα πιο ςυνόθη προώόντα που διατύθενται ςτην
αγορϊ ό να ειςϊγουν τιμϋσ τησ επιλογόσ τουσ.
Τπϊρχει δυνατότητα επιλογόσ του ςημεύου ειςαγωγόσ (το ςημεύο τησ διατομόσ που αντιςτοιχεύ ςτη
θϋςη του κλικ του ποντικιού) καθώσ και τησ περιςτροφόσ τησ διατομόσ ςε κϊτοψη.

Επιλογό του ςημεύου ειςαγωγόσ και τησ περιςτροφόσ τησ κϊτοψησ τησ διατομόσ.

Μετϊ τον οριςμό όλων των ιδιοτότων τησ διατομόσ, το νϋο μϋλοσ μπορεύ να προςτεθεύ με ϋνα απλό
κλικ ςτο Κύριο Παρϊθυρο Προςομούωςησ του Κτιρύου.

Ειςαγωγό διατομόσ υποςτυλώματοσ, C1

Κυκλικό Υποςτφλωμα
Κυκλικϊ υποςτυλώματα μπορούν να ειςαχθούν από το κύριο μενού (Ειςαγωγό > Κυκλικό
Τποςτύλωμα) ό από το αντύςτοιχο κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων. το Παρϊθυρο Ιδιοτότων που
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εμφανύζεται, οι χρόςτεσ μπορούν να προςαρμόςουν τισ διαςτϊςεισ τησ διατομόσ εύτε ςτο παρϊθυρο
Προβολό/Επεξαργαςύα Γεωμετρύασ εύτε επιλϋγοντασ μύα διατομό από τισ προκαθοριςμϋνεσ τυπικϋσ
διατομϋσ.

Σροποπούηςη διαςτϊςεων διατομόσ

Εύναι δυνατόν να οριςτεύ ύψοσ υποςτυλώματοσ διαφορετικό από το ύψοσ του ορόφου, με την επιλογό
του κουμπιού Ελεύθερο Μόκοσ και τον οριςμό διαφορετικού μόκουσ. Εϊν, από την ϊλλη πλευρϊ, δεν
επιλεχθεύ το κουμπύ Ελεύθερο Μόκοσ, τότε το μϋλοσ ϋχει το ύδιο ύψοσ με το ύψοσ του ορόφου.
Επιπλϋον, η ςτϊθμη θεμελύωςησ του υποςτυλώματοσ μπορεύ να προςαρμοςτεύ, παρϋχοντασ ϋτςι τη
δυνατότητα ςτον χρόςτη να καθορύςει διαφορετικϋσ ςτϊθμεσ θεμελύωςησ.
Ακόμη, ο διαμόκησ και εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ μπορεύ να οριςτεύ με την επεξεργαςύα των ςχετικών
διατϊξεων οπλιςμού.

Διϊταξη Οπλιςμού
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Η προςθόκη μεμονωμϋνων διαμόκων ρϊβδων οπλιςμού μπορεύ επύςησ να πραγματοποιηθεύ μϋςω τησ
αντύςτοιχησ ενότητασ Πρόςθετεσ Ρϊβδοι, όπου ο πρόςθετοσ οπλιςμόσ μπορεύ να ειςαχθεύ γραφικϊ
όπωσ φαύνεται ςτο ακόλουθο ςχόμα:

Παρϊθυρο Επεξεργαςύασ/Προβολόσ πρόςθετου οπλιςμού

το Παρϊθυρο Ιδιοτότων οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν την Προβολό Οπλιςμού, όπου
προβϊλλεται ο οπλιςμόσ τησ διατομόσ (διαμόκησ και εγκϊρςιοσ) ό την Προβολό/Επεξεργαςύα
Γεωμετρύασ, όπου προβϊλλονται οι διαςτϊςεισ τησ διατομόσ με δυνατότητα τροποπούηςόσ τουσ.

Προβολό Οπλιςμού

Οι ιδιότητεσ των ςυνδυαςμών των υλικών ορύζονται από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Οριςμόσ
υνδυαςμών Τλικών), μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων, ό μϋςω του
κουμπιού Οριςμόσ υνδυαςμών Τλικών ςτο Παρϊθυρο Ιδιοτότων του μϋλουσ. Οι απαιτούμενεσ τιμϋσ
για τον οριςμό των ιδιοτότων των υλικών εξαρτώνται από τον τύπο των μελών, δηλαδό υφιςτϊμενα
ό νϋα μϋλη. Από προεπιλογό υπϊρχουν δύο ςυνδυαςμού υλικών, ϋνασ για τα υφιςτϊμενα ςτοιχεύα και
ϋνασ για τα νϋα. Οι ρυθμύςεισ του ςτοιχεύου που βαςύζονται ςτον κανονιςμό μπορούν επύςησ να
καθοριςτούν μϋςω του πλαιςύου διαλόγου Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ, που ανούγει από το αντύςτοιχο
κουμπύ. Οι Παρϊμετροι Προςομούωςησ του μϋλουσ μπορούν να οριςτούν από το παρϊθυρο
Παραμϋτρων Προςομούωςησ, προςβϊςιμο από το Παρϊθυρο Ιδιοτότων. Περαιτϋρω, τα υφϊςματα
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ΙΟΠ μπορούν να οριςτούν ςε ςτοιχεύα υποςτυλώματοσ μϋςω τησ ενότητασ Οριςμόσ Περιτύλιξησ με
ΙΟΠ, όπου οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν το ύφαςμα ΙΟΠ από μια λύςτα με τα πιο ςυνόθη προώόντα,
που διατύθενται ςτην αγορϊ ό να ειςϊγουν τιμϋσ τησ επιλογόσ τουσ.
Τπϊρχει δυνατότητα επιλογόσ του ςημεύου ειςαγωγόσ (το ςημεύο τησ διατομόσ που αντιςτοιχεύ ςτη
θϋςη του κλικ του ποντικιού).

Επιλογό ςημεύου ειςαγωγόσ

Μετϊ τον οριςμό όλων των ιδιοτότων τησ διατομόσ, το νϋο μϋλοσ μπορεύ να προςτεθεύ με ϋνα απλό
κλικ ςτο Κύριο Παρϊθυρο Προςομοιωτόσ Κτιρύου.

Ειςαγωγό διατομόσ κυκλικού υποςτυλώματοσ, C1

Τοιχίο
Σοιχύα μπορούν να ειςαχθούν από το κύριο μενού (Ειςαγωγό > Σοιχύο) ό από το αντύςτοιχο κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων. το Παρϊθυρο Ιδιοτότων που εμφανύζεται, οι χρόςτεσ μπορούν να
προςαρμόςουν τισ διαςτϊςεισ του πλϊτουσ τησ διατομόσ ςτο παρϊθυρο Προβολό/Επεξεργαςύα
Γεωμετρύασ ενώ το μόκοσ ορύζεται γραφικϊ με την ειςαγωγό του, ορύζοντασ δύο ςημεύα, αρχό και
τϋλοσ. Αρχικϊ, το πλϊτοσ του ψευδό-υποςτυλώματοσ υπολογύζεται αυτόματα ωσ το ϋνα πϋμπτο (1/5)
του ςυνολικού μόκουσ τοιχύου με μϋγιςτη τιμό ύςη με 600 mm. Μετϊ την ειςαγωγό του τοιχύου,
υπϊρχει δυνατότητα τροποπούηςόσ του ςτο Παρϊθυρο Ιδιοτότων.

Επεξεργαςύα διαςτϊςεων διατομόσ
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Εύναι δυνατόν να οριςτεύ ύψοσ τοιχύου διαφορετικό από το ύψοσ ορόφου, με την επιλογό του
κουμπιού Ελεύθερο Μόκοσ και τον οριςμό διαφορετικού μόκουσ. Εϊν, από την ϊλλη πλευρϊ, δεν
επιλεχθεύ το κουμπύ Ελεύθερο Μόκοσ, τότε το μϋλοσ ϋχει το ύδιο ύψοσ με το ύψοσ του ορόφου.
Επιπλϋον, η ςτϊθμη θεμελύωςησ του υποςτυλώματοσ μπορεύ να προςαρμοςτεύ, παρϋχοντασ ϋτςι τη
δυνατότητα ςτον χρόςτη να καθορύςει διαφορετικϋσ ςτϊθμεσ θεμελύωςησ.
Ακόμη, ο διαμόκησ και εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ μπορεύ να οριςτεύ με την επεξεργαςύα των ςχετικών
διατϊξεων οπλιςμού.

Διϊταξη Οπλιςμού

Η προςθόκη μεμονωμϋνων διαμόκων ρϊβδων οπλιςμού μπορεύ επύςησ να πραγματοποιηθεύ μϋςω τησ
αντύςτοιχησ ενότητασ Πρόςθετεσ Ρϊβδοι, όπου ο πρόςθετοσ οπλιςμόσ μπορεύ να ειςαχθεύ γραφικϊ
όπωσ φαύνεται ςτο ακόλουθο ςχόμα:

Παρϊθυρο Επεξεργαςύασ/Προβολόσ πρόςθετου οπλιςμού
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το Παρϊθυρο Ιδιοτότων οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν την Προβολό Οπλιςμού, όπου
προβϊλλεται ο οπλιςμόσ τησ διατομόσ (διαμόκησ και εγκϊρςιοσ) ό την Προβολό/ Επεξεργαςύα
Γεωμετρύασ, όπου προβϊλλονται οι διαςτϊςεισ τησ διατομόσ με δυνατότητα τροποπούηςόσ τουσ.
ΗΜΕΙΩΗ: Για να προςθϋςετε διαμόκεισ ρϊβδουσ οπλιςμού μϋςω τησ ενότητασ Πρόςθετεσ Ρϊβδοι,
θα πρϋπει πρώτα να ειςαχθεύ η διατομό τοιχύου ςτο μοντϋλο ϋτςι ώςτε να ϋχουν καθοριςτεύ πλόρωσ
οι διαςτϊςεισ του τοιχύου, δηλαδό το ςυνολικό μόκοσ του τοιχύου και το πλϊτοσ των ψευδόυποςτυλωμϊτων.

το Παρϊθυρο Ιδιοτότων, οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν την Προβολό Οπλιςμού, όπου
προβϊλλεται ο οπλιςμόσ τησ διατομόσ (διαμόκησ και εγκϊρςιοσ) ό την Προβολό/ Επεξεργαςύα
Γεωμετρύασ, οπού προβϊλλονται οι διαςτϊςεισ τησ διατομόσ με δυνατότητα τροποπούηςησ.

Προβολό Οπλιςμού

Οι ιδιότητεσ των ςυνδυαςμών υλικών ορύζονται από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Οριςμόσ υνδυαςμών
Τλικών), μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων, ό μϋςω του κουμπιού Οριςμόσ
υνδυαςμών Τλικών ςτο Παρϊθυρο Ιδιοτότων του μϋλουσ. Οι απαιτούμενεσ τιμϋσ για τον οριςμό των
ιδιοτότων των υλικών εξαρτώνται από τον τύπο των μελών, δηλαδό υφιςτϊμενα ό νϋα μϋλη. Από
προεπιλογό υπϊρχουν δύο ςυνδυαςμού υλικών, ϋνασ για τα υφιςτϊμενα ςτοιχεύα και ϋνασ για τα νϋα.
Οι ρυθμύςεισ του ςτοιχεύου που βαςύζονται ςτον κανονιςμό μπορούν επύςησ να καθοριςτούν μϋςω
του πλαιςύου διαλόγου Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ, που ανούγει από το αντύςτοιχο κουμπύ. Οι
Παρϊμετροι Προςομούωςησ του μϋλουσ μπορούν να οριςτούν από το παρϊθυρο Παραμϋτρων
Προςομούωςησ, προςβϊςιμο από το Παρϊθυρο Ιδιοτότων. Περαιτϋρω, τα υφϊςματα ΙΟΠ μπορούν να
οριςτούν ςε ςτοιχεύα υποςτυλώματοσ μϋςω τησ ενότητασ Ύφαςμα ΙΟΠ, όπου οι χρόςτεσ μπορούν να
επιλϋξουν το ύφαςμα ΙΟΠ από μια λύςτα με τα πιο ςυνόθη προώόντα, που διατύθενται ςτην αγορϊ ό να
ειςϊγουν τιμϋσ τησ επιλογόσ τουσ.
ε αντύθεςη με τον οριςμό των υποςτυλωμϊτων, όπου ϋνα απλό κλικ αρκεύ για τον οριςμό του μϋλουσ,
ςτισ διατομϋσ τοιχύων θα πρϋπει να περιγρϊφονται δύο ςημεύα ςτο Κύριο Παρϊθυρο Προςομούωςησ
του Κτιρύου. Η γραμμό ειςαγωγόσ μπορεύ να βρύςκεται ςτο κϋντρο ό ςε οποιαδόποτε από τισ δύο
πλευρϋσ του τοιχύου. Αυτό μπορεύ να οριςτεύ κϊνοντασ κλικ ςε οποιαδόποτε από τισ τρεισ γραμμϋσ ςτο
παρϊθυρο Προβολό/Επεξεργαςύα Γεωμετρύασ (η μαύρη γραμμό εύναι η επιλεγμϋνη γραμμό).

Επιλογό τησ γραμμόσ ειςαγωγόσ

Ειςαγωγό τοιχύου
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Δοκόσ
Δοκού μπορούν να ειςαχθούν από το κύριο μενού (Ειςαγωγό > Δοκόσ) ό από το αντύςτοιχο κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων. το Παρϊθυρο Ιδιοτότων που εμφανύζεται, οι χρόςτεσ μπορούν να
προςαρμόςουν τισ διαςτϊςεισ τησ διατομόσ εύτε ςτο παρϊθυρο Προβολό/Επεξεργαςύα Γεωμετρύασ
εύτε επιλϋγοντασ μύα διατομό από τισ προκαθοριςμϋνεσ τυπικϋσ διατομϋσ.

Επεξεργαςύα διαςτϊςεων διατομόσ

Οι κεκλιμϋνεσ δοκού μπορούν να προςομοιωθούν αποτελεςματικϊ καθορύζοντασ τισ διαφορϋσ
ανύψωςησ των δύο ϊκρων τησ δοκού ςε ςχϋςη με το ύψοσ του ορόφου. Σο ύψοσ των υποςτυλωμϊτων
ςτόριξησ προςαρμόζεται αυτόματα.
ΗΜΕΙΩΗ: την περύπτωςη δοκών που ςτηρύζονται ςτο ύδιο υποςτύλωμα ςε διαφορετικϊ ύψη, το
πρόγραμμα υποδιαιρεύ αυτόματα το μϋλοσ του υποςτυλώματοσ, ϋτςι ώςτε να προςομοιώνει
αποτελεςματικϊ το κοντό υποςτύλωμα που δημιουργεύται.

Κεκλιμϋνη δοκόσ
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Ακόμη, ο διαμόκησ και εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ μπορεύ να οριςτεύ μϋςω των ςχετικών διατϊξεων
οπλιςμού. Διαφορετικϋσ διατϊξεισ οπλιςμού μπορούν να οριςτούν ςτο μϋςο και ςτα δύο ϊκρα τησ
δοκού.

Διϊταξη Οπλιςμού

Η προςθόκη μεμονωμϋνων διαμόκων ρϊβδων οπλιςμού μπορεύ επύςησ να πραγματοποιηθεύ μϋςω τησ
αντύςτοιχησ ενότητασ Πρόςθετεσ Ρϊβδοι, όπου ο πρόςθετοσ οπλιςμόσ μπορεύ να ειςαχθεύ γραφικϊ
όπωσ φαύνεται ςτο ακόλουθο ςχόμα:

Παρϊθυρο Επεξεργαςύασ/Προβολόσ πρόςθετου οπλιςμού

τισ διατομϋσ των δοκών μπορεύ επύςησ να οριςτεύ πρόςθετο μόνιμο κατανεμημϋνο φορτύο, το οπούο
χρηςιμεύει ςτον προςδιοριςμό οποιουδόποτε φορτύου δεν ςχετύζεται με το ύδιο βϊροσ τησ
καταςκευόσ (π.χ. τελειώματα, τοιχοπληρώςεισ, μεταβλητό φόρτιςη κ.λπ.).
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το Παρϊθυρο Ιδιοτότων οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν την Προβολό Οπλιςμού, όπου
προβϊλλεται ο οπλιςμόσ τησ διατομόσ ςτην αρχό, ςτο μϋςο και ςτο τϋλοσ (διαμόκησ και εγκϊρςιοσ) ό
την Προβολό/Επεξεργαςύα Γεωμετρύασ, όπου προβϊλλονται οι διαςτϊςεισ τησ διατομόσ με
δυνατότητα τροποπούηςόσ τουσ.

Οπλιςμόσ αρχικού τμόματοσ δοκού

Οπλιςμόσ μεςαύου τμόματοσ δοκού

Προβολό Οπλιςμού

Οι ιδιότητεσ των ςυνδυαςμών των υλικών ορύζονται από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Οριςμόσ
υνδυαςμόσ Τλικών), μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων, ό μϋςω του
κουμπιού Οριςμόσ υνδυαςμών Τλικών ςτο Παρϊθυρο Ιδιοτότων του μϋλουσ. Οι απαιτούμενεσ τιμϋσ
για τον οριςμό των ιδιοτότων των υλικών εξαρτώνται από τον τύπο των μελών, δηλαδό υφιςτϊμενα
ό νϋα μϋλη. Από προεπιλογό υπϊρχουν δύο ςυνδυαςμού υλικών, ϋνασ για τα υφιςτϊμενα ςτοιχεύα και
ϋνασ για τα νϋα. Οι ρυθμύςεισ του ςτοιχεύου που βαςύζονται ςτον κανονιςμό μπορούν επύςησ να
καθοριςτούν μϋςω του πλαιςύου διαλόγου Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ, που ανούγει από το αντύςτοιχο
κουμπύ. Περαιτϋρω, οι Παρϊμετροι Προςομούωςησ του μϋλουσ μπορούν να οριςτούν από το παρϊθυρο
Παραμϋτρων Προςομούωςησ, προςβϊςιμο από το Παρϊθυρο Ιδιοτότων.
Κατϊ παρόμοιο τρόπο με τα τοιχύα, για τον οριςμό τησ δοκού θα πρϋπει να περιγρϊφονται δύο ςημεύα
ςτο Κύριο Παρϊθυρο Προςομοιωτόσ Κτιρύου. Η γραμμό ειςαγωγόσ μπορεύ να βρύςκεται ςτο κϋντρο ό
ςε οποιαδόποτε από τισ δύο πλευρϋσ τησ δοκού. Αυτό μπορεύ να οριςτεύ κϊνοντασ κλικ ςε
οποιαδόποτε από τισ τρεισ γραμμϋσ ςτην Προβολό/Επεξεργαςύα Γεωμετρύασ (η μαύρη γραμμό εύναι η
επιλεγμϋνη γραμμό).

Επιλογό ςημεύου ειςαγωγόσ
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Όταν μια δοκόσ τϋμνει ϋνα υφιςτϊμενο υποςτύλωμα ό τοιχύο, υποδιαιρεύται αυτόματα και ϋτςι
δημιουργούνται δύο μϋλη. υνεπώσ, πολλϋσ δοκού μπορούν να οριςτούν ςτη ςειρϊ με δύο μόνο κλικ.

Ειςαγωγό 3 δοκών με μύα κύνηςη

Μετϊ τον οριςμό των πλακών, δύναται να εμφανιςτούν δύο πρόςθετεσ επιλογϋσ ςτο Παρϊθυρο
Ιδιοτότων των δοκών: (i) επιλογό για το αν θα ςυμπεριληφθεύ ό όχι το ςυνεργαζόμενο πλϊτοσ των
δοκών ςτουσ υπολογιςμούσ και (ii) επιλογό για το αν η δοκόσ εύναι ανεςτραμμϋνη ό όχι. Σο
ςυνεργαζόμενο πλϊτοσ υπολογύζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, αλλϊ μπορεύ επύςησ να
τροποποιηθεύ από το χρόςτη.

Παρϊθυρο Ιδιοτότων Δοκού (μετϊ τον οριςμό των πλακών)

Ορκογωνικό Υποςτφλωμα με Μανδφα
Ορθογωνικϊ υποςτυλώματα με μανδύα μπορούν να ειςαχθούν από το κύριο μενού (Ειςαγωγό >
Ορθογωνικό Τποςτύλωμα με Μανδύα) ό από το αντύςτοιχο κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων. το
Παρϊθυρο Ιδιοτότων που εμφανύζεται, οι χρόςτεσ μπορούν να προςαρμόςουν τισ διαςτϊςεισ τησ
διατομόσ εύτε ςτο παρϊθυρο Προβολό/Επεξεργαςύα Γεωμετρύασ εύτε επιλϋγοντασ μύα διατομό από τισ
προκαθοριςμϋνεσ τυπικϋσ διατομϋσ (τετρϊγωνη ό ορθογώνια).
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Επεξεργαςύα διαςτϊςεων διατομόσ

Εύναι δυνατόν να οριςτεύ ύψοσ υποςτυλώματοσ διαφορετικό από το ύψοσ ορόφου, με την επιλογό του
κουμπιού Ελεύθερο Μόκοσ και τον οριςμό διαφορετικού μόκουσ. Εϊν, από την ϊλλη πλευρϊ, δεν
επιλεχθεύ το κουμπύ Ελεύθερο Μόκοσ, τότε το μϋλοσ ϋχει το ύδιο ύψοσ με το ύψοσ του ορόφου.
Επιπλϋον, η ςτϊθμη θεμελύωςησ του υποςτυλώματοσ μπορεύ να προςαρμοςτεύ, παρϋχοντασ ϋτςι τη
δυνατότητα ςτον χρόςτη να καθορύςει διαφορετικϋσ ςτϊθμεσ θεμελύωςησ.
Ακόμη, ο εξωτερικόσ και ο εςωτερικόσ διαμόκησ και εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ μπορεύ να οριςτεύ με την
επεξεργαςύα των ςχετικών διατϊξεων οπλιςμού. ημειώνεται ότι ο όροσ «εςωτερικόσ» αναφϋρεται
ςτο παλαιό/υφιςτϊμενο τμόμα τησ διατομόσ, ενώ ο όροσ «εξωτερικόσ» αναφϋρεται ςτο νϋο/πρόςθετο
τμόμα τησ διατομόσ.

Διϊταξη Οπλιςμού

Η προςθόκη μεμονωμϋνων διαμόκων ρϊβδων οπλιςμού μπορεύ επύςησ να πραγματοποιηθεύ μϋςω τησ
αντύςτοιχησ ενότητασ Πρόςθετεσ Ρϊβδοι, όπου ο πρόςθετοσ οπλιςμόσ μπορεύ να ειςαχθεύ γραφικϊ
ςτο υφιςτϊμενο τμόμα τησ διατομόσ αλλϊ και ςτο καινούργιο, όπωσ φαύνεται ςτο ακόλουθο ςχόμα:
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Παρϊθυρο Επεξεργαςύασ/Προβολόσ πρόςθετου οπλιςμού

το Παρϊθυρο Ιδιοτότων οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν την Προβολό Οπλιςμού, όπου
προβϊλλεται ο οπλιςμόσ τησ διατομόσ (διαμόκησ και εγκϊρςιοσ) ό την Προβολό/Επεξεργαςύα
Γεωμετρύασ, όπου προβϊλλονται οι διαςτϊςεισ τησ διατομόσ με δυνατότητα τροποπούηςόσ τουσ.

Προβολό Οπλιςμού

Οι ιδιότητεσ των ςυνδυαςμών των υλικών ορύζονται από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Οριςμόσ
υνδυαςμών Τλικών), μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων, ό μϋςω του
κουμπιού Οριςμόσ υνδυαςμών Τλικών ςτο Παρϊθυρο Ιδιοτότων του μϋλουσ. Οι απαιτούμενεσ τιμϋσ
για τον οριςμό των ιδιοτότων των υλικών εξαρτώνται από τον τύπο των μελών, δηλαδό υφιςτϊμενα
ό νϋα μϋλη. Από προεπιλογό υπϊρχουν δύο ςυνδυαςμού υλικών, ϋνασ για τα υφιςτϊμενα ςτοιχεύα και
ϋνασ για τα νϋα. Οι ρυθμύςεισ του ςτοιχεύου που βαςύζονται ςτον κανονιςμό μπορούν επύςησ να
καθοριςτούν μϋςω του πλαιςύου διαλόγου Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ, που ανούγει από το αντύςτοιχο
κουμπύ. Οι Παρϊμετροι Προςομούωςησ του μϋλουσ μπορούν να οριςτούν από το παρϊθυρο
Παραμϋτρων Προςομούωςησ, προςβϊςιμο από το Παρϊθυρο Ιδιοτότων. Περαιτϋρω, τα ΙΟΠ μπορούν
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να οριςτούν ςε ςτοιχεύα υποςτυλώματοσ μϋςω τησ ενότητασ Οριςμόσ Περιτύλιξησ με ΙΟΠ, όπου οι
χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν το ύφαςμα ΙΟΠ από μια λύςτα με τα πιο ςυνόθη προώόντα, που
διατύθενται ςτην αγορϊ ό να ειςϊγουν τιμϋσ τησ επιλογόσ τουσ.
ΗΜΕΙΩΗ: την ενότητα "Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ", οι χρόςτεσ θα πρϋπει να λαμβϊνουν
αποφϊςεισ ςχετικϊ με τισ ιδιότητεσ των διατομών με μανδύα, επιλϋγοντασ τισ παραμϋτρουσ ϋτςι
ώςτε να λαμβϊνουν υπόψη ολόκληρη την διατομό, τόςο την υφιςτϊμενη όςο και τη νϋα.

Τπϊρχει δυνατότητα επιλογόσ του ςημεύου ειςαγωγόσ (το ςημεύο τησ διατομόσ που αντιςτοιχεύ ςτη
θϋςη του κλικ του ποντικιού) καθώσ και τησ περιςτροφόσ τησ διατομόσ ςε κϊτοψη.

Επιλογό του ςημεύου ειςαγωγόσ και περιςτροφό τησ κϊτοψησ τησ διατομόσ.

Μετϊ τον οριςμό όλων των ιδιοτότων τησ διατομόσ, το νϋο μϋλοσ μπορεύ να προςτεθεύ με ϋνα απλό
κλικ ςτο Κύριο Παρϊθυρο Προςομούωςησ του Κτιρύου.

Ειςαγωγό διατομόσ ορθογώνιου υποςτυλώματοσ με μανδύα, C1

Υποςτφλωμα Μορφισ L με Μανδφα
Τποςτυλώματα μορφόσ L με μανδύα μπορούν να ειςαχθούν από το κύριο μενού (Ειςαγωγό >
Τποςτύλωμα Μορφόσ L με Μανδύα) ό από το αντύςτοιχο κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων. το
Παρϊθυρο Ιδιοτότων που εμφανύζεται, οι χρόςτεσ μπορούν να προςαρμόςουν τισ διαςτϊςεισ τησ
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διατομόσ εύτε ςτο παρϊθυρο Προβολό/Επεξεργαςύα Γεωμετρύασ εύτε επιλϋγοντασ μύα διατομό από τισ
προκαθοριςμϋνεσ τυπικϋσ διατομϋσ (ςυμμετρικό ό αςύμμετρη).

Επεξεργαςύα διαςτϊςεων διατομόσ

Εύναι δυνατόν να οριςτεύ ύψοσ υποςτυλώματοσ διαφορετικό από το ύψοσ ορόφου, με την επιλογό του
κουμπιού Ελεύθερο Μόκοσ και τον οριςμό διαφορετικού μόκουσ. Εϊν, από την ϊλλη πλευρϊ, δεν
επιλεχθεύ το κουμπύ Ελεύθερο Μόκοσ, τότε το μϋλοσ ϋχει το ύδιο ύψοσ με το ύψοσ του ορόφου.
Επιπλϋον, η ςτϊθμη θεμελύωςησ του υποςτυλώματοσ μπορεύ να προςαρμοςτεύ, παρϋχοντασ ϋτςι τη
δυνατότητα ςτον χρόςτη να καθορύςει διαφορετικϋσ ςτϊθμεσ θεμελύωςησ.
Ακόμη, ο εξωτερικόσ και ο εςωτερικόσ διαμόκησ και εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ μπορεύ να οριςτεύ με την
επεξεργαςύα των ςχετικών διατϊξεων οπλιςμού. ημειώνεται ότι ο όροσ «εςωτερικόσ» αναφϋρεται
ςτο παλαιό/υφιςτϊμενο τμόμα τησ διατομόσ, ενώ ο όροσ «εξωτερικόσ» αναφϋρεται ςτο νϋο/πρόςθετο
τμόμα τησ διατομόσ.

Διϊταξη Οπλιςμού
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Η προςθόκη μεμονωμϋνων διαμόκων ρϊβδων οπλιςμού μπορεύ επύςησ να πραγματοποιηθεύ μϋςω τησ
αντύςτοιχησ ενότητασ Πρόςθετεσ Ρϊβδοι, όπου ο πρόςθετοσ οπλιςμόσ μπορεύ να ειςαχθεύ γραφικϊ
ςτο υφιςτϊμενο τμόμα τησ διατομόσ αλλϊ και ςτο καινούργιο ,όπωσ φαύνεται ςτο ακόλουθο ςχόμα:

Παρϊθυρο Επεξεργαςύασ/Προβολόσ πρόςθετου οπλιςμού

το Παρϊθυρο Ιδιοτότων οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν την Προβολό Οπλιςμού, όπου
προβϊλλεται ο οπλιςμόσ τησ διατομόσ (διαμόκησ και εγκϊρςιοσ) ό την Προβολό/Επεξεργαςύα
Γεωμετρύασ, όπου προβϊλλονται οι διαςτϊςεισ τησ διατομόσ με δυνατότητα τροποπούηςόσ τουσ.

Προβολό Οπλιςμού

Οι ιδιότητεσ των ςυνδυαςμών των υλικών ορύζονται από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Οριςμόσ
υνδυαςμών Τλικών), μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων, ό μϋςω του
κουμπιού Οριςμόσ υνδυαςμών Τλικών ςτο Παρϊθυρο Ιδιοτότων του μϋλουσ. Οι απαιτούμενεσ τιμϋσ
για τον οριςμό των ιδιοτότων των υλικών εξαρτώνται από τον τύπο των μελών, δηλαδό υφιςτϊμενα
ό νϋα μϋλη. Από προεπιλογό υπϊρχουν δύο ςυνδυαςμού υλικών, ϋνασ για τα υφιςτϊμενα ςτοιχεύα και
ϋνασ για τα νϋα. Οι ρυθμύςεισ του ςτοιχεύου που βαςύζονται ςτον κανονιςμό μπορούν επύςησ να
καθοριςτούν μϋςω του πλαιςύου διαλόγου Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ, που ανούγει από το αντύςτοιχο
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κουμπύ. Οι Παρϊμετροι Προςομούωςησ του μϋλουσ μπορούν να οριςτούν από το παρϊθυρο
Παραμϋτρων Προςομούωςησ, προςβϊςιμο από το Παρϊθυρο Ιδιοτότων. Περαιτϋρω, τα υφϊςματα ΙΟΠ
μπορούν να οριςτούν ςε ςτοιχεύα υποςτυλώματοσ μϋςω τησ ενότητασ Οριςμόσ Περιτύλιξησ με ΙΟΠ,
όπου οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν το ύφαςμα ΙΟΠ από μια λύςτα με τα πιο ςυνόθη προώόντα, που
διατύθενται ςτην αγορϊ ό να ειςϊγουν τιμϋσ τησ επιλογόσ τουσ.
ΗΜΕΙΩΗ: την ενότητα "Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ", οι χρόςτεσ θα πρϋπει να λαμβϊνουν
αποφϊςεισ ςχετικϊ με τισ ιδιότητεσ των διατομών με μανδύα, επιλϋγοντασ τισ παραμϋτρουσ ϋτςι
ώςτε να λαμβϊνουν υπόψη ολόκληρη την διατομό, τόςο την υφιςτϊμενη όςο και τη νϋα.

Τπϊρχει δυνατότητα επιλογόσ του ςημεύου ειςαγωγόσ (το ςημεύο τησ διατομόσ που αντιςτοιχεύ ςτη
θϋςη του κλικ του ποντικιού) καθώσ και τησ περιςτροφόσ τησ διατομόσ ςε κϊτοψη.

Επιλογό του ςημεύου ειςαγωγόσ και περιςτροφό τησ κϊτοψησ τησ διατομόσ.

Μετϊ τον οριςμό όλων των ιδιοτότων τησ διατομόσ, το νϋο μϋλοσ μπορεύ να προςτεθεύ με ϋνα απλό
κλικ ςτο Κύριο Παρϊθυρο Προςομούωςησ του Κτιρύου.

Ειςαγωγό διατομόσ υποςτυλώματοσ ςχόματοσ L με μανδύα, C1

Υποςτφλωμα Μορφισ Τ με Μανδφα
Τποςτυλώματα Μορφόσ Σ με μανδύα μπορούν να ειςαχθούν από το κύριο μενού (Ειςαγωγό >
Τποςτύλωμα Μορφόσ Σ με Μανδύα) ό από το αντύςτοιχο κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων. το
Παρϊθυρο Ιδιοτότων που εμφανύζεται, οι χρόςτεσ μπορούν να προςαρμόςουν τισ διαςτϊςεισ τησ
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διατομόσ εύτε ςτο παρϊθυρο Προβολό/Επεξεργαςύα Γεωμετρύασ εύτε επιλϋγοντασ μύα διατομό από τισ
προκαθοριςμϋνεσ τυπικϋσ διατομϋσ (ςυμμετρικό ό αςύμμετρη).

Επεξεργαςύα διαςτϊςεων διατομόσ

Εύναι δυνατόν να οριςτεύ ύψοσ υποςτυλώματοσ διαφορετικό από το ύψοσ ορόφου, με την επιλογό του
κουμπιού Ελεύθερο Μόκοσ και τον οριςμό διαφορετικού μόκουσ. Εϊν, από την ϊλλη πλευρϊ, δεν
επιλεχθεύ το κουμπύ Ελεύθερο Μόκοσ, τότε το μϋλοσ ϋχει το ύδιο ύψοσ με το ύψοσ του ορόφου.
Επιπλϋον, η ςτϊθμη θεμελύωςησ του υποςτυλώματοσ μπορεύ να προςαρμοςτεύ, παρϋχοντασ ϋτςι τη
δυνατότητα ςτον χρόςτη να καθορύςει διαφορετικϋσ ςτϊθμεσ θεμελύωςησ.
Ακόμη, ο εξωτερικόσ και ο εςωτερικόσ διαμόκησ και εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ μπορεύ να οριςτεύ με την
επεξεργαςύα των ςχετικών διατϊξεων οπλιςμού. ημειώνεται ότι ο όροσ «εςωτερικόσ» αναφϋρεται
ςτο παλαιό/υφιςτϊμενο τμόμα τησ διατομόσ, ενώ ο όροσ «εξωτερικόσ» αναφϋρεται ςτο
καινούργιο/πρόςθετο τμόμα τησ διατομόσ.
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Διϊταξη Οπλιςμού

Η προςθόκη μεμονωμϋνων διαμόκων ρϊβδων οπλιςμού μπορεύ επύςησ να πραγματοποιηθεύ μϋςω τησ
αντύςτοιχησ ενότητασ Πρόςθετεσ Ρϊβδοι, όπου ο πρόςθετοσ οπλιςμόσ μπορεύ να ειςαχθεύ γραφικϊ
ςτο υφιςτϊμενο τμόμα τησ διατομόσ αλλϊ και ςτο καινούργιο , όπωσ φαύνεται ςτο ακόλουθο ςχόμα:

Παρϊθυρο Επεξεργαςύασ/ Προβολόσ πρόςθετου οπλιςμού
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το Παρϊθυρο Ιδιοτότων οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν την Προβολό Οπλιςμού, όπου
προβϊλλεται ο οπλιςμόσ τησ διατομόσ (διαμόκησ και εγκϊρςιοσ) ό την Προβολό/Επεξεργαςύα
Γεωμετρύασ, όπου προβϊλλονται οι διαςτϊςεισ τησ διατομόσ με δυνατότητα τροποπούηςόσ τουσ.

Προβολό Οπλιςμού

Οι ιδιότητεσ των ςυνδυαςμών των υλικών ορύζονται από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Οριςμόσ
υνδυαςμών Τλικών), μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων, ό μϋςω του
κουμπιού Οριςμόσ υνδυαςμών Τλικών ςτο Παρϊθυρο Ιδιοτότων του μϋλουσ. Οι απαιτούμενεσ τιμϋσ
για τον οριςμό των ιδιοτότων των υλικών εξαρτώνται από τον τύπο των μελών, δηλαδό υφιςτϊμενα
ό νϋα μϋλη. Από προεπιλογό υπϊρχουν δύο ςυνδυαςμού υλικών, ϋνασ για τα υφιςτϊμενα ςτοιχεύα και
ϋνασ για τα νϋα. Οι ρυθμύςεισ του ςτοιχεύου που βαςύζονται ςτον κανονιςμό μπορούν επύςησ να
καθοριςτούν μϋςω του πλαιςύου διαλόγου Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ, που ανούγει από το αντύςτοιχο
κουμπύ. Οι Παρϊμετροι Προςομούωςησ του μϋλουσ μπορούν να οριςτούν από το παρϊθυρο
Παραμϋτρων Προςομούωςησ, προςβϊςιμο από το Παρϊθυρο Ιδιοτότων. Περαιτϋρω, τα υφϊςματα ΙΟΠ
μπορούν να οριςτούν ςε ςτοιχεύα υποςτυλώματοσ μϋςω τησ ενότητασ Οριςμόσ Περιτύλιξησ με ΙΟΠ,
όπου οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν το ύφαςμα ΙΟΠ από μια λύςτα με τα πιο ςυνόθη προώόντα, που
διατύθενται ςτην αγορϊ ό να ειςϊγουν τιμϋσ τησ επιλογόσ τουσ.
ΗΜΕΙΩΗ: την ενότητα "Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ", οι χρόςτεσ θα πρϋπει να λαμβϊνουν
αποφϊςεισ ςχετικϊ με τισ ιδιότητεσ των διατομών με μανδύα, επιλϋγοντασ τισ παραμϋτρουσ, ϋτςι
ώςτε να λαμβϊνουν υπόψη ολόκληρη την διατομό, τόςο την υφιςτϊμενη όςο και τη νϋα.

Τπϊρχει δυνατότητα επιλογόσ του ςημεύου ειςαγωγόσ (το ςημεύο τησ διατομόσ που αντιςτοιχεύ ςτη
θϋςη του κλικ του ποντικιού) καθώσ και τησ περιςτροφόσ τησ διατομόσ ςε κϊτοψη.
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Επιλογό του ςημεύου ειςαγωγόσ και περιςτροφό τησ κϊτοψησ τησ διατομόσ.

Μετϊ τον οριςμό όλων των ιδιοτότων τησ διατομόσ, το νϋο μϋλοσ μπορεύ να προςτεθεύ με ϋνα απλό
κλικ ςτο Κύριο Παρϊθυρο Προςομοιωτόσ Κτιρύου.

Ειςαγωγό διατομόσ υποςτυλώματοσ ςχόματοσ Σ με μανδύα, C1

Κυκλικό Υποςτφλωμα με Μανδφα
Κυκλικϊ υποςτυλώματα με μανδύα μπορούν να ειςαχθούν από το κύριο μενού (Ειςαγωγό > Κυκλικό
Τποςτύλωμα με Μανδύα) ό από το αντύςτοιχο κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων. το Παρϊθυρο
Ιδιοτότων που εμφανύζεται, οι χρόςτεσ μπορούν να προςαρμόςουν τισ διαςτϊςεισ τησ διατομόσ εύτε
ςτο παρϊθυρο Προβολό/Επεξεργαςύα Γεωμετρύασ εύτε επιλϋγοντασ μύα διατομό από τισ
προκαθοριςμϋνεσ τυπικϋσ διατομϋσ.
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Επεξεργαςύα διαςτϊςεων διατομόσ

Εύναι δυνατόν να οριςτεύ ύψοσ υποςτυλώματοσ διαφορετικό από το ύψοσ ορόφου, με την επιλογό του
κουμπιού Ελεύθερο Μόκοσ και τον οριςμό διαφορετικού μόκουσ. Εϊν, από την ϊλλη πλευρϊ, δεν
επιλεχθεύ το κουμπύ Ελεύθερο Μόκοσ, τότε το μϋλοσ ϋχει το ύδιο ύψοσ με το ύψοσ του ορόφου.
Επιπλϋον, η ςτϊθμη θεμελύωςησ του υποςτυλώματοσ μπορεύ να προςαρμοςτεύ, παρϋχοντασ ϋτςι τη
δυνατότητα ςτον χρόςτη να καθορύςει διαφορετικϋσ ςτϊθμεσ θεμελύωςησ.
Ακόμη, ο εξωτερικόσ και ο εςωτερικόσ διαμόκησ και εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ μπορεύ να οριςτεύ με την
επεξεργαςύα των ςχετικών διατϊξεων οπλιςμού. ημειώνεται ότι ο όροσ «εςωτερικόσ» αναφϋρεται
ςτο παλαιό/υφιςτϊμενο τμόμα τησ διατομόσ, ενώ ο όροσ «εξωτερικόσ» αναφϋρεται ςτο νϋο/πρόςθετο
τμόμα τησ διατομόσ.

Διϊταξη Οπλιςμού

Η προςθόκη μεμονωμϋνων διαμόκων ρϊβδων οπλιςμού μπορεύ επύςησ να πραγματοποιηθεύ μϋςω τησ
αντύςτοιχησ ενότητασ Πρόςθετεσ Ρϊβδοι, όπου ο πρόςθετοσ οπλιςμόσ μπορεύ να ειςαχθεύ γραφικϊ
ςτο υφιςτϊμενο τμόμα τησ διατομόσ αλλϊ και ςτο καινούργιο, όπωσ φαύνεται ςτο ακόλουθο ςχόμα:
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Παρϊθυρο Επεξεργαςύασ/Προβολόσ πρόςθετου οπλιςμού

το Παρϊθυρο Ιδιοτότων οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν την Προβολό Οπλιςμού, όπου
προβϊλλεται ο οπλιςμόσ τησ διατομόσ (διαμόκησ και εγκϊρςιοσ) ό την Προβολό/Επεξεργαςύα
Γεωμετρύασ, όπου προβϊλλονται οι διαςτϊςεισ τησ διατομόσ με δυνατότητα τροποπούηςόσ τουσ.

Προβολό Οπλιςμού

Οι ιδιότητεσ των ςυνδυαςμών υλικών ορύζονται από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Οριςμόσ υνδυαςμών
Τλικών), μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων, ό μϋςω του κουμπιού Οριςμόσ
υνδυαςμών Τλικών ςτο Παρϊθυρο Ιδιοτότων του μϋλουσ. Οι απαιτούμενεσ τιμϋσ για τον οριςμό των
ιδιοτότων των υλικών εξαρτώνται από τον τύπο των μελών, δηλαδό υφιςτϊμενα ό νϋα μϋλη. Από
προεπιλογό υπϊρχουν δύο ςυνδυαςμού υλικών, ϋνασ για τα υφιςτϊμενα ςτοιχεύα και ϋνασ για τα νϋα.
Οι ρυθμύςεισ του ςτοιχεύου που βαςύζονται ςτον κανονιςμό μπορούν επύςησ να καθοριςτούν μϋςω
του πλαιςύου διαλόγου Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ, που ανούγει από το αντύςτοιχο κουμπύ. Οι
Παρϊμετροι Προςομούωςησ του μϋλουσ μπορούν να οριςτούν από το παρϊθυρο Παραμϋτρων
Προςομούωςησ, προςβϊςιμο από το Παρϊθυρο Ιδιοτότων. Περαιτϋρω, τα υφϊςματα ΙΟΠ μπορούν να
οριςτούν ςε ςτοιχεύα υποςτυλώματοσ μϋςω τησ ενότητασ Οριςμόσ Περιτύλιξησ με ΙΟΠ, όπου οι
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χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν το ύφαςμα ΙΟΠ από μια λύςτα με τα πιο ςυνόθη προώόντα, που
διατύθενται ςτην αγορϊ, ό να ειςϊγουν τιμϋσ τησ επιλογόσ τουσ.
ΗΜΕΙΩΗ: την ενότητα "Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ", οι χρόςτεσ θα πρϋπει να λαμβϊνουν
αποφϊςεισ ςχετικϊ με τισ ιδιότητεσ των διατομών με μανδύα, επιλϋγοντασ τισ παραμϋτρουσ ϋτςι
ώςτε να λαμβϊνουν υπόψη ολόκληρη την διατομό, τόςο την υφιςτϊμενη όςο και τη νϋα.

Τπϊρχει δυνατότητα επιλογόσ του ςημεύου ειςαγωγόσ (το ςημεύο τησ διατομόσ που αντιςτοιχεύ ςτη
θϋςη του κλικ του ποντικιού).

Επιλογό του ςημεύου ειςαγωγόσ.

Μετϊ τον οριςμό όλων των ιδιοτότων τησ διατομόσ, το νϋο μϋλοσ μπορεύ να προςτεθεύ με ϋνα απλό
κλικ ςτο Κύριο Παρϊθυρο Προςομοιωτόσ Κτιρύου.

Ειςαγωγό διατομόσ Κυκλικού υποςτυλώματοσ, C1

Δοκόσ με Μανδφα
Δοκού με μανδύα μπορούν να ειςαχθούν από το κύριο μενού (Ειςαγωγό > Δοκόσ με Μανδύα) ό από το
αντύςτοιχο κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων. το Παρϊθυρο Ιδιοτότων που εμφανύζεται, οι χρόςτεσ
μπορούν να προςαρμόςουν τισ διαςτϊςεισ τησ διατομόσ εύτε ςτο παρϊθυρο Προβολό/Επεξεργαςύα
Γεωμετρύασ εύτε επιλϋγοντασ μύα διατομό από τισ προκαθοριςμϋνεσ τυπικϋσ διατομϋσ.
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Επεξεργαςύα διαςτϊςεων διατομόσ

Οι κεκλιμϋνεσ δοκού μπορούν να προςομοιωθούν αποτελεςματικϊ καθορύζοντασ τισ διαφορϋσ
ανύψωςησ των δύο ϊκρων τησ δοκού ςε ςχϋςη με το ύψοσ του ορόφου. Σο ύψοσ των υποςτυλωμϊτων
ςτόριξησ προςαρμόζεται αυτόματα.
ΗΜΕΙΩΗ: την περύπτωςη δοκών που ςτηρύζονται ςτο ύδιο υποςτύλωμα ςε διαφορετικϊ ύψη, το
πρόγραμμα υποδιαιρεύ αυτόματα το μϋλοσ του υποςτυλώματοσ, ϋτςι ώςτε να προςομοιώνει
αποτελεςματικϊ το κοντό υποςτύλωμα που δημιουργεύται.

Κεκλιμϋνη δοκόσ

Ακόμη, ο διαμόκησ και εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ μπορεύ να οριςτεύ μϋςω των ςχετικών διατϊξεων
οπλιςμού. Διαφορετικϋσ διατϊξεισ οπλιςμού μπορούν να οριςτούν ςτο μϋςο και ςτα δύο ϊκρα τησ
δοκού. ημειώνεται ότι ο όροσ «εςωτερικόσ» αναφϋρεται ςτο παλαιό/υφιςτϊμενο τμόμα τησ
διατομόσ, ενώ ο όροσ «εξωτερικόσ» αναφϋρεται ςτο νϋο/πρόςθετο τμόμα τησ διατομόσ.
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Διϊταξη Οπλιςμού

Η προςθόκη μεμονωμϋνων διαμόκων ρϊβδων οπλιςμού μπορεύ επύςησ να πραγματοποιηθεύ μϋςω τησ
αντύςτοιχησ ενότητασ Πρόςθετεσ Ρϊβδοι, όπου ο πρόςθετοσ οπλιςμόσ μπορεύ να ειςαχθεύ γραφικϊ
ςτο υφιςτϊμενο τμόμα τησ διατομόσ αλλϊ και ςτο καινούργιο, όπωσ φαύνεται ςτο ακόλουθο ςχόμα:
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Παρϊθυρο Επεξεργαςύασ/Προβολόσ πρόςθετου οπλιςμού

την ενότητα διατομών των δοκών με μανδύα μπορεύ επύςησ να οριςτεύ πρόςθετο μόνιμο
κατανεμημϋνο φορτύο, το οπούο θα προςομοιώνει οποιουδόποτε φορτύο που δεν ςχετύζεται με το ύδιο
βϊροσ τησ καταςκευόσ (π.χ. τελειώματα, τοιχοπληρώςεισ, μεταβλητό φόρτιςη κ.λπ.).
το Παρϊθυρο Ιδιοτότων οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν την Προβολό Οπλιςμού, όπου
προβϊλλεται ο οπλιςμόσ τησ διατομόσ ςτην αρχό, ςτο μϋςο και ςτο τϋλοσ (διαμόκησ και εγκϊρςιοσ) ό
την Προβολό/Επεξεργαςύα Γεωμετρύασ, όπου προβϊλλονται οι διαςτϊςεισ τησ διατομόσ με
δυνατότητα τροποπούηςόσ τουσ.

Οπλιςμόσ αρχικού τμόματοσ δοκού

Οπλιςμόσ μεςαύου τμόματοσ δοκού

Προβολό Οπλιςμού

Οι ιδιότητεσ των ςυνδυαςμών υλικών ορύζονται από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Οριςμόσ υνδυαςμών
Τλικών), μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων, ό μϋςω του κουμπιού Οριςμόσ
υνδυαςμών Τλικών ςτο Παρϊθυρο Ιδιοτότων του μϋλουσ. Οι απαιτούμενεσ τιμϋσ για τον οριςμό των
ιδιοτότων των υλικών εξαρτώνται από τον τύπο των μελών, δηλαδό υφιςτϊμενα ό νϋα μϋλη. Από
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προεπιλογό υπϊρχουν δύο ςυνδυαςμού υλικών, ϋνασ για τα υφιςτϊμενα ςτοιχεύα και ϋνασ για τα νϋα.
Οι ρυθμύςεισ του ςτοιχεύου που βαςύζονται ςτον κανονιςμό μπορούν επύςησ να καθοριςτούν μϋςω του
πλαιςύου διαλόγου Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ, που ανούγει από το αντύςτοιχο κουμπύ. Περαιτϋρω, οι
Παρϊμετροι Προςομούωςησ του μϋλουσ μπορούν να οριςτούν από το παρϊθυρο Παραμϋτρων
Προςομούωςησ, προςβϊςιμο από το Παρϊθυρο Ιδιοτότων.
ΗΜΕΙΩΗ: την ενότητα "Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ", οι χρόςτεσ θα πρϋπει να λαμβϊνουν
αποφϊςεισ ςχετικϊ με τισ ιδιότητεσ τησ διατομόσ με μανδύα, επιλϋγοντασ τισ παραμϋτρουσ ϋτςι
ώςτε να λαμβϊνουν υπόψη ολόκληρη την διατομό, τόςο την υφιςτϊμενη όςο και τη νϋα.

Κατϊ παρόμοιο τρόπο με τα τοιχύα, για τον οριςμό τησ δοκού με μανδύα θα πρϋπει να ορύζονται δύο
ςημεύα ςτο Κύριο Παρϊθυρο Προςομούωςησ του Κτιρύου. Η γραμμό ειςαγωγόσ μπορεύ να βρύςκεται
ςτο κϋντρο ό ςε οποιαδόποτε από τισ δύο πλευρϋσ τησ δοκού. Αυτό μπορεύ να καθοριςτεύ κϊνοντασ
κλικ ςε οποιαδόποτε από τισ τρεισ γραμμϋσ ςτην Προβολό/Επεξεργαςύα Γεωμετρύασ (η μαύρη γραμμό
εύναι η επιλεγμϋνη γραμμό).

Επιλογό ςημεύου ειςαγωγόσ

Όταν μια δοκόσ με μανδύα τϋμνει ϋνα υφιςτϊμενο υποςτύλωμα ό τοιχύο, υποδιαιρεύται αυτόματα και
ϋτςι δημιουργούνται δύο μϋλη. υνεπώσ, πολλϋσ δοκού μπορούν να οριςτούν ςτη ςειρϊ με δύο μόνο
κλικ.

Ειςαγωγό 3 δοκών με μύα κύνηςη

Μετϊ τον οριςμό των πλακών, δύναται να εμφανιςτούν δύο πρόςθετεσ επιλογϋσ ςτο Παρϊθυρο
Ιδιοτότων των δοκών με μανδύα: (i) επιλογό για το αν θα ςυμπεριληφθεύ ό όχι το ςυνεργαζόμενο
πλϊτοσ των δοκών ςτουσ υπολογιςμούσ και (ii) επιλογό για το αν η δοκόσ εύναι ανεςτραμμϋνη ό όχι.
Σο ςυνεργαζόμενο πλϊτοσ υπολογύζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, αλλϊ μπορεύ επύςησ να
τροποποιηθεύ από το χρόςτη.
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Παρϊθυρο Ιδιοτότων Δοκού (μετϊ τον οριςμό των πλακών)

Ραράρτθμα Ε - Κατθγορίεσ Στοιχείων
ε αυτό το παρϊρτημα περιγρϊφονται λεπτομερώσ οι διαθϋςιμεσ κατηγορύεσ ςτοιχεύων.
Ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχείο δφναμθσ– infrmFB
Πρόκειται για 3D ςτοιχεύο δοκού-υποςτυλώματοσ με βϊςη τισ δυνϊμεισ το οπούο εύναι ικανό για την
προςομούωςη ςτοιχεύων χωρικών πλαιςύων με γεωμετρικό μη γραμμικότητα και μη γραμμικότητα
υλικών. Όπωσ περιγρϊφεται ςτην παρϊγραφο περύ Ανελαςτικότητασ Τλικού, η ςχϋςη τϊςησπαραμόρφωςησ των ςτοιχεύων δοκού-υποςτυλώματοσ υπολογύζεται μϋςω τησ ολοκλόρωςησ τησ μη
γραμμικόσ μονοαξονικόσ απόκριςησ υλικού των επιμϋρουσ ινών ςτισ οπούεσ ϋχει υποδιαιρεθεύ η
διατομό, καταγρϊφοντασ πλόρωσ την εξϊπλωςη τησ ανελαςτικότητασ κατϊ το μόκοσ του ςτοιχεύου
και το βϊθοσ τησ διατομόσ.
Σο ςτοιχεύο infrmFB, εύναι το πιο ακριβϋσ μεταξύ των τεςςϊρων ανελαςτικών πλαιςιακών ςτοιχεύων
του SeismoBuild, καθώσ εύναι ικανό να προςομοιώςει την ανελαςτικό ςυμπεριφορϊ ςε όλο το μόκοσ
ενόσ δομικού μϋλουσ, ακόμα και όταν χρηςιμοποιεύται ϋνα μόνο ςτοιχεύο ανϊ μϋλοσ. Ωσ εκ τούτου, η
χρόςη του επιτρϋπει πολύ υψηλό ακρύβεια των αναλυτικών αποτελεςμϊτων, παρϋχοντασ ταυτόχρονα
ςτουσ χρόςτεσ τη δυνατότητα ϊμεςησ χρόςησ των αποτελεςμϊτων των γωνιών ςτροφόσ χορδόσ του
ςτοιχεύου για τουσ ελϋγχουσ των ςειςμικών κανονιςμών (π.χ. Ευρωκώδικασ 8, ASCE 41-17 κ.λπ.). Ο
προκαθοριςμϋνοσ αριθμόσ των ινών τησ διατομόσ που χρηςιμοποιούνται ςτουσ υπολογιςμούσ
ιςορροπύασ, που εκτελούνται ςε καθεμύα από τισ τϋςςερισ διατομϋσ ολοκλόρωςησ, εύναι ύςοσ με 150.Οι
τοπικού ϊξονεσ ορύζονται ςτο παρακϊτω ςχόμα. Ανατρϋξτε ςτη ςυζότηςη για τουσ γενικούσ και
τοπικούσ ϊξονεσ πλαιςύου ςτο Παρϊρτημα Β για μια λεπτομερό περιγραφό ςχετικϊ με τον
προςδιοριςμό του προςανατολιςμού του τοπικού ςυςτόματοσ αξόνων των ςτοιχεύων.

Σοπικού Άξονεσ και Προςανατολιςμόσ Εςωτερικών Δυνϊμεων για τα infrmFB ςτοιχεύα

Ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχείο δφναμθσ με πλαςτικι άρκρωςθ - infrmFBPH
Αυτόσ ο τύποσ εύναι αντύςτοιχοσ του infrmFB ςτοιχεύο, αλλϊ με πλαςτικό ϊρθρωςη, το οπούο
παρουςιϊζει μια παρόμοια κατανεμημϋνη ανελαςτικό ςυμπεριφορϊ και βαςύζεται ςτισ δυνϊμεισ
(forced base formulation), αλλϊ ςυγκεντρώνει την ανελαςτικότητα μϋςα ςε ϋνα ςταθερό μόκοσ του
ςτοιχεύου ςτα ϊκρα, όπωσ προτεύνεται από τουσ Scott and Fenves [2006].
Σα πλεονεκτόματα ενόσ τϋτοιου μοντϋλου δεν εύναι μόνο ο μειωμϋνοσ χρόνοσ ανϊλυςησ (δεδομϋνου
ότι η ολοκλόρωςη τησ απόκριςησ των ινών πραγματοποιεύται μόνο για τα δύο ακραύα τμόματα του
ςτοιχεύου), αλλϊ και ο πλόρησ ϋλεγχοσ/ρύθμιςη του μόκουσ πλαςτικόσ ϊρθρωςησ (ό τησ εξϊπλωςησ
τησ ανελαςτικότητασ), που επιτρϋπει τον υπερςκελιςμό φαινομϋνων τοπικόσ αςτϊθειασ, όπωσ
ςυζητόθηκε π.χ. ςτο Calabrese et al. [2010].
Ο προκαθοριςμϋνοσ αριθμόσ των ινών των διατομών που χρηςιμοποιούνται ςε υπολογιςμούσ
ιςορροπύασ που εκτελούνται ςτα ακραύα τμόματα του ςτοιχεύου εύναι ύςοσ με 150. Αυτόσ ο αριθμόσ
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ινών, επαρκεύ για να εξαςφαλιςτεύ μια επαρκόσ αναπαραγωγό τησ κατανομόσ τϊςησ-παραμόρφωςησ
κατϊ μόκοσ τησ διατομόσ του ςτοιχεύου.
Επιπλϋον, το μόκοσ πλαςτικόσ ϊρθρωςησ ορύζεται ωσ ποςοςτό του ςυνολικού μόκουσ των ςτοιχεύων.
Σο προεπιλεγμϋνο ποςοςτό ςτο SeismoBuild ϋχει οριςτεύ ύςο με 16,67%.
Οι τοπικού ϊξονεσ και ο προςανατολιςμόσ των εςωτερικών δυνϊμεων εύναι ύδια με τα ςτοιχεύα
infrmFB.
Ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχείο μετακίνθςθσ με πλαςτικι άρκρωςθ– infrmDBPH
Πρόκειται για ϋνα 3D ςτοιχεύο δοκού-υποςτυλώματοσ με πλαςτικό ϊρθρωςη με βϊςη τισ
μετατοπύςεισ με ςυγκεντρωμϋνη πλαςτικότητα ςτα δύο ϊκρα. Πρόκειται για ϋνα τυπικό μοντϋλο
Giberson [1967], το οπούο αποτελεύται από μύα ελαςτικό δοκό και τϋςςερα μη γραμμικϊ περιςτροφικϊ
ελατόρια προςαρτημϋνα ςτισ δύο ϊκρεσ του ςτοιχεύου, τόςο ςτον 2ο όςο και ςτον 3ο τοπικό ϊξονα.
Όλεσ οι μη γραμμικϋσ παραμορφώςεισ του ςτοιχεύου ςυγκεντρώνονται ςε αυτϊ τα περιςτροφικϊ
ελατόρια, ενώ το υπόλοιπο μϋλοσ παραμϋνει ελαςτικό. Οι καμπύλεσ ροπόσ-ςτροφόσ των δύο τοπικών
αξόνων ςε κϊθε ϊκρο εύναι ανεξϊρτητεσ. Αυτό εύναι προφανώσ μια απλοπούηςη ςε ςχϋςη με το
ςτοιχεύο πλαςτικόσ ϊρθρωςησ με βϊςη τισ δυνϊμεισ, όπου οι ανελαςτικϋσ παραμορφώςεισ εκτεύνονται
ςε μια πεπεραςμϋνη περιοχό ςτα ϊκρα τησ δοκού και η ςυμπεριφορϊ των τοπικών αξόνων
ςυςχετύζεται. Ωςτόςο, αυτό η ϋλλειψη ακριβούσ προςομούωςησ αντιςταθμύζεται από την αυξημϋνη
ςταθερότητα και την ςημαντικό μεύωςη του χρόνου ανϊλυςησ.
Οι γεωμετρικϋσ μη γραμμικότητεσ, ειδικϊ οι ςχϋςεισ δύναμησ-μετακύνηςησ, μοντελοποιούνται ςτο
ςτοιχεύο DBPH με τϋςςερα μη γραμμικϊ περιςτροφικϊ ελατόρια ςτα ϊκρα του ςτοιχεύου και
χαρακτηρύζονται από μύα υςτερητικό καμπύλη που βαςύζεται ςτην ενςωματωμϋνη μη γραμμικό
καμπύλη Modified Ibarra Medina Krawinkler (MIMK), καμπύλη υποβϊθμιςησ Ibarra-MedinaKrawinkler με διγραμμικούσ υςτερητικούσ κανόνεσ. Οι παρϊμετροι τησ υςτερητικόσ καμπύλησ
υπολογύζονται αυτόματα βϊςει των διατϊξεων του ASCE 41-17, επομϋνωσ οι χρόςτεσ πρϋπει μόνο να
ορύςουν τισ διαςτϊςεισ του ςτοιχεύου.
Οι τοπικού ϊξονεσ και ο προςανατολιςμόσ των εςωτερικών δυνϊμεων εύναι ύδια με τουσ ϊλλουσ
τύπουσ ςτοιχεύων πλαιςύων.
Ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχείο μετακίνθςθσ – infrmDB
Πρόκειται για 3D ςτοιχεύο δοκού-υποςτυλώματοσ με βϊςη τισ μετατοπύςεισ το οπούο εύναι ικανό για
την προςομούωςη ςτοιχεύων χωρικών πλαιςύων με γεωμετρικό μη γραμμικότητα και μη
γραμμικότητα υλικών. Όπωσ περιγρϊφεται ςτην παρϊγραφο περύ Ανελαςτικότητασ Τλικού, η ςχϋςη
τϊςησ-παραμόρφωςησ υπολογύζεται μϋςω τησ ολοκλόρωςησ τησ μη γραμμικόσ μονοαξονικόσ
απόκριςησ υλικού των επιμϋρουσ ινών ςτισ οπούεσ ϋχει υποδιαιρεθεύ η διατομό, καταγρϊφοντασ
πλόρωσ την εξϊπλωςη τησ ανελαςτικότητασ κατϊ το μόκοσ του ςτοιχεύου και το βϊθοσ τησ διατομόσ.
Σο μοντϋλο με βϊςη τισ μετατοπύςεισ, ακολουθεύ μια τυπικό προςϋγγιςη Πεπεραςμϋνων τοιχεύων
[π.χ. Hellesland and Scordelis 1981; Mari and Scordelis 1984], όπου οι παραμορφώςεισ του ςτοιχεύου
παρεμβϊλλονται από ϋνα κατϊ προςϋγγιςη πεδύο μετατόπιςησ, πριν χρηςιμοποιηθεύ η Αρχό Δυνατών
Έργων για να ςχηματύςει τη ςχϋςη ιςορροπύασ του ςτοιχεύου. Ο ςχηματιςμόσ DB διαθϋτει δύο
τμόματα ολοκλόρωςησ ανϊ ςτοιχεύο και χρηςιμοποιεύται το quadrature Gauss για υψηλότερη
ακρύβεια.
Για την προςϋγγιςη τησ μη γραμμικόσ απόκριςησ των ςτοιχεύων, επιβϊλλεται ςταθερό αξονικό
παραμόρφωςη και γραμμικό κατανομό καμπυλότητασ κατϊ μόκοσ του ςτοιχεύου, το οπούο εύναι
ακριβϋσ μόνο για τα πριςματικϊ γραμμικϊ ελαςτικϊ ςτοιχεύα. υνεπώσ, το infrmDB θα πρϋπει να
χρηςιμοποιεύται για μϋλη μικρού μόκουσ, και για το λόγο αυτό τα ςτοιχεύα infrmDB χρηςιμοποιούνται
ςτο SeismoBuild μόνο για την προςομούωςη κοντών υποςτυλωμϊτων και δοκών.
Όπωσ ςτα ςτοιχεύα με βϊςη τισ δυνϊμεισ, ο αριθμόσ των ινών που χρηςιμοποιούνται ςε υπολογιςμούσ
ιςορροπύασ, που εκτελούνται ςε κϊθε διατομό ολοκλόρωςησ του ςτοιχεύου, εύναι ύςοσ με 150.
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Οι τοπικού ϊξονεσ και ο προςανατολιςμόσ των εςωτερικών δυνϊμεων των αποτελεςμϊτων εύναι ύδια
με τουσ ϊλλουσ τύπουσ πλαιςιακών ςτοιχεύων.
Ελαςτικό Ρλαιςιακό Στοιχείο – elfrm
Τπϊρχουν περιπτώςεισ που η χρόςη ανελαςτικού πλαιςιακού ςτοιχεύου δεν απαιτεύται (π.χ. μϋλη που
υπόκεινται ςε χαμηλϊ επύπεδα διϋγερςησ οπότε η απόκριςό τουσ βρύςκεται ςτον ελαςτικό κλϊδο). Για
αυτϋσ τισ περιπτώςεισ, η χρόςη ενόσ ελαςτικού πλαιςιακού ςτοιχεύου μπορεύ να εύναι επιθυμητό, και
για αυτό το λόγο ο τύποσ ςτοιχεύου elfrm ϋχει αναπτυχθεύ και εφαρμοςτεύ ςτο SeismoBuild.
ΗΜΕΙΩΗ: το ςτοιχεύο elfrm, τα φαινόμενα δευτϋρασ τϊξησ καθώσ και οι επιδρϊςεισ μεγϊλων
μετακινόςεων/ςτροφών λαμβϊνονται υπόψη.

Οι τοπικού ϊξονεσ και ο προςανατολιςμόσ των εςωτερικών δυνϊμεων εύναι ύδια με τα ςτοιχεύα
infrmDB και infrmFB.

