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Ειςαγωγι
Σο SeismoStruct εύναι ϋνα πακϋτο πεπεραςμϋνων ςτοιχεύων ικανό να προβλϋψει τη ςυμπεριφορϊ
χωρικών πλαιςύων που υπόκεινται ςε μεγϊλεσ μετατοπύςεισ υπό ςτατικό ό δυναμικό φόρτιςη,
λαμβϊνοντασ υπόψη τόςο τισ γεωμετρικϋσ μη γραμμικότητεσ όςο και την ανελαςτικότητα των υλικών.
Σο λογιςμικό αποτελεύται από τρεισ κύριεσ ενότητεσ: την Ειςαγωγό Δεδομϋνων, ςτην οπούα
ειςϊγονται τα δεδομϋνα του δομικού προςομοιώματοσ, τον Επεξεργαςτό, όπου διεξϊγεται η
ανϊλυςη, και, τϋλοσ, την Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων, ςτην οπούα εξϊγονται τα αποτελϋςματα τησ
ανϊλυςησ. Όλεσ οι διεργαςύεσ εκτελούνται ςε ϋνα πλόρωσ γραφικό περιβϊλλον. Δεν απαιτούνται
αρχεύα ειςαγωγόσ δεδομϋνων, κεύμενα προγραμματιςμού ό οποιεςδόποτε ϊλλεσ χρονοβόρεσ και
πολύπλοκεσ διαδικαςύεσ. Επιπλϋον, ςτην ενότητα Επεξεργαςτόσ του SeismoStruct απεικονύζονται ςε
πραγματικό χρόνο οι καμπύλεσ ικανότητασ και το παραμορφωμϋνο ςχόμα τησ καταςκευόσ. Οι
χρόςτεσ ϋχουν την δυνατότητα να επιλϋξουν την παύςη τησ ανϊλυςησ, ώςτε να ϋχουν μύα επιςκόπηςη
των αναλυτικών αποτελεςμϊτων μϋχρι το ςημεύο τησ παύςησ, και να επιτρϋψουν ςτον Επεξεργαςτό
την 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 των παραμορφώςεων τησ
καταςκευόσ.
Ειςαγωγό Δεδομϋνων

Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τλικϊ
Διατομϋσ
Κατηγορύεσ τοιχεύων
Κόμβοι
Σοπολογύα τοιχεύων
υζευγμϋνεσ Δεςμεύςεισ
Εξωτερικϋσ Δεςμεύςεισ
Καμπύλεσ Φρονοώςτορύασ
Επιβαλλόμενα Υορτύα
Υϊςεισ Υόρτιςησ
τοχευμϋνη Μετακύνηςη
Έλεγχοι βϊςει Κανονιςμού
Κριτόρια Επιτελεςτικότητασ
Αποτελϋςματα Ανϊλυςησ

Επεξεργαςτόσ

Καταγραφϋσ Ανϊλυςησ
Ποςότητεσ Ιδιομορφών/Μϊζασ
Αποτελϋςματα Ιδιομορφικόσ Ανϊλυςησ
τοχευμϋνη Μετακύνηςη
Αποτελϋςματα Βόματοσ
Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ
Προβλόματα ύγκλιςησ
Διαγρϊμματα Εντατικών Μεγεθών
Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ
Εντατικϊ/Παραμορφωςιακϊ Μεγϋθη
τοιχεύων
• Αποτελϋςματα Σϊςεων και
Παραμορφώςεων
• ΑΔΑ Περιβϊλλουςα

Δομό του προγρϊμματοσ

Σο λογιςμικό εύναι πλόρωσ ςυμβατό με το περιβϊλλον των Windows. Σα δεδομϋνα ειςαγωγόσ που
ϋχουν δημιουργηθεύ με προγρϊμματα υπολογιςτικών φύλλων, όπωσ το Microsoft Excel, μπορούν να
ειςαχθούν ςτουσ πύνακεσ τησ Ειςαγωγόσ Δεδομϋνων του SeismoStruct. Όλεσ οι διαθϋςιμεσ
πληροφορύεσ μϋςα ςτο γραφικό περιβϊλλον του SeismoStruct μπορούν να εξαχθούν ςε ϊλλεσ
εφαρμογϋσ των Windows (π.χ. ςε προγρϊμματα επεξεργαςύασ κειμϋνου, όπωσ το Microsoft Word)
ςυμπεριλαμβανομϋνων των αποτελεςμϊτων των αναλύςεων, των διαγραμμϊτων, των
παραμορφωμϋνων και μη παραμορφωμϋνων ςχημϊτων του φορϋα και πολλών ϊλλων.
Σϋλοσ, ςτισ ενότητεσ Προςομοιωτόσ Κτιρύου Ο.
και ύντομη Ειςαγωγό
ο χρόςτησ μπορεύ να
δημιουργόςει κανονικϊ/μη κανονικϊ διςδιϊςτατα ό τριςδιϊςτατα προςομοιώματα και να εκτελϋςει
όλα τα εύδη των αναλύςεων. Η όλη διαδικαςύα δεν κρατϊ περιςςότερο από μερικϊ δευτερόλεπτα.
Μερικϊ χαρακτηριςτικϊ προςομούωςησ/ανϊλυςησ του SeismoStruct αναφϋρονται παρακϊτω:


Εννϋα διαφορετικϊ εύδη ανϊλυςησ: δυναμικό και ςτατικό ανϊλυςη χρονοώςτορύασ, ςυμβατικό
και προςαρμοζόμενη ανϊλυςη pushover, αυξητικό δυναμικό ανϊλυςη, ιδιομορφικό ανϊλυςη,
ςτατικό ανϊλυςη με ςταθερό φόρτιςη, ανϊλυςη φαςματικόσ απόκριςησ και ανϊλυςη
λυγιςμού.

Ειςαγωγι
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Εύκοςι μοντϋλα υλικών, όπωσ μη γραμμικϊ μοντϋλα ςκυροδϋματοσ, μη γραμμικϊ μοντϋλα
ςκυροδϋματοσ υψηλόσ αντοχόσ, μη γραμμικϊ μοντϋλα χϊλυβα, SMA μη γραμμικϊ μοντϋλα κλπ.
Μια μεγϊλη βιβλιοθόκη τριςδιϊςτατων ςτοιχεύων, όπωσ μη γραμμικϊ ςτοιχεύα δοκούυποςτυλώματοσ ςε όρουσ ινών, μη γραμμικϊ ςτοιχεύα δικτυώματοσ, μη γραμμικϊ ςτοιχεύα
τοιχοποιύασ πλόρωςησ, μη γραμμικϊ ςτοιχεύα τοιχοποιύασ , μη γραμμικϊ ςτοιχεύα ςυνδϋςμων
κλπ., τα οπούα μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ςε ςυνδυαςμό με μια μεγϊλη ποικιλύα
προκαθοριςμϋνων διατομών μεταλλικών, οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ και ςύνθετων.
Σριϊντα ϋνα μοντϋλα καμπυλών υςτϋρηςησ, όπωσ γραμμικϊ/διγραμμικϊ/τριγραμμικϊ
μοντϋλα απόκριςησ κινηματικόσ κρϊτυνςησ, μοντϋλα gap-hook, μοντϋλα αλληλεπύδραςησ
εδϊφουσ-καταςκευόσ, μοντϋλο Takeda, μοντϋλο Ramberg-Osgood κλπ.
Διενϋργεια ελϋγχων διατμητικόσ ικανότητασ, ελϋγχων γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ ςτοιχεύων και
για τοιχοποιύα βϊςει Κανονιςμών. Έξι κανονιςμού υποςτηρύζονται ςτην παρούςα ϋκδοςη,
Ευρωκώδικασ 8, 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-18), ο Ελληνικόσ Κανονιςμόσ
Επεμβϊςεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) και ο Σούρκικοσ Κανονιςμόσ ειςμικόσ Αποτύμηςησ Κτιρύων (TBDY).
Διϊφορα Κριτόρια Επιτελεςτικότητασ που επιτρϋπουν ςτον χρόςτη να προςδιορύςει τισ
ςτιγμϋσ κατϊ τισ οπούεσ επιτυγχϊνονται διαφορετικϋσ οριακϋσ καταςτϊςεισ ςυμπεριφορϊσ
(π.χ. μη-δομικϋσ βλϊβεσ, δομικϋσ βλϊβεσ, κατϊρρευςη). Η ακολουθύα των βλαβών όλων των
μελών τησ καταςκευόσ από τη ρηγμϊτωςη, τη διαρροό και τη θραύςη μπορεύ να λαμβϊνεται
εύκολα με αυτόν τον τρόπο.
Δύο διαφορετικού επιλυτϋσ:(i) Skyline (Cholesky decomposition, αλγόριθμοσ επαναδιϊταξησ
κόμβων Cuthill-McKee, αποθόκευςη ςτοιχεύων Skyline) και (ii) Frontal [Irons, 1970] με τον
αλγόριθμο αυτόματησ ταξινόμηςησ που προτϊθηκε από Izzuddin [1991].
Η εφαρμοζόμενη φόρτιςη μπορεύ να αποτελεύται από ςταθερϋσ ό μεταβλητϋσ δυνϊμεισ,
μετατοπύςεισ και επιταχύνςεισ ςτουσ κόμβουσ, καθώσ και κατανεμημϋνεσ δυνϊμεισ ςτα
ςτοιχεύα. Σα μεταβλητϊ φορτύα μπορούν να μεταβϊλλονται αναλογικϊ μεταξύ τουσ ό
ανεξϊρτητα ςτον ψεύδο-χρόνο ό ςτον τομϋα του χρόνου.
Η κατανομό τησ ανελαςτικότητασ κατϊ μόκοσ του ςτοιχεύου και ςε όλο το βϊθοσ τησ
διατομόσ προςομοιώνεται με ακρύβεια ςτο SeismoStruct, επιτρϋποντασ την ορθό εκτύμηςη
των παραμορφώςεων και τησ ανϊπτυξησ των βλαβών.
Η αριθμητικό ςταθερότητα και ακρύβεια ςε πολύ υψηλϊ επύπεδα ϋνταςησ επιτρϋπουν τον
ακριβό προςδιοριςμό του φορτύου κατϊρρευςησ των καταςκευών.
Σο SeismoStruct ϋχει την ικανότητα να υποδιαιρεύ επιδϋξια το βόμα φόρτιςησ, όποτε
προκύπτουν προβλόματα ςύγκλιςησ, με το επύπεδο τησ υποδιαύρεςησ ανϊλογο των
δυςκολιών που αντιμετώπιςε η ςύγκλιςη. Όταν ξεπεραςτούν οι δυςκολύεσ ςύγκλιςησ, το
πρόγραμμα επαναφϋρει αυτόματα το βόμα φόρτιςησ πύςω ςτην αρχικό του τιμό.

Γενικά
ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΤΣΘΜΑΣΟ
Για την χρόςη του SeismoStruct, 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 τησ οθόνησ του υπολογιςτό 1366x768 pixels ό υψηλότερη
ύνδεςη ςτο Διαδύκτυο (προτιμότερη η ευρυζωνικό ςύνδεςη) για την εγγραφό.

ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ/ΑΠΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Εγκατάςταςθ προγράμματοσ
Ακολουθόςτε τα παρακϊτω βόματα για την εγκατϊςταςη τουSeismoStruct:
1.
2.

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

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. τη ςυνϋχεια ςασ ζητεύται να επιλϋξετε το φϊκελο
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.

Γενικά
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Οδηγόσ εγκατϊςταςησ (τελευταύο παρϊθυρο)

Καταργϊντασ τθν εγκατάςταςθ του προγράμματοσ
Για να καταργόςετε το πρόγραμμα από τον υπολογιςτό:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ανούξτε το μενού Έναρξησ
Επιλϋξτε τισ Ρυθμύςεισ
Επιλϋξτε το ύςτημα ςτο μενού Ρυθμύςεων
Επιλϋξτε τισ Εφαρμογϋσ & δυνατότητεσ από το αριςτερό παρϊθυρο
Επιλϋξτε το πρόγραμμα από την λύςτα όλων των εγκατεςτημϋνων εφαρμογών
Επιλϋξτε το κουμπύ Κατϊργηςη που εμφανύζεται

ΖΝΑΡΞΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕ ΕΓΓΡΑΦΘ
Για την εκκύνηςη του SeismoStruct, επιλϋξτε Έναρξη>Προγρϊμματα ό Όλα τα
προγρϊμματα>Seismosoft>SeismoStruct 2021>SeismoStruct 2021. Θα εμφανιςτεύ το ακόλουθο
παρϊθυρο εγγραφόσ:

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

υνϋχιςη χρόςησ του προγρϊμματοσ ςε δοκιμαςτικό λειτουργύα.
Απόκτηςη ακαδημαώκόσ ϊδειασ χρόςησ παρϋχοντασ μια ϋγκυρη ακαδημαώκό διεύθυνςη
ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου.
Απόκτηςη εμπορικόσ ϊδειασ χρόςησ.

ΗΜΕΙΩΗ: Εϊν 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 SeismoStruct 2021. υνεπώσ, οι χρόςτεσ παρακαλούνται να ζητόςουν μια νϋα
ϊδεια.

ΚΤΡΙΟ ΜΕΝΟΤ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΘ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Σο SeismoStruct διαθϋτει απλό και διαιςθητικό περιβϊλλον. Σο Kύριο Παρϊθυρο τησ Ειςαγωγήσ
Δεδομένων, η οπούα εύναι η ‘προεπιλεγμϋνη’ κατϊςταςη του προγρϊμματοσ, υποδιαιρεύται ςτισ
ακόλουθεσ ενότητεσ:






Κύριο μενού και γραμμό εργαλεύων: ςτην κορυφό του παραθύρου του προγρϊμματοσ,
Γραμμό Ενοτότων: κϊτω από την κύρια γραμμό εργαλεύων,
Πύνακασ Ειςαγωγόσ Δεδομϋνων: κϊτω από τη γραμμό ενοτότων,
Περιοχό 3D μοντϋλου και γραμμό ρυθμύςεων: ςτα δεξιϊ του παραθύρου του
προγρϊμματοσ,
Γραμμό Επεξεργαςύασ: ςτην αριςτερό πλευρϊ του παραθύρου του προγρϊμματοσ.

Γενικά
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Περιοχό Ειςαγωγόσ Δεδομϋνων
ΗΜΕΙΩΗ: Σο κύριο μενού και η γραμμό εργαλεύων εύναι διαθϋςιμα ςε κϊθε κατϊςταςη του
προγρϊμματοσ (δηλαδό ςτην Ειςαγωγό Δεδομϋνων, ςτον Επεξεργαςτό και ςτην Διαχεύριςη των
Αποτελεςμϊτων). Μόνο τα χρόςιμα εργαλεύα για την τρϋχουςα ενότητα του προγρϊμματοσ εύναι
επιλϋξιμα (π.χ. ςτην Ειςαγωγό Δεδομϋνων),τα υπόλοιπα εμφανύζονται με γκρι χρώμα. Επιπλϋον,
εμφανύζονται επιπρόςθετα ςτοιχεύα, ανϊλογα με την ενότητα που επιλϋγεται.
.

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









Αρχεύο
Επεξεργαςύα
Προβολό
Οριςμόσ
Αποτελϋςματα
Εργαλεύα
Εκτϋλεςη
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 SeismoStruct παρουςιϊζεται
παρακϊτω:
Εντολό

Κύριο Μενού

υντόμευςη

Νϋο

Ctrl+N

Άνοιγμα

Ctrl+O

ύντομη Ειςαγωγό
Αρχεύο

Προςομοιωτόσ Κτιρύου

-

Αποθόκευςη

Ctrl+S

Αποθόκευςη ωσ…

-

Εξαγωγό ςε αρχεύο XML
Ειςαγωγό από αρχεύο XML
Εμφϊνιςη δομόσ αρχεύου SPF
Αναύρεςη

Ctrl+Z

Ακύρωςη Αναύρεςησ

Ctrl+R

Προςθόκη ςε ομϊδα
Οργϊνωςη Ομϊδων

-

Σαξινόμηςη βϊςει Ονόματοσ
Επεξεργαςύα

Προβολό

Σαξινόμηςη βϊςει Αριθμού
Αντιγραφό Επιλογόσ

Ctrl+C

Αντιγραφό 3D Απεικόνιςησ

Ctrl+Alt+C

Επικόλληςη Επιλογόσ

Ctrl+V

Εύρεςη…

Ctrl+F

Εύρεςη επόμενου…

F3

Επιλογό Όλων

Ctrl+A

Ενότητα Επόμενων Ιδιοτότων

Ctrl+W

Ενότητα Προηγούμενων Ιδιοτότων

Ctrl+Q

τατιςτικϊ Προςομοιώματοσ
Προβολό Μεγϊλων Εικονιδύων
Προβολό Μικρών Εικονιδύων
Ιδιότητεσ Τλικού
Ιδιότητεσ Διατομόσ
Κατηγορύεσ τοιχεύων
Δομικού Κόμβοι

Οριςμόσ

Σοπολογύα τοιχεύου
Επικόμβιεσ υζευγμϋνεσ Δεςμεύςεισ
Εξωτερικϋσ Δεςμεύςεισ
Γραμμικϋσ Καμπύλεσ
Επιβαλλόμενη Υόρτιςη

Κουμπύ
Εργαλεύων

Γραμμόσ

Γενικά

Εντολό

Κύριο Μενού

υντόμευςη

Υϊςεισ
τοχευόμενη Μετακύνηςη
Παρϊμετροι προςαρμοζόμενησ ανϊλυςησ
Παρϊμετροι Υϊςματοσ Απόκριςησ
Έλεγχοι Ικανότητασ
Κριτόρια Επιτελεςτικότητασ
Εξαγωγό Αποτελεςμϊτων
Καταγραφϋσ Ανϊλυςησ
Ιδιομορφικϋσ Ποςότητεσ
Αποτελϋςματα Βόματοσ
Παραμορφωμϋνεσ Μορφϋσ
Αποτελϋςματα

Δυνϊμεισ Πλαιςιακού τοιχεύου
Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ
Αποκρύςεισ Μελών
Αποτελϋςματα Σϊςεων και
Παραμορφώςεων
Περιβϊλλουςα AΔΑ
Επιλογό Μονϊδων

Ctrl+U

Δημιουργύα Αρχεύου AVI...
Προβολό Αρχεύου AVI...

Εργαλεύα

Ανανϋωςη 3D Απεικόνιςησ

-

Ρυθμύςεισ Έργου…/Ρυθμύςεισ Διαχεύριςησ
Αποτελεςμϊτων…

-

Επιλογϋσ 3D Απεικόνιςησ

-

Ρυθμύςεισ Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ…

-

Αριθμομηχανό

-

Άνοιγμα Δημιουργύασ SPF
Άνοιγμα SeismoBatch
Ενότητα Ειςαγωγόσ Δεδομϋνων
Εκτϋλεςη

Επεξεργαςτόσ
Ενότητα Διαχεύριςησ Αποτελεςμϊτων
Βοόθεια SeismoStruct

F1

Περιςτροφό/Μετακύνηςη 3D
Προςομοιώματοσ

-

Εγχειρύδιο Φρόςησ SeismoStruct
Βοόθεια

Έκθεςη Σεκμηρύωςησ SeismoStruct
Παραδεύγματα Σεκμηρύωςησ
Κατϋβαςμα Δειγμϊτων Αρχεύων
Seismosoft Forum

Κουμπύ
Εργαλεύων

17

Γραμμόσ
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Εντολό

Κύριο Μενού

υντόμευςη

Βοηθητικϊ Αρχεύα Video
Ιςτοςελύδα Τποςτόριξησ Seismosoft
Αποςτολό Μηνύματοσ ςτη Seismosoft

-

Ιςτοςελύδα Seismosoft

-

Καταχώρηςη Νϋασ Άδειασ

-

χετικϊ…

-

Κουμπύ
Εργαλεύων

Γραμμόσ

Γριγορθ Εκκίνθςθ
Αυτό το κεφϊλαιο θα ςασ καθοδηγόςει ςτισ πρώτεσ ςασ αναλύςεισ με το SeismoStruct.
Σο SeismoStruct ϋχει ςχεδιαςτεύ ώςτε να εύναι εύχρηςτο και ευϋλικτο. τόχοσ μασ εύναι να τρϋξετε την
ανϊλυςη (ακόμη και την ‘ενοχλητικό’ δυναμικό ανϊλυςη χρονοώςτορύασ) ςε μόλισ μερικϊ λεπτϊ. την
πραγματικότητα η χρόςη του SeismoStruct εύναι πολύ πιο εύκολη από την περιγραφό του. Θα
διαπιςτώςετε ότι από τη ςτιγμό που κατανοόςετε κϊποιεσ ςημαντικϋσ ϋννοιεσ, η όλη διαδικαςύα θα
ςασ φανεύ αρκετϊ διαιςθητικό.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ν.1 - PUSHOVER ΑΝΑΛΤΘ ΔΙΩΡΟΦΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ
Περιγραφι του Προβλιματοσ
Ασ μοντελοποιόςουμε ϋνα τριςδιϊςτατο, διώροφο κτύριο από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα για το οπούο θα
εκτελϋςουμε pushover ανϊλυςη (ςτην διεύθυνςη Φ). Για πιο γρόγορο και εύκολο οριςμό του κτιρύου
θα χρηςιμοποιηθεύ ο Προςομοιωτόσ 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 το βύντεο με την περιγραφό του παραδεύγματοσ Ν.1 ςτη ςελύδα τησ
Seismosoft
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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 ζργο
Επιλϋγοντασ Αρχεύο> Προςομοιωτόσ Κτιρύου... από το μενού εντολών ό κϊνοντασ κλικ ςτο εικονύδιο
ςτη γραμμό εργαλεύων, ανούγει το παρϊθυρο εκκύνηςησ του Προςομοιωτό Κτιρύου, ςτο οπούο
καθορύζονται οι μονϊδεσ μϋτρηςησ, ο αριθμόσ των ορόφων, και το ύψοσ τουσ. Προχωρόςτε
επιλϋγοντασ το κουμπύ Δημιουργύα Νϋου Κτιρύου. ε αυτό το παρϊδειγμα ορύζονται οι ακόλουθεσ
ρυθμύςεισ:
1.
2.
3.
4.

Διεθνόσ Μονϊδεσ Μϋτρηςησ (SI)
Ευρωπαώκϊ πρότυπα οπλιςμού
2 Όροφοι
Ύψοσ Ορόφων: 3μ

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Παρϊθυρο Εκκύνηςησ Προςομοιωτό Κτιρύου

Επιλϋγοντασ το κουμπύ Ρυθμύςεισ Προςομοιωτόσ Κτιρύου
εύναι δυνατόν να καθοριςτεύ ο Σύποσ
Ανϊλυςησ (Για αυτό το παρϊδειγμα: Aνϊλυςη Pushover), η Προςομούωςη Πλαιςιακών τοιχεύων
(Ανελαςτικϊ πλαιςιακϊ ςτοιχεύα δύναμησ με πλαςτικϋσ αρθρώςεισ για υποςτυλώματα/δοκούσ,
Ανελαςτικϊ πλαιςιακϊ ςτοιχεύα δύναμησ για τα τοιχύα και Ανελαςτικϊ πλαιςιακϊ ςτοιχεύα
μετατκύνηςησ για τα ςτοιχεύα με μόκοσ μικρότερο από 1m), η Προςομούωςη Πλακών (λαμβϊνεται
υπόψη το ςυνεργαζόμενο πλϊτοσ πλακοδοκών), οι υντελεςτϋσ υνδυαςμού φορτύςεων, τα Κριτόρια
Επιτελεςτικότητασ και οι Έλεγχοι Βϊςει Κανονιςμού που θα ςυμπεριληφθούν ςτην ανϊλυςη.

Παρϊθυρο Ρυθμύςεων Προςομοιωτό Κτιρύου
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Για την διευκόλυνςη του οριςμού 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.

Προςομοιωτόσ Κτιρύου – 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 ορθογώνια
υποςτυλώματα. Εναλλακτικϊ, επιλϋξτε μύα από τισ υπόλοιπεσ διατομϋσ υποςτυλωμϊτων, ςχόματοσ L (
), ςχόματοσ Σ ( ), κυκλικού υποςτυλώματοσ ( ) ό τισ αντύςτοιχεσ ενιςχυμϋνεσ διατομϋσ με
μανδύα οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ. Σο Παρϊθυρο Ιδιοτότων του υποςτυλώματοσ εμφανύζεται ςτην
δεξιϊ πλευρϊ τησ οθόνησ όπου ο χρόςτησ μπορεύ να καθορύςει τη γεωμετρύα του, τη ςτϊθμη
θεμελύωςησ, τον 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 Προκαθ_Τφιςτϊμενο, το οπούο χρηςιμοποιεύται ςτο τρϋχον παρϊδειγμα, και ϋνα για τα νϋα
μϋλη που προςτύθενται για την αποκατϊςταςη τησ καταςκευόσ, που ονομϊζεται Προκαθ_Νϋο. Οι
χρόςτεσ μπορούν να προςθϋςουν νϋουσ ςυνδυαςμούσ υλικών ό να επεξεργαςτούν τουσ
υφιςτϊμενουσ, αλλϊ δεν μπορούν να αφαιρϋςουν τουσ προεπιλεγμϋνουσ ςυνδυαςμούσ υλικών. Για το
ςυγκεκριμϋνο παρϊδειγμα τροποποιόςτε τον Προκαθ_Τφιςτϊμενο ςυνδυαςμό υλικών ειςϊγοντασ
C20/25 ςτο ςκυρόδεμα και S500 ςτον χϊλυβα.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Προςομοιωτόσ Κτιρύου –υνδυαςμού Τλικών

Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Σροποπούηςη Τφιςτϊμενου υνδυαςμού Τλικών

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

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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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

Ύψοσ

Πλϊτοσ

1st

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

618

10/10

C9

250

1800

(416+814)+#10/20+(48/m²)

10/10

ορόφου

Δοκού
1ου
Ορόφου

Ύψοσ

Πλϊτοσ

Οπλιςμόσ
ςτην
Αρχό
τησ δοκού

Οπλιςμόσ ςτο
Μϋςο
τησ
δοκού

Οπλιςμόσ ςτο
Σϋλοσ
τησ
δοκού

Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

(mm)

(mm)

B1

500

250

o314 u414

o214 u414

o314 u414

8/10

B2

500

250

o314 u414

o214 u414

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

8/10

B9

500

250

o214 u414

o214 u414

o218 u414

8/10

B10

500

250

o416 u414

o214 u414

o218 u414

8/10

B11

500

250

o218 u414

o214 u414

o214 u414

8/10

o214 u414
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Δοκού
1ου
Ορόφου

Ύψοσ

Πλϊτοσ

Οπλιςμόσ
ςτην
Αρχό
τησ δοκού

Οπλιςμόσ ςτο
Μϋςο
τησ
δοκού

Οπλιςμόσ ςτο
Σϋλοσ
τησ
δοκού

Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

(mm)

(mm)

B12

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

Ύψοσ

Πλϊτοσ

2ου

Διαμόκησ Οπλιςμόσ

Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

(mm)

(mm)

C2

400

400

418+416

10/10

C3

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

C8

250

1800

(416+814)+#10/20+(48/m²)

10/10

Ορόφου

Δοκού
2ου
Ορόφου

Ύψοσ

Πλϊτοσ

Οπλιςμόσ
ςτην
Αρχό
τησ δοκού

Οπλιςμόσ ςτο
Μϋςο
τησ
δοκού

Οπλιςμόσ ςτο
Σϋλοσ
τησ
δοκού

Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

(mm)

(mm)

B1

500

250

o416 u414

o214 u414

o416 u414

8/10

B2

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

B9

500

250

o314 u414

o214 u414

o214 u414

8/10

Γριγορθ Εκκίνθςθ

Δοκού
2ου
Ορόφου

Ύψοσ

Πλϊτοσ

(mm)

(mm)

B10

500

250

27

Οπλιςμόσ
ςτην
Αρχό
τησ δοκού

Οπλιςμόσ ςτο
Μϋςο
τησ
δοκού

Οπλιςμόσ ςτο
Σϋλοσ
τησ
δοκού

Εγκϊρςιοσ
Οπλιςμόσ

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> Δοκόσ) 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 των 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, κλπ).
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Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Ειςαγωγό τοιχεύων

Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Ιδιότητεσ Δοκού

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Για την ειςαγωγό των πλακών μεταβεύτε ςτο κύριο μενού (Ειςαγωγό> Πλϊκα) ό κϊντε κλικ ςτο
κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων, προςδιορύςτε τισ ιδιότητεσ τησ πλϊκασ, οι οπούεσ εύναι το ύψοσ τησ
διατομόσ, τον οπλιςμό, καθώσ και τα 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 οριςμό 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.

Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Ιδιότητεσ Πλϊκασ
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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 τον
χρόςτη. Επιπλϋον, μπορούν να οριςτούν ανεςτραμμϋνεσ δοκού, όπωσ φαύνεται ςτο παρακϊτω ςχόμα:

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Ιδιότητεσ Δοκού

Σώρα, δημιουργόςτε αυτόματα τον 2ο όροφο βϊςει του 1ου μϋςω του κύριου μενού (Εργαλεύα>
Αντιγραφό Ορόφου...) εύτε μϋςω του κουμπιού .

Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Παρϊθυρο διαλόγου Αντιγραφόσ Ορόφου

Διαγρϊψτε τα ςτοιχεύα που δεν υπϊρχουν ςτον 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 Μελών...) 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.

Προςομοιωτό Κτιρύου – Επαναρύθμηςη Μελών

τον Προςομοιωτό Κτιρύου μπορούν ακόμη να ειςαχθούν και πλϊκεσ προβόλου. Αυτό επιτυγχϊνεται
καθορύζοντασ το ελεύθερο ϊκρο τουσ από το κύριο μενού (Ειςαγωγό > Περιγρϊμματα
Πλϊκασ/Προβόλου) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων. Σο ελεύθερο ϊκρο,

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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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.

Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Προςθόκη Ελεύθερου Άκρου

Όταν δημιουργεύτε ϋνα μοντϋλο κτιρύου, εύναι ςχετικϊ ςυχνό φαινόμενο η ακούςια δημιουργύα ενόσ ό
περιςςότερων κοντών δοκών, κυρύωσ για γραφικούσ λόγουσ (π.χ. με την 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 ϊκρο μικρότερο από το
ύψοσ τησ διατομόσ τησ. Εϊν υπϊρχουν τϋτοιεσ δοκού, εμφανύζεται το ακόλουθο ενημερωτικό μόνυμα
ςτον χρόςτη.

Προςομοιωτόσ Κτιρύου – Επιβεβαύωςη υνδεςμολογύασ
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Μπορεύτε επύςησ να δεύτε το 3D μοντϋλο του επιλεγμϋνου ορόφου για να ελϋγξετε εϊν ϋχει οριςτεύ
ςωςτϊ πατώντασ το κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων.

Προςομοιωτόσ Κτιρύου – 3D Απεικόνιςη Ορόφου

Έχοντασ ολοκληρώςει το προςομούωμα του κτιρύου, αποθηκεύςτε το ωσ αρχεύο Προςομοιωτό Κτιρύου
(με την κατϊληξη * .bmf, π.χ. Tutorial_1.bmf) επιλϋγοντασ από το κύριο μενού (Αρχεύο>Αποθόκευςη
ωσ...)/(Αρχεύο>Αποθόκευςη) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων.
ημειώνεται ότι αυτόσ ο τύποσ αρχεύου δεν εύναι αρχεύο του SeismoStruct (* .spf), γι 'αυτό και μπορεύ
να ανούξει εκ νϋου μόνο εντόσ του Προςομοιωτό Κτιρύου.
Εύςτε ϋτοιμοι να δημιουργόςετε το αρχεύο δεδομϋνων του SeismoStruct. Αυτό γύνεται από το κύριο
μενού (Αρχεύο>Έξοδοσ & Δημιουργύα Έργου) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ
εργαλεύων. Ένα νϋο παρϊθυρο μπορεύ να εμφανιςτεύ για τον οριςμό τησ φόρτιςησ, αναλόγωσ του
τύπου τησ ανϊλυςησ τησ καταςκευόσ. την περύπτωςό μασ, πρϋπει να καθοριςτεύ η τιμό τησ
ονομαςτικόσ τϋμνουςασ βϊςησ για την pushover ανϊλυςη.

Προςδιοριςμόσ Ονομαςτικόσ Σϋμνουςα Βϊςησ

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Σο πρόγραμμα κατανϋμει αυτόματα τα πλευρικϊ φορτύα ςτουσ καταςκευαςτικούσ κόμβουσ ςύμφωνα
με τισ ςυγκεντρωμϋνεσ μϊζεσ τουσ.

Ειςαγωγι Δεδομζνων – Φάςεισ Φόρτιςθσ
Η ςτρατηγικό φόρτιςησ που υιοθετεύται ςτην pushover ανϊλυςη ορύζεται πλόρωσ ςτην ενότητα
Υϊςεισ Υόρτιςησ. Οι προεπιλογϋσ του προγρϊμματοσ εύναι ο τύποσ φϊςησ Έλεγχοσ Απόκριςησ, μια
ςτοχευόμενη μετακύνηςη που αντιςτοιχεύ ςε 2% του ςυνολικού λόγου ςχετικόσ μετακύνηςησ, 50
βόματα ανϊλυςησ, η Φ διεύθυνςη φόρτιςησ, και κόμβοσ ελϋγχου ορύζεται ωσ ο κόμβοσ του τελευταύου
ορόφου με την υψηλότερη τιμό του επιβαλλόμενου φορτύου.

Ειςαγωγι Δεδομζνων – τοχευόμενθ Μετακίνθςθ
ε αυτό την ενότητα ορύζονται εύκολα ο εφαρμοζόμενοσ Κανονιςμόσ, ο κόμβοσ ελϋγχου και η
διεύθυνςη ελϋγχου, οι Οριακϋσ Καταςτϊςεισ ό τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ και η ςειςμικό δρϊςη. το
παρϊδειγμα θα εφαρμοςτούν οι προεπιλογϋσ του προγρϊμματοσ

τοχευόμενη Μετακύνηςη –τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ
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τοχευόμενη Μετακύνηςη – ειςμικό Δρϊςη

Ειςαγωγι Δεδομζνων – Ζλεγχοι βάςει Κανονιςμοφ
Σο SeismoStruct παρϋχει τη δυνατότητα αυτόματησ εκτϋλεςησ ελϋγχων ςε γωνύα ςτροφόσ χορδόσ και
ςε διϊτμηςη. ε αυτό την ενότητα επιλϋγεται ο Κανονιςμόσ που χρηςιμοποιεύται για τουσ ελϋγχουσ,
καθώσ και οι υντελεςτϋσ Αςφϊλειασ και η επιτευχθόςα τϊθμη Αξιοπιςτύασ των δεδομϋνων. Οι
Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ, όπωσ ϋχουν οριςτεύ για όλα τα ςτοιχεύα ςτον Προςομοιωτό Κτιρύου,
μπορούν να απεικονιςτούν και να τροποποιηθούν ςε αυτό την ενότητα. Για τουσ ςκοπούσ τησ
τρϋχουςασ εφαρμογόσ, ειςϊγονται οι ϋλεγχοι ςε γωνύα ςτροφόσ και ςε διϊτμηςη ςτην τϊθμη
Επιτελεςτικότητασ ημαντικών Βλαβών.

Γριγορθ Εκκίνθςθ

Νϋα Ενότητα Ελϋγχου Ικανότητασ βϊςει Κανονιςμού

Ενότητα Ελϋγχων Κανονιςμού
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Ειςαγωγι Δεδομζνων – Κριτιρια Επιτελεςτικότθτασ
την ενότητα των Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ εμφανύζονται τα κριτόρια που επιλϋχθηκαν ςτισ
ρυθμύςεισ του Προςομοιωτό Κτιρύου. Από προεπιλογό ελϋγχονται η ικανότητα ςε γωνύα ςτροφόσ
χορδόσ και ςε διϊτμηςη.

Ειςαγωγι Δεδομζνων – Αποτελζςματα Ανάλυςθσ
Πριν την μετϊβαςη ςτην περιοχό του επεξεργαςτό, πρϋπει να ορύςετε τισ προτιμόςεισ των
αποτελεςμϊτων ανϊλυςησ, όπωσ φαύνεται παρακϊτω:

Αποτελϋςματα Ανϊλυςησ

Επεξεργαςτισ
την περιοχό του Επεξεργαςτό μπορεύτε να ξεκινόςετε την ανϊλυςη. Οπότε κϊντε κλικ ςτο κουμπύ
Εκτϋλεςη.

Γριγορθ Εκκίνθςθ

Επεξεργαςτόσ

Εκτϋλεςη τησ ανϊλυςησ
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ΗΜΕΙΩΗ: Μπορεύτε να επιλϋξετε μεταξύ τριών γραφικών επιλογών: (i) προβολό μόνο βαςικών
πληροφοριών, (ii) απεικόνιςη τησ καμπύλησ ςυμπεριφορϊσ ςε πραγματικό χρόνο (ςε αυτό την
περύπτωςη καμπύλη ικανότητασ Σϋμνουςασ Βϊςησ – Μετατόπιςησ Κορυφόσ) και (iii) απεικόνιςη
τησ παραμορφωμϋνησ μορφόσ ςε πραγματικό χρόνο. Η πρώτη εύναι η ταχύτερη επιλογό.

Όταν ολοκληρωθεύ η ανϊλυςη επιλϋξτε το κουμπύ
επιλϋξτε Εκτϋλεςη> Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων από το κύριο μενού.

τησ γραμμόσ εργαλεύων ό

Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων– τοχευόμενθ Μετακίνθςθ
Η περιοχό Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων διαθϋτει μια ςειρϊ από ενότητεσ όπου απεικονύζονται τα
αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ, υπό την μορφό πύνακα ό γραφικϊ, και μπορούν να αντιγραφούν ςε
οποιαδόποτε ϊλλη εφαρμογό των Windows.
την ενότητα τοχευόμενη Μετακύνηςη παρουςιϊζονται οι καμπύλεσ ικανότητασ πριν και μετϊ την
γραμμικοπούηςη, καθώσ και οι υπολογιςμϋνεσ ςτοχευόμενεσ μετακινόςεισ για τισ οριακϋσ καταςτϊςεισ
που επιλϋχθηκαν ςτην Ειςαγωγό Δεδομϋνων.

τοχευόμενη Μετακύνηςη

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων– Απεικόνιςθ Παραμορφωμζνθσ Μορφισ
την Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ παρουςιϊζεται το παραμορφωμϋνο ςχόμα του
προςομοιώματοσ ςε κϊθε βόμα τησ ανϊλυςησ. Κϊντε διπλό κλικ ςτο επιθυμητό βόμα για να ανανεωθεύ
η προβολό του παραμορφωμϋνου ςχόματοσ (βλϋπε ακόλουθη εικόνα).

Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ

Εύναι επύςησ δυνατό να προβληθούν τα ςτοιχεύα που ϋχουν υπερβεύ την αντοχό τουσ ςε ϋνα
ςυγκεκριμϋνο ϋλεγχο βϊςει κανονιςμού ό κριτηρύου επιτελεςτικότητασ το οπούο μπορεύ να επιτευχθεύ
επιλϋγοντασ την αντύςτοιχη επιλογό απεικόνιςησ και επιλϋγοντασ τουσ ελϋγχουσ ό τα κριτόρια που θα
προβληθούν από τισ αντύςτοιχεσ λύςτεσ. Σϋλοσ, οι τιμϋσ των μετατοπύςεων μπορούν επύςησ να
απεικονιςτούν επιλϋγοντασ το αντύςτοιχο πεδύο.
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Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ, προβολό παραμορφώςεων και ελϋγχων βϊςει Κανονιςμού

Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων – Παράμετροι Κακολικισ Απόκριςθσ
την ενότητα Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα
αποτελϋςματα: (i) οι δομικϋσ μετακινόςεισ, (ii) οι δυνϊμεισ και ροπϋσ ςτισ ςτηρύξεισ και (iii)
υςτερητικϋσ καμπύλεσ.
Πρώτον, για την απεικόνιςη των μετατοπύςεων ενόσ ςυγκεκριμϋνου κόμβου ςτην κορυφό τησ
καταςκευόσ κατϊ τη διεύθυνςη Φ, επιλϋξτε (i) την καρτϋλα Δομικϋσ Μετακινόςεισ, (ii) την μετακύνηςη
και τον ϊξονα Φ, (iii ) τον αντύςτοιχο κόμβο από τη λύςτα (->n2_C5up), επιλϋγοντασ το κουτϊκι, (iv)
τον τρόπο απεικόνιςησ των αποτελεςμϊτων (διϊγραμμα ό τιμϋσ) και, τϋλοσ (v) κϊντε κλικ ςτο κουμπύ
Ανανϋωςη.
ΗΜΕΙΩΗ: Σα αποτελϋςματα ορύζονται ςτο καθολικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων και μπορούν να
εξαχθούν ςε ϋνα φύλλο Excel (ό παρόμοιο πρόγραμμα), όπωσ φαύνεται παρακϊτω.

Γριγορθ Εκκίνθςθ

Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ (Δομικϋσ Μετακινόςεισ – γραφικό απεικόνιςη)

Δεξύ κλικ ςτισ τιμϋσ

Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ (Δομικϋσ Μετακινόςεισ – απεικόνιςη τιμών)
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Δεύτερον, για την λόψη των ςυνολικών δυνϊμεων ςτόριξησ (π.χ. ςυνολικό τϋμνουςα βϊςησ), (i) κϊντε
κλικ ςτην καρτϋλα Δυνϊμεισ και Ροπϋσ ςτισ τηρύξεισ, (ii) επιλϋξτε, αντύςτοιχα, τη δύναμη και τον x
ϊξονα και υνολικϋσ δυνϊμεισ/ροπϋσ ςτόριξησ, (iii) επιλϋξτε τον τρόπο απεικόνιςησ των
αποτελεςμϊτων (διϊγραμμα ό τιμϋσ) και, τϋλοσ (v) κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Ανανϋωςη.

Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ (Δυνϊμεισ και Ροπϋσ ςτισ ςτηρύξεισ – γραφικό απεικόνιςη)

Σρύτον, προκειμϋνου να ςχεδιϊςετε την καμπύλη ικανότητασ τησ καταςκευόσ ςασ (δηλαδό τη
ςυνολικό τϋμνουςα βϊςησ ϋναντι τησ μετακύνηςησ κορυφόσ), (i), κϊντε κλικ ςτην καρτϋλα
Τςτερητικϋσ Καμπύλεσ, (ii) επιλϋξτε, αντύςτοιχα, μετακύνηςη και x ϊξονα, (iii) επιλϋξτε τον αντύςτοιχο
κόμβο από το αναδυόμενο μενού (π.χ. n2_C5up) για τον κϊτω ϊξονα, (iv) επιλϋξτε την υνολικό
Σϋμνουςα/Ροπό Βϊςησ για τον αριςτερό ϊξονα, (v) προςδιορύςτε τον τρόπο απεικόνιςησ των
αποτελεςμϊτων (διϊγραμμα ό τιμϋσ) και, τϋλοσ (vi) κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Ανανϋωςη.

Γριγορθ Εκκίνθςθ

45

Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ (Τςτερητικϋσ Καμπύλεσ – γραφικό απεικόνιςη)

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

Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ (Τςτερητικϋσ Καμπύλεσ– γραφικό απεικόνιςη)
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Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων– Διαγράμματα Εντατικϊν Μεγεκϊν
την ενότητα Διαγρϊμματα Εντατικών Μεγεθών, οι χρόςτεσ μπορούν να δουν τισ εςωτερικϋσ
δυνϊμεισ και τα διαγρϊμματα ροπών ςε κϊθε βόμα τησ ανϊλυςησ. Ωσ παρϊδειγμα, απεικονύζεται το
διϊγραμμα καμπτικών ροπών ςτο παρακϊτω ςχόμα:

Διαγρϊμματα Εντατικών Μεγεθών

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Κϊνοντασ διπλό κλικ ςε οποιοδόποτε ςτοιχεύο μπορεύτε να δεύτε τα διαγρϊμματϊ του ςε 3D ό 2D,
όπωσ φαύνεται ςτα ακόλουθα ςχόματα:

Διαγρϊμματα ςτοιχεύου δοκού ςε 3D

Διαγρϊμματα ςτοιχεύου δοκού ςε 2D

Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων – Εντατικά/Παραμορφωςιακά Μεγζκθ τοιχείων
Οι γωνύεσ ςτροφόσ χορδόσ και οι διατμητικϋσ δυνϊμεισ του ςτοιχεύου, που αποτελούν τισ κύριεσ
τιμϋσ ελϋγχου των πιο ςύγχρονων Κανονιςμών (βλϋπε π.χ. Ευρωκώδικα 8, NTC-18, KAN.ΕΠΕ., ASCE
41-17, κλπ), μπορούν να εξαχθούν από τισ καρτϋλεσ Παραμορφώςεισ Πλαιςιακού τοιχεύου και
Δυνϊμεισ Πλαιςιακού τοιχεύου. Ασ αρχύςουμε με την πρώτη. Δεδομϋνου ότι χρηςιμοποιεύτε πλαιςιακό
ςτοιχεύο δυνϊμεων με κατανεμημϋνη πλαςτικότητα (infrmFB) για τον οριςμό των δομικών ςτοιχεύων,
οι γωνύεσ ςτροφόσ χορδόσ του ςτοιχεύου μπορούν να εξαχθούν απευθεύασ: (i) κϊντε κλικ ςτην
καρτϋλα Παραμορφώςεισ Πλαιςιακού τοιχεύου, (ii) επιλϋξτε την ςτροφό χορδόσ ςτην διεύθυνςη που
ςασ ενδιαφϋρει (δηλ. R2), (iii) επιλϋξτε τα ςτοιχεύα από τη λύςτα, κϊνοντασ κλικ ςτο αντύςτοιχο κουτύ,
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(iv) προςδιορύςτε τον τρόπο απεικόνιςησ των αποτελεςμϊτων (διϊγραμμα ό τιμϋσ) και, τϋλοσ, (v)
κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Ανανϋωςη.

Ενότητα Εντατικών/Παραμορφωςιακών Μεγεθών τοιχεύων (Παραμορφώςεισ Πλαιςιακού τοιχεύου –
απεικόνιςη τιμών)

ΗΜΕΙΩΗ: Σα αποτελϋςματα μπορούν να εξαχθούν ςε ϋνα φύλλο Excel (ό παρόμοια εφαρμογό).

Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων– Ζλεγχοι Βάςει Κανονιςμοφ και Κριτιρια Επιτελεςτικότθτασ
Προκειμϋνου να αποφευχθούν χειροκύνητοι υπολογιςμού από τουσ χρόςτεσ για την εκτύμηςη τησ
ικανότητασ των δομικών μελών, το SeismoStruct παρϋχει τη δυνατότητα αυτόματου υπολογιςμού τησ
γωνύα ςτροφόσ χορδόσ και τησ διϊτμηςησ κατϊ τα πρότυπα των υποςτηριζόμενων Κανονιςμών
(Ευρωκώδικασ 8, ASCE 41-17, NTC-18, NTC-08, ΚΑΝ.ΕΠΕ. και TBDY) για τισ επιλεγμϋνεσ ςτϊθμεσ
επιτελεςτικότητασ. Αυτό μπορεύ να γύνει ςτισ καρτϋλεσ Έλεγχοι Βϊςει Κανονιςμού και Έλεγχοι
Κριτηριών Επιτελεςτικότητασ ςτην Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων.

Γριγορθ Εκκίνθςθ

49

Έλεγχοι βϊςει Κανονιςμού

Ο χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει ϋνα ςυγκεκριμϋνο ϋλεγχο Κανονιςμού ό όλουσ τουσ ελϋγχουσ του ιδύου
τύπου. Διατύθενται δύο τύποι ελϋγχων Κανονιςμού, ο ϋλεγχοσ ςε γωνύα ςτροφόσ χορδόσ και
διατμητικόσ ικανότητασ.
Όταν ο χρόςτησ επιλϋγει ϋνα από τα βόματα τησ ανϊλυςησ εμφανύζεται μια λύςτα με όλουσ τουσ
ελϋγχουσ για όλα τα δομικϊ ςτοιχεύα. Σα δεδομϋνα που εμφανύζονται περιλαμβϊνουν την απαύτηςη,
την ικανότητα, και πληροφορύεσ για το αν ϋχει επιτευχθεύ ο ςυγκεκριμϋνοσ ϋλεγχοσ ςτο ςυγκεκριμϋνο
τμόμα, ενώ παρϋχονται τα αποτελϋςματα για κϊθε διατομό ολοκλόρωςησ και για τουσ δύο τοπικούσ
ϊξονεσ, (2) και (3).
Εκτόσ από τουσ ελϋγχουσ βϊςει Κανονιςμού, οι χρόςτεσ μπορούν να ειςϊγουν κριτόρια
επιτελεςτικότητασ για τον προςδιοριςμό των ςτιγμών εκεύνων κατϊ τη διϊρκεια τησ ανϊλυςησ, κατϊ
τισ οπούεσ διαφορετικϋσ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ (που προςδιορύζονται από τισ τϊςεισ του υλικού,
την καμπυλότητα διατομόσ, την γωνύα ςτροφόσ χορδόσ του ςτοιχεύου και τισ διατμητικϋσ τιμϋσ)
αναμϋνεται να ξεπεραςτούν. Αυτό διεξϊγεται ςτην καρτϋλα Έλεγχοι Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ
ςτην Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων. Από προεπιλογό, ςτον Προςομοιωτό Κτιρύου επιλϋγονται όλα τα
διαθϋςιμα κριτόρια επιτελεςτικότητασ εκτόσ από το κριτόριο ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ και
το κριτόριο διατμητικόσ ικανότητασ.
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ΗΜΕΙΩΗ: Η κύρια διαφορϊ μεταξύ των Ελϋγχων βϊςει Κανονιςμού και των Κριτηρύων
Επιτελεςτικότητασ εύναι ότι τα τελευταύα εύναι ϋλεγχοι ϋναντι των «αναμενόμενων» τιμών των
εξεταζόμενων αποκρύςεων, ενώ οι πρώτοι ακολουθούν τισ ςυντηρητικϋσ μεθόδουσ αποτύμηςησ,
όπωσ ορύζονται ςτουσ αντύςτοιχουσ Κανονιςμούσ και Πρότυπα. Ωσ εκ τούτου, οι εκφρϊςεισ που
χρηςιμοποιούνται ςτουσ ελϋγχουσ βϊςει Κανονιςμού για τον υπολογιςμό τησ οριακόσ τιμόσ, όταν
επιτυγχϊνονται διϊφορα κριτόρια επιτελεςτικότητασ, χρηςιμοποιούν ςυντηρητικϋσ (π.χ.
χαρακτηριςτικϋσ ό ονομαςτικϋσ) αντοχϋσ υλικού, και βαςύζονται ςτουσ επύ μϋρουσ ςυντελεςτϋσ
αςφϊλειασ, όπωσ ορύζονται ςτουσ Κανονιςμούσ. Αντύθετα, μϋςεσ τιμϋσ υλικών ςτουσ υπολογιςμούσ
των Κριτόριων Επιτελεςτικότητασ, ενώ δεν χρηςιμοποιούνται ςυντελεςτϋσ αςφαλεύασ και
εμπιςτοςύνησ.

Ο χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει το όνομα του Κριτηρύου Επιτελεςτικότητασ ό όλα τα κριτόρια του ιδύου
τύπου που ϋχουν οριςτεύ. το SeismoStruct, μπορούν να οριςτούν οκτώ εύδη κριτηρύων
επιτελεςτικότητασ (i) Παραμόρφωςη ςκυροδϋματοσ διατομών Ο ό ςύμμεικτων διατομών, (ii)
Παραμόρφωςη οπλιςμού διατομών Ο ό ςύμμεικτων διατομών, (iii) Παραμόρφωςη χϊλυβα,
μεταλλικών ό ςύμμεικτων διατομών, (iv) Καμπυλότητα διατομόσ, (v) Γωνύα ςτροφόσ χορδόσ
πλαιςιακού ςτοιχεύου (δηλαδό αν επιτυγχϊνεται μια ςυγκεκριμϋνη τιμό), (vi) Διατμητικό δύναμη
πλαςιακών ςτοιχεύου (δηλαδό αν επιτυγχϊνεται μια ςυγκεκριμϋνη τιμό), (vii) Ικανότητα γωνύασ
ςτροφόσ χορδόσ πλαιςιακού ςτοιχεύου (δηλαδό εϊν η ικανότητα ϋχει επιτευχθεύ) και (viii) Διατμητικό
ικανότητα πλαιςιακού ςτοιχεύου (δηλαδό εϊν η ικανότητα ϋχει επιτευχθεύ).
Όταν ο χρόςτησ κϊνει κλικ ςε κϊποιο βόμα τησ ανϊλυςησ εμφανύζεται μια λύςτα με όλα τα δομικϊ
ςτοιχεύα, με τουσ ελϋγχουσ του επιλεγμϋνου κριτηρύου επιτελεςτικότητασ ςε όλεσ τισ διατομϋσ
ολοκλόρωςησ και ςτουσ δύο τοπικούσ ϊξονεσ, (2) και (3). Σα ςτοιχεύα που παρουςιϊζονται
περιλαμβϊνουν την απαύτηςη, την ικανότητα, και αν το ςυγκεκριμϋνο κριτόριο ϋχει επιτευχθεύ ςτη
ςυγκεκριμϋνη θϋςη.

Έλεγχοι Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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ΗΜΕΙΩΗ: Διαφορετικϊ κριτόρια επιτελεςτικότητασ μπορούν να οριςτούν από την καρτϋλα
Κριτόρια Επιτελεςτικότητασ των Ρυθμύςεων Προςομοιωτό Κτιρύου ό από την ενότητα Κριτόρια
Επιτελεςτικότητασ ςτην Ειςαγωγό Δεδομϋνων

υγχαρητόρια, μόλισ ολοκληρώςατε το πρώτο ςασ διδακτικό παρϊδειγμα!

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ν.2 – PUSHOVER ΑΝΑΛΤΘ ΔΙΩΡΟΦΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ
Περιγραφι Προβλιματοσ
Για την διευκόλυνςη του δεύτερου παραδεύγματοσ θα χρηςιμοποιόςουμε το προςομούωμα που
δημιουργόθηκε ςτο Παρϊδειγμα Ν.1.

Ξεκινϊντασ: ανοίγοντασ ζνα υφιςτάμενο ζργο
Ανούξτε ξανϊ το αρχικό παρϊθυρο του προγρϊμματοσ και αφού κϊνετε κλικ ςτο εικονύδιο
ςτη
γραμμό εργαλεύων, επιλϋξτε το προηγούμενο SeismoStruct ϋργο (Tutorial1.spf). Αφού το ανούξετε,
αποθηκεύςτε το ϋργο με ϋνα νϋο όνομα μϋςω τησ εντολόσ Αρχεύο >Αποθόκευςη ωσ….

Ειςαγωγι Δεδομζνων – Επιβαλλόμενα Φορτία
Επιλϋξτε όλα τα Αυξητικϊ Υορτύα, πατόςτε το κουμπύ Επεξεργαςύα και αλλϊξτε την διεύθυνςη των
φορτύων από την Φ ςτην Τ, ςτη ςυνϋχεια, πατόςτε το Εντϊξει και η διεύθυνςη όλων των φορτύων θα
ϋχει αλλϊξει.

Επεξεργαςύα Επιλλόμενου Υορτύου
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Επιβαλλόμενα Υορτύα

Ειςαγωγι Δεδομζνων – Φάςεισ Φόρτιςθσ
Επιλϋξτε τον τύπο φϊςησ, πατόςτε Επεξεργαςύα και αλλϊξτε την διεύθυνςη τησ ςτοχευόμενησ
μετακύνηςησ από τον Φ ςτον Τ και ςτη ςυνϋχεια πατόςτε OK.

Επεξεργαςύα Υϊςεων Υόρτιςησ

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Ενότητα Υϊςεων Υόρτιςησ

Ειςαγωγι Δεδομζνων – τοχευόμενθ Μετακίνθςθ
Αλλϊξτε τη Διεύθυνςη Ελϋγχου ςτην ενότητα τησ τοχευόμενησ Μετακύνηςησ από Φ ςε Τ.

τοχευόμενη Μετακύνηςη

Ειςαγωγι Δεδομζνων– Αποτελζςματα Ανάλυςθσ
τα Αποτελϋςματα Ανϊλυςησ αλλϊξτε την διεύθυνςη τησ Απεικόνιςησ ςε Πραγματικό Φρόνο κατϊ την
διϊρκεια τησ ανϊλυςησ από Φ ςε Τ.
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Αποτελϋςματα Ανϊλυςησ

Επεξεργαςτισ
Κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Εκτϋλεςη.

Επεξεργαςτόσ

Όταν ολοκληρωθεύ η ανϊλυςη επιλϋξτε το κουμπύ
επιλϋξτε Ανϊλυςη> Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων από το κύριο μενού.

τησ γραμμόσ εργαλεύων ό

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων
την Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ παρουςιϊζεται το παραμορφωμϋνο ςχόμα του
προςομοιώματοσ ςε κϊθε βόμα τησ ανϊλυςησ. Κϊντε διπλό κλικ ςτην επιθυμητό βόμα για να
ανανεωθεύ η προβολό τησ παραμορφωμϋνησ μορφόσ (βλϋπε ακόλουθη εικόνα).

Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ν.3 – ΔΤΝΑΜΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ ΧΡΟΝΟΪΣΟΡΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ
Περιγραφι Προβλιματοσ
Ασ χρηςιμοποιόςουμε το προςομούωμα που δημιουργόθηκε ςτο Παρϊδειγμα Ν.1 και τροποποιόθηκε
ςτο Παρϊδειγμα Ν.2.

Ξεκινϊντασ: ανοίγοντασ ζνα υφιςτάμενο ζργο
Μεταβεύτε ςτον Προςομοιωτό Κτιρύου αφού κϊνετε κλικ ςτο εικονύδιο
ςτη γραμμό εργαλεύων.
Κϊντε κλικ ςτο Άνοιγμα Τφιςτϊμενου Έργου και επιλϋξτε το προηγούμενο αρχεύο Προςομούωςησ
Κτιρύου (Tutorial 1.bmf). Αφού το ανούξετε, αποθηκεύςτε το ϋργο με ϋνα νϋο όνομα μϋςω τησ εντολόσ
Αρχεύο> Αποθόκευςη ωσ .... ε αυτό το ςημεύο, επιλϋξτε την Δυναμικό Ανϊλυςη Φρονοώςτορύασ από τισ
Ρυθμύςεισ Προςομούωςησ Κτιρύου
και πατόςτε το κουμπύ Έξοδοσ και Δημιουργύα Έργου
για να
δημιουργηθεύ το μοντϋλο SeismoStruct. τη ςυνϋχεια εμφανύζεται ϋνα μόνυμα για την επιλογό
επιταχυνςιογραφόματοσ και θα πρϋπει να
1.

Υορτώςετε ϋνα επιταχυνςιογρϊφημα μϋςω του κουμπιού Επιλογό Αρχεύου (για ευκολύα
μεταφορτώςτε μύα από τισ καμπύλεσ ςτο φϊκελο εγκατϊςταςησ του προγρϊμματοσ
(C:\Program Files\Seismosoft\SeismoStruct_2021\Accelerograms\ChiChi.dat)
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2.

Καθορύςτε τισ παραμϋτρουσ ειςαγωγόσ του αρχεύου.

Ειςαγωγό Παραμϋτρων Αρχεύου–Υόρτιςη Καμπύλησ

Επιταχυνςιογρϊφημα – Σιμϋσ Καμπύλησ Φρονοώςτορύασ

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Αφού φορτώςετε την καμπύλη, μπορεύτε να τροποποιόςετε τα ςτϊδια τησ χρονοώςτορύασ, όπου
μπορεύ να οριςτεύ το χρονικό βόμα τησ ανϊλυςησ. την ενότητα τϊδια Φρονοώςτορύασ πατόςτε το
κουμπύ Επεξεργαςύα και ςτο παρϊθυρο διαλόγου που ανούγει ορύςτε (i) τον χρόνο του Σϋλουσ του
ταδύου (ο οπούοσ ςτο παρϊδειγμα αυτό ϋχει επιλεγεύ ςτα 40 δευτερόλεπτα) και (ii) τον αριθμό των
βημϊτων (-> 4000).

Επεξεργαςύα ταδύου

ΗΜΕΙΩΗ: Σο πρόγραμμα υπολογύζει εςωτερικϊ το βόμα χρόνου dt. ε αυτό την περύπτωςη εύναι
ύςο με 40/4000 = 0.01

Ειςαγωγι Δεδομζνων – Επιβαλλόμενα Φορτία
Σο πρόγραμμα εφαρμόζει αυτόματα το φορτύο Δυναμικόσ Φρονοώςτορύασ ςτουσ κόμβουσ εδϊφουσ
ςτην Φ διεύθυνςη.

Υορτύα Δυναμικόσ Φρονοώςτορύασ
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Ειςαγωγι Δεδομζνων– Αποτελζςματα Ανάλυςθσ
Σϋλοσ, πριν ειςϋλθετε ςτον Επεξεργαςτό, πρϋπει να ορύςετε τισ προτιμόςεισ αποτελεςμϊτων ςασ
ςτην ενότητα Αποτελϋςματα Ανϊλυςησ, όπωσ φαύνεται ςτην παρακϊτω εικόνα.

Ενότητα Αποτελεςμϊτων Ανϊλυςησ

ΗΜΕΙΩΗ: ε αντύθεςη με το παρϊδειγμα 1, ςε αυτό το παρϊδειγμα ζητούμε να απεικονιςτεύ, ςτην
απεικόνιςη ςε πραγματικό χρόνο, η ςυνολικό ςχετικό μετατόπιςη του επϊνω κόμβου, Κόμβοσ
Ελϋγχου, ςε ςχϋςη με τον κόμβο βϊςησ noC5low.

ε αυτό το ςημεύο μπορεύτε να κϊνετε κλικ ςτο κουμπύ τησ γραμμόσ εργαλεύων
ό
να επιλϋξετε Εκτϋλεςη> Επεξεργαςτόσ από το κύριο μενού για να εκτελϋςετε τη δυναμικό ανϊλυςη
χρονοώςτορύασ.

Επεξεργαςτισ
Πατόςτε το κουμπύ Εκτϋλεςη.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Εκτϋλεςη Ανϊλυςησ
Μόλισ ολοκληρωθεύ η ανϊλυςη, κϊντε κλικ ςτο κουμπύ
τησ γραμμόσ
εργαλεύων για να λϊβετε τα αποτελϋςματα. Όπωσ εύδαμε όδη ςτο Παρϊδειγμα ν.1, ςτην Διαχεύριςη
Αποτελεςμϊτων θα μπορεύτε να δεύτε το παραμορφωμϋνο ςχόμα τησ καταςκευόσ ςε κϊθε βόμα τησ
δυναμικόσ ανϊλυςησ (Παραμορφωμϋνη μορφό ςε πραγματικό χρόνο), καθώσ και να εξαγϊγετε τη
χρονοώςτορύα τησ απόκριςησ μετακύνηςησ τησ καταςκευόσ και ούτω καθεξόσ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ν.4 – ΑΝΑΛΤΘ PUSHOVER ΔΙΩΡΟΦΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ
ΗΜΕΙΩΗ: ε αυτό το Παρϊδειγμα ν.4 δεν θα χρηςιμοποιόςετε την ύντομη Ειςαγωγή ή τον
Προςομοιωτή Κτιρίου, αλλϊ θα δημιουργόςετε ϋνα μοντϋλο εξ’ ολοκλόρου μόνοι ςασ, βόμα βόμα.

Περιγραφι Προβλιματοσ
Ασ προςπαθόςουμε να προςομοιώςουμε ϋνα τριςδιϊςτατο διώροφο κτύριο οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ
για το οπούο ςασ ζητεύται να εκτελϋςετε μια pushover ανϊλυςη. Ασ υποθϋςουμε ότι το ςχόμα τησ
καταςκευόσ εύναι κανονικό ςε κϊτοψη, ϋχει τρύα ανούγματα και αποτελεύται από δύο παρϊλληλα
πλαύςια. Σα μόκη των ανοιγμϊτων εύναι 4 μϋτρα, τα ύψη των ορόφων εύναι 3 μϋτρα και η απόςταςη
μεταξύ των δύο πλαιςύων εύναι 4 μϋτρα, όπωσ μπορεύτε να δεύτε ςτην ακόλουθη εικόνα:
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Κϊτοψη Κτιρύου

Ξεκινϊντασ: Ζνα καινοφργιο Ζργο
Για να ανούξετε το αρχικό παρϊθυρο SeismoStruct επιλϋξτε την εντολό Αρχεύο> Νϋο ... ό κϊντε κλικ ςτο
εικονύδιο
ςτη γραμμό εργαλεύων. τη ςυνϋχεια, πρώτα, επιλϋξτε τατικό ανϊλυςη Pushover από
το αναδυόμενο μενού ςτην επϊνω αριςτερό γωνύα του παραθύρου Ειςαγωγό Δεδομϋνων (δεύτε την
παρακϊτω εικόνα).

Επιλογό τύπου ανϊλυςησ

Αφού επιλϋξετε τον τύπο τησ ανϊλυςησ, μπορεύτε να ξεκινόςετε τη δημιουργύα του μοντϋλου.

Ειςαγωγι Δεδομζνων – Τλικά
Η ενότητα "Τλικϊ" εύναι η πρώτη ενότητα που πρϋπει να ςυμπληρώςετε. Έχετε δύο επιλογϋσ
ειςαγωγόσ ενόσ νϋου υλικού: (i) κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ Προςθόκη Κατηγορύασ Τλικού για να
επιλϋξετε μια προκαθοριςμϋνη κατηγορύα υλικού ό (ii) κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ Προςθόκη Τλικού
Γενικόσ Μορφόσ αν ενδιαφϋρεςτε να ορύςετε όλεσ τισ παραμϋτρουσ υλικού.
το παρόν παρϊδειγμα θα οριςτούν τρύα υλικϊ προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ η διατομό
κϊθε ςτοιχεύου. Ωσ εκ τούτου, αφού επιλϋξετε την επιλογό Προςθόκη Τλικού Γενικόσ Μορφόσ (κουμπύ
που βρύςκεται ςτα αριςτερϊ τησ οθόνησ):
1.
2.
3.
4.

Ορύςτε το όνομα του υλικού (κυρόδεμα)
Επιλϋξτε τον τύπο υλικού από το αναδυόμενο μενού(con_ma)
Καθορύςτε τισ ιδιότητεσ του υλικού(προκαθοριςμϋνεσ τιμϋσ ->Παρϊρτημα Γ - Τλικϊ)
Καθορύςτε τισ παραμϋτρουσ που απαιτούνται για τουσ ελϋγχουσ Κανονιςμού
(Τφιςτϊμενο_Τλικό).

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Τλικό κυροδϋματοσ
Σώρα πρϋπει να επαναλϊβετε την ύδια διαδικαςύα για να προςθϋςετε τον χϊλυβα.
1.
2.
3.
4.

Ορύςτε το όνομα του υλικού (Φϊλυβασ)
Επιλϋξτε τον τύπο υλικού από το αναδυόμενο μενού(stl_mp)
Καθορύςτε τισ ιδιότητεσ του υλικού(προκαθοριςμϋνεσ τιμϋσ ->Παρϊρτημα Γ - Τλικϊ)
Καθορύςτε τισ παραμϋτρουσ που απαιτούνται για τουσ ελϋγχουσ Κανονιςμού
(Τφιςτϊμενο_Τλικό).

ημειώνεται ότι από το SeismoStruct v7.0 και μετϊ, δεν υπϊρχει πλϋον ανϊγκη να οριςτεύ ϋνα τρύτο
υλικό για το μη περιςφιγμϋνο ςκυρόδεμα, αφού ο χρόςτησ ϋχει τη δυνατότητα να το καθορύςει μϋςω
τησ ενότητασ Διατομϋσ, ειςϊγοντασ τον εγκϊρςιο οπλιςμό.
το τϋλοσ, η ενότητα Τλικϊ θα εμφανιςτεύ ωσ εξόσ:

Ενότητα Τλικών

62

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ

Ειςαγωγι Δεδομζνων – Διατομζσ
Μόλισ καθοριςτούν τα υλικϊ, μεταβεύτε ςτη ενότητα Διατομϋσ και κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Προςθόκη
για να ορύςετε τισ ιδιότητεσ των διατομών των δομικών ςτοιχεύων.

Διατομϋσ

ε αυτό το παρϊδειγμα, θα οριςτούν δύο διαφορετικϋσ διατομϋσ, μύα για τα υποςτυλώματα (που
ονομϊζεται Τποςτύλωμα) και μύα για τισ δοκούσ (που ονομϊζεται Δοκόσ), χρηςιμοποιώντασ τον ύδιο
τύπο διατομόσ (ορθογώνια διατομό οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ (rcrs)). Για κϊθε διατομό:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ορύςτε το όνομα τησ διατομόσ,
Επιλϋξτε τον τύπο διατομόσ από το αναδυόμενο μενού,
Επιλϋξτε τα υλικϊ τησ διατομόσ από τα αναδυόμενο μενού,
Ορύςτε τισ διαςτϊςεισ τησ διατομόσ,
Επεξεργαςτεύτε τη διϊταξη οπλιςμού,
Ορύςτε το Υύλλο ΙΟΠ.

τον παρακϊτω πύνακα ςυνοψύζονται οι ιδιότητεσ τησ διατομόσ (διαςτϊςεισ και οπλιςμόσ):
Ιδιότητεσ Διατομόσ

Σιμϋσ Τποςτυλωμϊτων

Σιμϋσ Δοκών

Ύψοσ

0.3 (m)

0.4

Πλϊτοσ

0.3 (m)

0.3

Πϊχοσ Επικϊλυψησ

0.025 (m)

0.025 (m)

Διαμόκησ Οπλιςμόσ

4  16

8  16

Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ

 10/10

 10/10

Ενύςχυςη με ΙΟΠ

Φωρύσ Περιτύλιξη ΙΟΠ

Φωρύσ Περιτύλιξη ΙΟΠ

Γριγορθ Εκκίνθςθ

Διατομό Τποςτυλώματοσ (υλικϊ και διαςτϊςεισ)

Διατομό Τποςτυλώματοσ (διϊταξη οπλιςμού)
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Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν από τα Φαρακτηριςτικϊ Διατομόσ εϊν ο ςυντελεςτόσ περύςφιγξησ
θα υπολογιςτεύ αυτόματα από τον εγκϊρςιο οπλιςμό ό αν θα τον υπολογύςει πιο λεπτομερώσ.

Τπολογιςμόσ υντελεςτό Περύςφιγξησ

Διατομό Δοκού (υλικϊ και διαςτϊςεισ)

Γριγορθ Εκκίνθςθ

Διατομό Δοκού (διϊταξη οπλιςμού)

Διατομό Δοκού (Φαρακτηριςτικϊ Διατομόσ)
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ΗΜΕΙΩΗ 1: Η Διατμητικό Ικανότητα που παρουςιϊζεται ςτην ενότητα Διατομϋσ υπολογύζεται
χρηςιμοποιώντασ την ϋκφραςη του EC8-Μϋροσ3. ημειώνεται ότι η τιμό αυτό εύναι μόνο ενδεικτικό,
δεδομϋνου ότι θεωρεύ μόνο τη ςυμβολό του εγκϊρςιου οπλιςμού, αλλϊ όχι και ϊλλουσ παρϊγοντεσ,
όπωσ το επύπεδο αξονικόσ δύναμησ ό τον δεύκτη πλαςτιμότητασ μετατόπιςησ. Ο λόγοσ Lv τησ
εξύςωςησ υπολογύζεται με τη χρόςη ενόσ υποτιθϋμενου μόκουσ ςτοιχεύου ωσ το ελϊχιςτο
6*(MaxDim) και 12*(MinDim), όπου (MaxDim) και (MinDim) εύναι η μϋγιςτη και η ελϊχιςτη διϊςταςη
τησ διατομόσ αντύςτοιχα.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Οι τιμϋσ ΕΑ, ΕΙ και GJ που παρουςιϊζονται ςε αυτό την ενότητα εύναι απλώσ
ενδεικτικϋσ (δηλ. δεν χρηςιμοποιούνται ςτην ανϊλυςη) και υπολογύζονται χρηςιμοποιώντασ τισ
ιδιότητεσ του ελαςτικού υλικού του κύριου υλικού τησ διατομόσ (δηλ. ςκυρόδεμα ςε διατομϋσ Ο..).
Δεν ςυμβαύνει διακριτοπούηςη τησ διατομόσ ςτα ςημεύα παρακολούθηςησ ςτην ενότητα Ειςαγωγό
Δεδομϋνων (όπωσ αντύθετα ςυμβαύνει κατϊ την ανϊλυςη).

Ειςαγωγι Δεδομζνων – Κατθγορίεσ τοιχείων
Για κϊθε διατομό που περιγρϊφηκε παραπϊνω, πρϋπει να οριςτεύ μια κατηγορύα ςτοιχεύου, ςτην
ενότητα Κατηγορύεσ τοιχεύων. Επομϋνωσ, κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Προςθόκη που ςχετύζεται με τύπουσ
ςτοιχεύων δοκού-υποςτυλώματοσ και θα ανούξει ϋνα παρϊθυρο διαλόγου.

Ενότητα Κατηγοριών τοιχεύου

το παρϊθυρο διαλόγου, θα πρϋπει να:
1.
2.
3.
4.
5.

Ορύςετε το όνομα τησ κατηγορύασ του ςτοιχεύου (Τποςτύλωμα),
Επιλϋξετε τον τύπο ςτοιχεύου από το αναπτυςςόμενο μενού (infrmFB ςτοιχεύο),
Επιλϋξετε το αντύςτοιχο όνομα τησ διατομόσ από το αναπτυςςόμενο μενού (Τποςτύλωμα),
Ορύςετε τον αριθμό των διατομών ολοκλόρωςησ τησ διατομόσ( 5) καθώσ και των ινών τησ
διατομόσ( 200),
Ορύςετε πρόςθετη μϊζα/μόκοσ(Καμύα μϊζα/μόκοσ δεν ϋχει οριςτεύ),

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Καθορύςτε την ειδικό απόςβεςη του ςτοιχεύου(Δεν ϋχει εφαρμοςτεύ ειδικό απόςβεςη
ςτοιχεύου, που ςημαύνει ότι θα χρηςιμοποιηθεύ η οριζόμϋνη ςτισ Ρυθμύςεισ Έργου απόςβεςη.

Οριςμόσ των Κατηγοριών των τοιχεύων (Τποςτύλωμα)

Επαναλϊβετε την ύδια διαδικαςύα για να δημιουργόςετε την κατηγορύα για το ςτοιχεύο τησ δοκού

Οριςμόσ των Κατηγοριών των τοιχεύων (Δοκόσ)

Προκειμϋνου να ληφθεύ υπόψη το κατακόρυφο φορτύο που αςκεύται ςτα ςτοιχεύα τησ δοκού, μπορεύτε
να αναθϋςετε μια πρόςθετη μϊζα/μόκοσ ςτην κατηγορύα ςτοιχεύων δοκού. Για αυτό το παρϊδειγμα ασ
υποθϋςουμε μια τιμό των 0.6 tonne/m.
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ΗΜΕΙΩΗ 1: Η πρόςθετη μϊζα/μόκοσ θα μετατραπεύ ςε φορτύα μόνο με την επιλογό των «Σα
Υορτύα (ΜΟΝΟ ςτην κατεύθυνςη τησ βαρύτητασ) παρϊγονται από Μϊζεσ, με βϊςη την τιμό τησ
ςταθερϊσ g» ό «Σα Υορτύα παρϊγονται από Μϊζεσ ςε κϊθε μεταφορικό διεύθυνςη, ςύμφωνα με
ςυντελεςτϋσ οριςμϋνουσ από το χρόςτη» ςτον πύνακα "Ρυθμύςεισ ϋργου" (Ρυθμύςεισ ϋργου->
Βαρύτητα & Μϊζα).

ΗΜΕΙΩΗ 2: Η πρόςθετη μϊζα/μόκοσ μπορεύ να οριςτεύ επύςησ χρηςιμοποιώντασ το διανεμημϋνο
ςτοιχεύο μϊζασ (dmass).

Κατηγορύα τοιχεύου Δοκού (πρόςθετη μϊζα)

το τϋλοσ, η ενότητα Κατηγορύεσ τοιχεύων θα εμφανιςτεύ όπωσ παρακϊτω:

Κατηγορύεσ τοιχεύων

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Ειςαγωγι Δεδομζνων – Κόμβοι
ε αυτό το ςημεύο εύναι απαραύτητο να οριςτεύ η γεωμετρύα τησ καταςκευόσ. υνεπώσ, μεταβεύτε ςτην
ενότητα "Κόμβοι" για να ορύςετε τουσ κόμβουσ.
ΗΜΕΙΩΗ: ε αυτό το παρϊδειγμα πρόκειται να ορύςετε μόνο ϋναν δομικό κόμβο. Οι ϊλλοι κόμβοι
θα δημιουργηθούν μϋςω τησ λειτουργύα προςαύξηςησ.

Ο πρώτοσ κόμβοσ που πρόκειται να ορύςετε εύναι ϋνασ δομικόσ κόμβοσ. Κϊντε κλικ ςτο κουμπύ
Προςθόκη. τη ςυνϋχεια, ςτο παρϊθυρο διαλόγου νϋου κόμβου (i) ορύςτε το όνομα κόμβου ( N1),
(ii) ειςϊγετε τισ ςυντεταγμϋνεσ (x=0, y=0, z=0)και (iii)επιλϋξτε τον τύπο κόμβου από το
αναδυόμενο μενού( δομικόσ κόμβοσ).

Ενότητα Κόμβων και οριςμόσ νϋου κόμβου

Για να δημιουργόςετε τουσ ϊλλουσ κόμβουσ:
1.
2.
3.
4.
5.

Επιλϋξτε τον κόμβο που ορύςτηκε προηγουμϋνωσ,
Κϊντε κλικ ςτο κουμπύ «Προςαύξηςη»,
Αναθϋςτε την αύξηςη του ονόματοσ του κόμβου ( 1),
Ειςϊγετε την αύξηςη( 4) ςτην δεξιϊ διεύθυνςη (X-αύξηςη),
Ορύςτε τον αριθμό των επαναλόψεων ( 3).

Θα λϊβετε όλουσ τουσ κόμβουσ τησ βϊςησ με Y=0 ( βλϋπε εικόνα παρακϊτω)

70

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ

Λειτουργύα Προςαύξηςησ

Σώρα, για να αυξόςετε τουσ κόμβουσ ςτην διεύθυνςη Ζ, (i) επιλϋξτε τουσ κόμβουσ που ϋχετε ορύςει
προηγουμϋνωσ, (ii) κϊντε ξανϊ κλικ ςτο κουμπύ Προςαύξηςη, (iii) ορύςτε την αύξηςη του ονόματοσ
του κόμβου (10), (iv) ειςϊγετε την αύξηςη ( 3) ςτην διεύθυνςη Ζ, (v) ορύςτε τον αριθμό
επαναλόψεων ( 2).

Αύξηςη ςτην Ζ διεύθυνςη

Επαναλϊβετε τα παραπϊνω βόματα για να ορύςετε τουσ υπόλοιπουσ κόμβουσ. τον παρακϊτω πύνακα
ςυνοψύζονται οι ςυντεταγμϋνεσ όλων των δομικών κόμβων:
Όνομα Κόμβου

X

Y

Z

Σύποσ

N1

0

0

0

δομικόσ

N2

4

0

0

δομικόσ

N3

8

0

0

δομικόσ

N4

12

0

0

δομικόσ

N11

0

0

3

δομικόσ
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Όνομα Κόμβου

X

Y

Z

Σύποσ

N12

4

0

3

δομικόσ

N13

8

0

3

δομικόσ

N14

12

0

3

δομικόσ

N21

0

0

6

δομικόσ

N22

4

0

6

δομικόσ

N23

8

0

6

δομικόσ

N24

12

0

6

δομικόσ

N5

0

4

0

δομικόσ

N6

4

4

0

δομικόσ

N7

8

4

0

δομικόσ

N8

12

4

0

δομικόσ

N15

0

4

3

δομικόσ

N16

4

4

3

δομικόσ

N17

8

4

3

δομικόσ

N18

12

4

3

δομικόσ

N25

0

4

6

δομικόσ

N26

4

4

6

δομικόσ

N27

8

4

6

δομικόσ

N28

12

4

6

δομικόσ

Δομικού Κόμβοι
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Ειςαγωγι Δεδομζνων –Σοπολογία τοιχείου
Μεταβεύτε ςτην ενότητα Σοπολογύα τοιχεύου για να προςθϋςετε τα δομικϊ ςτοιχεύα (δηλαδό
υποςτυλώματα και δοκούσ). Σο πρώτο ςτοιχεύο που θα ορύςετε εύναι ϋνα υποςτύλωμα. Για αυτό,
κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Προςθόκη.

Σοπολογύα τοιχεύου

το παρϊθυρο διαλόγου νϋου ςτοιχεύου πρϋπει να:
1.
2.
3.

Ορύςετε το όνομα του ςτοιχεύου (C1);
Επιλϋξετε την κατηγορύα του ςτοιχεύου από το αναδυόμενο μενού (Τποςτύλωμα);
Επιλϋξετε, αντύςτοιχα, τον πρώτο (δομικό) κόμβο (N1), τον δεύτερο (δομικό) κόμβο
(N11) και την διεύθυνςη του ςτοιχεύου (καθορύζοντασ μια γωνύα περιςτροφόσ ύςη με
0προκαθοριςμϋνη επιλογό), όπωσ φαύνεται ςτο ςχόμα παρακϊτω.

ΗΜΕΙΩΗ: ε αυτό το παρϊδειγμα, θα χρηςιμοποιόςετε την Ειςαγωγή ςε Πίνακα αντύ για τη
Γραφική Ειςαγωγή για να δημιουργύα των νϋων ςτοιχεύων.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Οριςμόσ νϋου ςτοιχεύου

Επαναλϊβετε τη διαδικαςύα που περιγρϊφεται παραπϊνω για να ορύςετε όλα τα ϊλλα ςτοιχεύα.
ΗΜΕΙΩΗ: Όπωσ και ςτην περύπτωςη των κόμβων, μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε τη λειτουργύα
Προςαύξηςησ για να δημιουργόςετε τα νϋα ςτοιχεύα.

τον παρακϊτω πύνακα ςυνοψύζονται όλα τα ςτοιχεύα
Όνομα τοιχεύου

Κατηγορύα τοιχεύου

Κόμβοι

C1

Τποςτύλωμα

N1

N11 deg=0.0

C2

Τποςτύλωμα

N2

N12 deg=0.0

C3

Τποςτύλωμα

N3

N13 deg=0.0

C4

Τποςτύλωμα

N4

N14 deg=0.0

C5

Τποςτύλωμα

N5

N15 deg=0.0

C6

Τποςτύλωμα

N6

N16 deg=0.0

C7

Τποςτύλωμα

N7

N17 deg=0.0

C8

Τποςτύλωμα

N8

N18 deg=0.0

C11

Τποςτύλωμα

N11 N21 deg=0.0

C12

Τποςτύλωμα

N12 N22 deg=0.0

C13

Τποςτύλωμα

N13 N23 deg=0.0

C14

Τποςτύλωμα

N14 N24 deg=0.0

C15

Τποςτύλωμα

N15 N25 deg=0.0

C16

Τποςτύλωμα

N16 N26 deg=0.0

C17

Τποςτύλωμα

N17 N27 deg=0.0

C18

Τποςτύλωμα

N18 N28 deg=0.0
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Όνομα τοιχεύου

Κατηγορύα τοιχεύου

Κόμβοι

B1

Δοκόσ

N11 N12 deg=0.0

B2

Δοκόσ

N12 N13 deg=0.0

B3

Δοκόσ

N13 N14 deg=0.0

B4

Δοκόσ

N15 N16 deg=0.0

B5

Δοκόσ

N16 N17 deg=0.0

B6

Δοκόσ

N17 N18 deg=0.0

B11

Δοκόσ

N21 N22 deg=0.0

B12

Δοκόσ

N22 N23 deg=0.0

B13

Δοκόσ

N23 N24 deg=0.0

B14

Δοκόσ

N25 N26 deg=0.0

B15

Δοκόσ

N26 N27 deg=0.0

B16

Δοκόσ

N27 N28 deg=0.0

B7

Δοκόσ

N11 N15 deg=0.0

B8

Δοκόσ

N12 N16 deg=0.0

B9

Δοκόσ

N13 N17 deg=0.0

B10

Δοκόσ

N14 N18 deg=0.0

B17

Δοκόσ

N21 N25 deg=0.0

B18

Δοκόσ

N22 N26 deg=0.0

B19

Δοκόσ

N23 N27 deg=0.0

B20

Δοκόσ

N24 N28 deg=0.0

ε αυτό το ςημεύο, ϋχει οριςτεύ ολόκληρη η καταςκευό. Σώρα, ςτο παρϊθυρο 3D μοντϋλου (ςτα δεξιϊ
τησ οθόνησ) μπορεύτε να ελϋγξετε το μοντϋλο ςασ με το ζουμ, την περιςτροφό και τη μετακύνηςη τησ
3D γραφικόσ προβολόσ.

3D Μοντϋλο

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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3D Μοντϋλο (πλόρησ οθόνη)

Ειςαγωγι Δεδομζνων – υηευγμζνεσ Δεςμεφςεισ
Σώρα πρϋπει να οριςτούν οι ςυνθόκεσ περιοριςμού τησ καταςκευόσ. Πρϋπει να δημιουργηθούν δύο
ϊκαμπτα διαφρϊγματα. Ωσ εκ τούτου, μεταβεύτε ςτην ενότητα υζευγμϋνεσ Δεςμεύςεισ και κϊντε
κλικ ςτο κουμπύ Προςθόκη.

Ενότητα υζευγμϋνων Δεςμεύςεων
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το παρϊθυρο νϋων δεςμεύςεων κόμβων:
1.
2.
3.
4.

Επιλϋξετε τον τύπο δϋςμευςησ από το αναδυόμενο μενού (ϊκαμπτο διϊφραγμα)
Επιλϋξετε τον τύπο δϋςμευςησ (X-Y επύπεδο)
Επιλϋξετε τον ςχετικό κύριο κόμβο από το αναδυόμενο μενού (N13)
Επιλϋξετε τουσ δευτερεύοντεσ κόμβουσ, επιλϋγοντασ το αντύςτοιχο πλαύςιο.

Παρϊθυρο Νϋων υζευγμϋνων Δεςμεύςεων

Επαναλϊβετε την ύδια διαδικαςύα για να ορύςετε το ϊκαμπτο διϊφραγμα που προςομοιώνει τον
δεύτερο όροφο. το τϋλοσ, η ενότητα υζευγμϋνεσ Δεςμεύςεισ θα εμφανιςτεύ ωσ εξόσ:

υζευγμϋνεσ Δεςμεύςεισ

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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ΗΜΕΙΩΗ: Όπωσ και ςτην περύπτωςη των ςτοιχεύων, μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε τη λειτουργύα
προςαύξηςησ για να δημιουργόςετε το νϋο ϊκαμπτο διϊφραγμα.

Ειςαγωγι Δεδομζνων – Εξωτερικζσ Δεςμεφςεισ
Σο τελευταύο βόμα που ςχετύζεται με τη "γεωμετρύα τησ καταςκευόσ" εύναι ο οριςμόσ των ςυνθηκών
δϋςμευςησ βϊςησ. ε αυτό το παρϊδειγμα θα πρϋπει να περιορύςετε πλόρωσ τουσ κόμβουσ βϊςησ τησ
δομόσ. Για να γύνει αυτό, (i) μεταβεύτε ςτην ενότητα Εξωτερικϋσ Δεςμεύςεισ, (ii) επιλϋξτε τουσ
κόμβουσ που θϋλετε να δεςμεύςετε (-> κόμβοι βϊςησ) και (iii) κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Επεξεργαςύα.

Ενότητα Δεςμεύςεων Βϊςησ

το νϋο παρϊθυρο, κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Δϋςμευςη Όλων.

Παρϊθυρο Νϋασ Εξωτερικόσ Δϋςμευςησ

Η ενότητα Εξωτερικϋσ Δεςμεύςεισ θα εμφανιςτεύ ωσ εξόσ:
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Εξωτερικϋσ Δεςμεύςεισ

Ειςαγωγι Δεδομζνων – Επιβαλλόμενα Φορτία
Δεδομϋνου ότι χρειϊζεται να πραγματοποιηθεύ pushover ανϊλυςη, πρϋπει να εφαρμόςετε τα
κατϊλληλα φορτύα (δηλαδό τα αυξητικϊ φορτύα) ςτο μοντϋλο. Ωσ εκ τούτου, μεταβεύτε ςτην ενότητα
Επιβαλλόμενα Υορτύα και κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Προςθόκη.

Ενότητα Επιβαλλόμενων Υορτύων

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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το νϋο παρϊθυρο θα πρϋπει να:
1.
2.
3.
4.
5.

Επιλϋξετε την κατηγορύα φόρτιςησ από το αναδυόμενο μενού (Αυξητικό φορτύο)
Καθορύςτε τον ςχετικό κόμβο (N11)
Επιλϋξτε την διεύθυνςη του φορτύου από το αναδυόμενο μενού (X)
Επιλϋξτε τον τύπο φόρτιςησ από το αναδυόμενο μενού (δύναμη)
Ορύςτε την ονομαςτικό τιμό ( 10).

Παρϊθυρο Επιβαλλόμενων Επικόμβιων Υορτύων

Επαναλϊβετε την ύδια διαδικαςύα για να εφαρμόςετε τα ϊλλα αυξητικϊ φορτύα.
ΠΡΟΟΦΗ! Σο μϋγεθοσ ενόσ φορτύου ςε οποιοδόποτε βόμα δύδεται από το προώόν τησ ονομαςτικόσ
του τιμόσ, που ορύζεται από τον χρόςτη, και του τρϋχοντοσ ςυντελεςτό φορτύου, ο οπούοσ
ενημερώνεται με αυτόματο ό καθοριςμϋνο από τον χρόςτη τρόπο.

τον παρακϊτω πύνακα ςυνοψύζονται όλα τα επιβαλλόμενα φορτύα:
Κατηγορύα

Όνομα Κόμβου

Διεύθυνςη

Σύποσ

Σιμό

Αυξητικό φορτύο

N11

x

Δύναμη

10

Αυξητικό φορτύο

N15

x

Δύναμη

10

Αυξητικό φορτύο

N21

x

Δύναμη

20

Αυξητικό φορτύο

N25

x

Δύναμη

20

80

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ

Αυξητικϊ φορτύα

Από το SeismoStruct v7.0 και μετϊ, οι χρόςτεσ μπορούν να εφαρμόςουν κατανεμημϋνο φορτύο ςε
ςτοιχεύα ςτην ενότητα Επιβαλλόμενα Υορτύα κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ Προςθόκη για τα
κατανεμημϋνα φορτύα των ςτοιχεύων.

Ενότητα Επιβαλλόμενα Υορτύα

Γριγορθ Εκκίνθςθ

Ο χρόςτησ πρϋπει να:
1.
2.
3.
4.

Καθορύςει το ςχετικό ςτοιχεύο (B1)
Επιλϋξει την διεύθυνςη του φορτύου από το αναδυόμενο μενού (Z)
Επιλϋξει τον τύπο φορτύου από το αναδυόμενο μενού (Δύναμη)
Καθορύςει την ονομαςτικό τιμό (-4.2).

Προςθόκη Επιβαλλόμενου Υορτύου

Επαναλϊβετε την ύδια διαδικαςύα για να εφαρμόςετε τα υπόλοιπα φορτύα των ςτοιχεύων.
τον παρακϊτω πύνακα ςυνοψύζονται όλα τα επιβαλλόμενα φορτύα:
Όνομα τοιχεύου

Διεύθυνςη

Σύποσ

Σιμό

B1

z

Δύναμη

-4.2

B2

z

Δύναμη

-4.2

B3

z

Δύναμη

-4.2

B4

z

Δύναμη

-4.2

B5

z

Δύναμη

-4.2

B6

z

Δύναμη

-4.2

B7

z

Δύναμη

-4.2

B10

z

Δύναμη

-4.2

B8

z

Δύναμη

-2.1

B9

z

Δύναμη

-2.1
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Επιβαλλόμενα Υορτύα
ΗΜΕΙΩΗ: Τπενθυμύζεται ότι, αν ϋχει επιλεγεύ ςτισ ρυθμύςεισ Βαρύτητασ και Μϊζασ (Ρυθμύςεισ
Έργου ->Βαρύτητα και Μϊζα) να μεταςχηματύζονται οι μϊζεσ ςε φορτύα, η κατανεμημϋνη μϊζα του
πλαιςιακού ςτοιχεύου μετατρϋπεται ςε κατανεμημϋνα φορτύα ςτοιχεύων.

Ειςαγωγι Δεδομζνων – Φάςεισ Φόρτιςθσ
Η ςτρατηγικό φόρτιςησ που θα χρηςιμοποιηθεύ ςτην ανϊλυςη pushover ορύζεται πλόρωσ ςτην
ενότητα Υϊςεισ Υόρτιςησ. ε αυτό το παρϊδειγμα θα ορύςετε ϋνα τύπο φϊςησ με βϊςη τον Έλεγχο
Απόκριςησ. Κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Προςθόκη.

Γριγορθ Εκκίνθςθ

Υϊςεισ Υόρτιςησ

Ακολούθωσ, ςτο νϋο παρϊθυρο πρϋπει να:
1.
2.
3.
4.
5.

Επιλϋξετε τον τύπο ελϋγχου από το αναδυόμενο μενού ( Έλεγχοσ Απόκριςησ),
Προςδιορύςετε την ςτοχευόμενη μετακύνηςη ( 0.12),
Ορύςετε τον αριθμό των βημϊτων ( προεπιλεγμϋνη τιμό (50)),
Επιλϋξετε τον κόμβο ελϋγχου από το αναδυόμενο μενού ( N23),
Επιλϋξετε την εξεταζόμενη διεύθυνςη από το αναδυόμενο μενού ( X).

Παρϊθυρο Νϋασ Υϊςησ Υόρτιςησ

Ειςαγωγι Δεδομζνων – τοχευόμενθ Μετακίνθςθ
ε αυτό το παρϊδειγμα δεν θα επιλϋξουμε να υπολογιςτεύ η τοχευόμενη Μετακύνηςη.
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Ειςαγωγι Δεδομζνων – Ζλεγχοι Βάςει Κανονιςμοφ
Θα ελεγχθεύ η ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ με βϊςη τον κανονιςμό για όλα τα ςτοιχεύα για τη
ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ ημαντικϋσ Βλϊβεσ. Προκειμϋνου να γύνει αυτό πηγαύνετε ςτην Ενότητα
Έλεγχοι Βϊςει Κανονιςμού, επιλϋξτε τον επιθυμητό Κανονιςμό, ορύςτε τουσ υντελεςτϋσ Αςφαλεύασ
και τη τϊθμη Αξιοπιςτύασ τησ καταςκευόσ, τροποποιεύςτε τισ Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ και κϊντε
κλικ ςτο κουμπύ Προςθόκη για να προςθϋςετε τον ϋλεγχο.

Έλεγχοι βϊςει κανονιςμού

Ακολούθωσ, ςτο επόμενο παρϊθυρο πρϋπει να:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ορύςετε την ονομαςύα του ελϋγχου με βϊςη τον κανονιςμό ( chord_rot_SD),
Επιλϋξετε τον τύπο ελϋγχου με Βϊςη τον Κανονιςμό (Ικανότητα Γωνύασ τροφόσ Φορδόσ
Πλαιςιακού τοιχεύου) από το αναδυόμενο μενού,
Προςδιορύςετε τη ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ ( ημαντικϋσ Βλϊβεσ),
Επιλϋξετε, πατώντασ τα αντύςτοιχα πεδύα, τα ςτοιχεύα που θα ελεγχθούν,
Ορύςετε την απομεύωςη τησ αντοχόσ ςε περύπτωςη που η οριακό τιμό του ελϋγχου ξεπεραςτεύ
( Διατόρηςη Αντοχόσ),
Δεύξετε τον τύπο τησ Επιςόμανςησ ( Επιςόμανςη),
Επιλϋξετε το Φρώμα Αναγνώριςησ και τα Οπτικϊ Εφϋ των Αςτοχιών προκειμϋνου να
ενεργοποιόςετε την γραφικό απεικόνιςη ςτην ενότητα Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ
Μορφόσ ςτην Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Παρϊθυρο Νϋου Ελϋγχου Βϊςει Κανονιςμού

Ειςαγωγι Δεδομζνων–Κριτιρια Επιτελεςτικότθτασ
ε αυτό το παρϊδειγμα θϋλουμε επύςησ να ορύςουμε ϋνα κριτόριο επιτελεςτικότητασ ςχετικό με τισ
διατμητικϋσ δυνϊμεισ που αναπτύςςονται ςτα υποςτυλώματα. Πηγαύνετε ςτην ενότητα Κριτόρια
Επιτελεςτικότητασ και κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Προςθόκη.

Ενότητα Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ

86

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ

Ακολούθωσ ςτο νϋο παρϊθυρο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ορύςτε την ονομαςύα του κριτηρύου ( Διϊτμηςη)
Επιλϋξτε τον τύπο του κριτηρύου ( διατμητικό δύναμη πλαιςιακού ςτοιχεύου με όριο
καθοριςμενο από το χρόςτη από το αναδυόμενο μενού)
Προςδιορύςτε την καθοριζόμενη από το χρόςτη οριακό τιμό του κριτηρύου ( 100)
Επιλϋξετε, πατώντασ τα αντύςτοιχα πεδύα, τα ςτοιχεύα ςτα οπούα εφαρμόζεται το κριτόριο
Ορύςτε την Απομεύωςη τησ Αντοχόσ εφόςον ξεπεραςτεύ η οριακό τιμό του κριτηρύου (
Διατόρηςη Αντοχόσ)
Τποδεύξτε τον τύπο τησ Επιςόμανςησ (Επιςόμανςη)
Επιλϋξετε το Φρώμα Αναγνώριςησ και τα Οπτικϊ Εφϋ των Αςτοχιών προκειμϋνου να
ενεργοποιόςετε την γραφικό απεικόνιςη ςτην ενότητα Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ
Μορφόσ ςτην Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων.

Παρϊθυρο Νϋου Κριτηρύου Επιτελεςτικότητασ

ΗΜΕΙΩΗ: ημειώνεται ότι μια μεγϊλη ποικιλύα από κριτόρια επιτελεςτικότητασ μπορεύ να
οριςτεύ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των παραμορφώςεων των υλικών (ρηγμϊτωςη και αποφλούωςη
ςκυροδϋματοσ επικϊλυψησ, θραύςη του ςκυροδϋματοσ του πυρόνα τησ διατομόσ, ό διαρροό και
θραύςη του χϊλυβα), κριτόρια ςε καμπύλεσ και γωνύεσ ςτροφόσ χορδόσ τησ διατομόσ, και ϋλεγχοι
ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ και διϊτμηςησ.

Ειςαγωγι Δεδομζνων – Αποτελζςματα Ανάλυςθσ
Σϋλοσ, πριν προχωρόςετε ςτον Επεξεργαςτό, πρϋπει να ορύςετε τισ προτιμόςεισ ςασ επύ των
αποτελεςμϊτων ςτην ενότητα Αποτελϋςματα Ανϊλυςησ, όπωσ φαύνεται παρακϊτω.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Ενότητα Αποτελεςμϊτων Ανϊλυςησ

Μετϊ, κϊντε κλικ ςτο κουμπύ
Επεξεργαςτόσ από το κύριο μενού.

τησ γραμμόσ εργαλεύων ό επιλϋξτε Εκτϋλεςη >

Επεξεργαςτισ
την περιοχό του Επεξεργαςτό μπορεύτε να ξεκινόςετε την ανϊλυςη. Κϊντε κλικ ςτο κουμπύ
Εκτϋλεςη.

Επεξεργαςτόσ
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Εκτϋλεςη τησ ανϊλυςησ

ΗΜΕΙΩΗ: Μπορεύτε να επιλϋξετε μεταξύ τριών γραφικών επιλογών: (i) προβολό μόνο βαςικών
πληροφοριών, (ii) απεικόνιςη τησ καμπύλησ ςυμπεριφορϊσ ςε πραγματικό χρόνο (ςε αυτό την
περύπτωςη καμπύλη ικανότητασ Σϋμνουςασ Βϊςησ – Μετατόπιςησ Κορυφόσ) και (iii) απεικόνιςη
τησ παραμορφωμϋνησ μορφόσ ςε πραγματικό χρόνο. Η πρώτη εύναι η ταχύτερη επιλογό.

Όταν η ανϊλυςη ϋχει φτϊςει ςτο τϋλοσ, κϊντε κλικ ςτο κουμπύ
εργαλεύων ό επιλϋξτε Εκτϋλεςη > Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων από το κύριο μενού.

τησ γραμμόσ

Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων – Απεικόνιςθ Παραμορφωμζνθσ Μορφισ
Η περιοχό τησ Διαχεύριςησ Αποτελεςμϊτων περιϋχει μια ςειρϊ από ενότητεσ όπου τα αποτελϋςματα
μπορούν να απεικονιςτούν, ςε πύνακα ό ςε μορφό γραφόματοσ, και ςτη ςυνϋχεια να μεταφερθούν ςε
ϊλλη εφαρμογό των Windows.
την ενότητα Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ μπορεύτε να δεύτε το παραμορφωμϋνο ςχόμα
τησ καταςκευόσ ςε κϊθε βόμα τησ ανϊλυςησ. Κϊντε διπλό-κλικ ςτο επιθυμητό αποτϋλεςμα βόματοσ
για να ανανεώςετε την προβολό του παραμορφωμϋνου ςχόματοσ (δεύτε την εικόνα παρακϊτω).
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89

Ενότητα Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ

Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων – Παράμετροι Κακολικισ Απόκριςθσ
την ενότητα Παραμϋτρων Καθολικόσ Απόκριςησ μπορεύτε να ϋχετε τα ακόλουθα αποτελϋςματα
(i) δομικϋσ μετακινόςεισ, (ii), δυνϊμεισ και ροπϋσ ςτισ ςτηρύξεισ και (iii) υςτερητικϋσ καμπύλεσ.
Πρώτον, προκειμϋνου να προβϊλετε τισ μετακινόςεισ, ςτη διεύθυνςη x, ενόσ ςυγκεκριμϋνου κόμβου
ςτην οροφό τησ καταςκευόσ, (i) κϊντε κλικ ςτην καρτϋλα Δομικϋσ Μετακινόςεισ, (ii), επιλϋξτε,
αντύςτοιχα, μετακύνηςη και ϊξονα-x, (iii) επιλϋξτε τον αντύςτοιχο κόμβο από τη λύςτα (-> N23)
τςεκϊροντασ το κουτϊκι, (iv) διαλϋξτε τον τρόπο απεικόνιςησ των αποτελεςμϊτων (διϊγραμμα ό
τιμϋσ) και τϋλοσ (v) κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Ανανϋωςη.
ΗΜΕΙΩΗ: Σα αποτελϋςματα ορύζονται ςτο καθολικό ςύςτημα ςυνταταγμϋνων και μπορούν να
εξαχθούν ςε φύλλο Excel (ό αντύςτοιχο) όπωσ φαύνεται παρακϊτω.
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Ενότητα Παραμϋτρων Καθολικόσ Απόκριςησ (Δομικϋσ Μετακινόςεισ- μορφό γραφόματοσ)

Δεξύ κλικ ςτισ τιμϋσ

Ενότητα Παραμϋτρων Καθολικόσ Απόκριςησ (Δομικϋσ Μετακινόςεισ - μορφό τιμών)

Δεύτερον, για τισ ςυνολικϋσ δυνϊμεισ ςτισ ςτηρύξεισ (π.χ. ςυνολικό τϋμνουςα βϊςησ), (i) κϊντε κλικ
ςτο Δυνϊμεισ και Ροπϋσ ςτισ ςτηρύξεισ, (ii) επιλϋξτε, δύναμη και ϊξονα-x και ςυνολικϋσ δυνϊμεισ/ροπϋσ
ςτόριξησ, (iii) διαλϋξτε την απεικόνιςη των αποτελεςμϊτων (διϊγραμμα ό τιμϋσ) και τϋλοσ (v) κϊντε
κλικ ςτο κουμπύ Ανανϋωςη.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Ενότητα Παραμϋτρων Καθολικόσ Απόκριςησ (Δυνϊμεισ και Ροπϋσ ςτισ τηρύξεισ – μορφό γραφόματοσ)

Σρύτον, προκειμϋνου να απεικονύςετε την καμπύλη ικανότητασ τησ καταςκευόσ (δηλαδό τη ςυνολικό
τϋμνουςα βϊςησ ϋναντι μετακύνηςησ κορυφόσ), (i) κϊντε κλικ ςτην καρτϋλα Τςτερητικϋσ Καμπύλεσ,
(ii) επιλϋξτε, αντύςτοιχα, μετακύνηςη και ϊξονασ-x, (iii) επιλϋξτε τον αντύςτοιχο κόμβο από το
αναδυόμενο μενού (δηλαδό N23) για τον κϊτω ϊξονα (iv) επιλϋξτε τη υνολικό Σϋμνουςα/Ροπό
Βϊςησ για τον αριςτερό-ϊξονα, (v) διαλϋξτε την απεικόνιςη των αποτελεςμϊτων (διϊγραμμα ό τιμϋσ)
και τϋλοσ (vi) κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Ανανϋωςη.

Ενότητα Παραμϋτρων Καθολικόσ Απόκριςησ (Τςτερητικϋσ Καμπύλεσ – μορφό γραφόματοσ)
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Προκειμϋνου να ϋχετε τισ δυνϊμεισ διϊτμηςησ με θετικϋσ τιμϋσ, (i) δεξύ-κλικ ςτο παρϊθυρο 3D
απεικόνιςησ, (ii) επιλϋξτε τισ Ρυθμύςεισ Διαχεύριςησ Αποτελεςμϊτων και (iii) ειςϊγετε την τιμό “-1” ωσ
πολλαπλαςιαςτό του ϊξονα-Y.

Ενότητα Παραμϋτρων Καθολικόσ Απόκριςησ (Τςτερητικϋσ Καμπύλεσ – μορφό γραφόματοσ)

Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων– Διαγράμματα Εντατικϊν Μεγεκϊν
την ενότητα Διαγρϊμματα Εντατικών Μεγεθών, μπορεύτε να δεύτε τισ εςωτερικϋσ δυνϊμεισ και τα
διαγρϊμματα ροπών για κϊθε βόμα τησ ανϊλυςησ. Για παρϊδειγμα, ςτην εικόνα παρακϊτω φαύνονται
τα διαγρϊμματα ροπών:

Ενότητα Διαγραμμϊτων Εντατικών Μεγεθών

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων – Αποκρίςεισ τοιχείων
Προκειμϋνου να ακολουθόςετε τισ προδιαγραφϋσ που απαιτούνται από αρκετούσ αντιςειςμικούσ
κανονιςμούσ ( δεύτε π.χ. Ευρωκώδικα 8, NTC-18, ΚΑΝ.ΕΠΕ., ASCE/SEI 7-05, κλπ) εύναι απαραύτητο να
ελϋγξετε τισ γωνύεσ ςτροφόσ χορδόσ του ςτοιχεύου και τισ διατμητικϋσ δυνϊμεισ του ςτοιχεύου.
Για αυτό το λόγο τα παρϊθυρα Παραμορφώςεισ Πλαιςιακού τοιχεύου και Δυνϊμεισ Πλαιςιακού
τοιχεύου μπορεύ να φανούν χρόςιμα. Ασ ξεκινόςουμε με το πρώτο. Εφόςον ϋχετε χρηςιμοποιόςει
ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχεύο δύναμησ (infrmFB) για τον οριςμό των ςτοιχεύων τησ καταςκευόσ, οι
γωνύεσ ςτροφόσ χορδόσ του ςτοιχεύου μπορούν ϊμεςα να εξαχθούν από (i) κλικ ςτην καρτϋλα
Παραμορφώςεισ Πλαιςιακού τοιχεύου, (ii) επιλϋξτε γωνύα ςτροφόσ χορδόσ ςτην διεύθυνςη που ςασ
ενδιαφϋρει (δηλ. R2), (iii) επιλϋξτε τα ςτοιχεύα από τη λύςτα, κϊνοντασ κλικ ςτο αντύςτοιχο πεδύο, (iv)
διαλϋξτε την απεικόνιςη των αποτελεςμϊτων (διϊγραμμα ό τιμϋσ) και τϋλοσ (v) κϊντε κλικ ςτο κουμπύ
Ανανϋωςη.

Ενότητα Εντατικών Μεγεθών τοιχεύου ( Παραμορφώςεισ Πλαιςιακού τοιχεύου- μορφό τιμών)

Προκειμϋνου να αποφύγετε υπολογιςμούσ «ςτο χϋρι» για την εκτύμηςη τησ ικανότητασ των μελών τησ
καταςκευόσ, το SeismoStruct παρϋχει την επιλογό αυτόματων ελϋγχων γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ και
ικανότητασ ςε τϋμνουςα, ςύμφωνα με τισ εκφρϊςεισ που ορύζονται ςτουσ Κανονιςμούσ (Ευρωκώδικα
8, ASCE 41-17, NTC-18, NTC-08, KAN.ΕΠΕ. και TBDY) για τισ επιλεχθεύςεσ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ.
Αυτό μπορεύ να γύνει από την καρτϋλα Έλεγχοι Βϊςει Κανονιςμού τησ Εξαγωγόσ Δεδομϋνων.
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Έλεγχοι Βϊςει Κανονιςμού

Ο χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει εύτε ϋνα ςυγκεκριμϋνο Έλεγχο με βϊςη τον Κανονιςμό ό όλουσ τουσ
ελϋγχουσ του ύδιου τύπου. Δύο ϋλεγχοι με βϊςη τον κανονιςμό εύναι διαθϋςιμοι, ϋλεγχοι για γωνύα
ςτροφόσ χορδόσ και ικανότητασ ςε διϊτμηςη.
Όταν ο χρόςτησ κϊνει κλικ ςε ϋνα από τα βόματα τησ ανϊλυςησ, μια λύςτα όλων των ελϋγχων για όλα
τα μϋλη τησ καταςκευόσ εμφανύζεται. Σα δεδομϋνα που απεικονύζονται αφορούν ςτην απαύτηςη, την
ικανότητα, και το αν ο ςυγκεκριμϋνοσ ϋλεγχοσ ϋχει υπερβεύ την εξεταζόμενη τιμό του ςτη
ςυγκεκριμϋνη θϋςη, ενώ παρϋχονται επύςησ τα αποτελϋςματα για κϊθε διατομό ολοκλόρωςησ και για
τουσ δύο τοπικούσ ϊξονεσ, (2) και (3).
Επιπλϋον των ελϋγχων με βϊςη τον κανονιςμό, οι χρόςτεσ μπορούν να ορύςουν κριτόρια
επιτελεςτικότητασ αναγνωρύζοντασ τισ ςτιγμϋσ, κατϊ τη διϊρκεια τησ ανϊλυςησ, ςτισ οπούεσ διϊφορεσ
οριακϋσ καταςτϊςεισ (που αφορούν ςε παραμορφώςεισ υλικού, καμπυλότητα διατομόσ, γωνύα
ςτροφόσ χορδόσ και τιμϋσ διϊτμηςησ) αναμϋνεται να ξεπεραςτούν. Αυτό μπορεύ να γύνει από την
καρτϋλα Έλεγχοι Κριτηρύων Επιτελεςτικότασ τησ Εξαγωγόσ Αποτελεςμϊτων. Από προεπιλογό, ςτον
Προςομοιωτό Κτιρύου επιλϋγονται όλα τα διαθϋςιμα κριτόρια επιτελεςτικότητασ εκτόσ από το
κριτόριο ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ και το κριτόριο διατμητικόσ ικανότητασ.
ΗΜΕΙΩΗ: Η κύρια διαφορϊ μεταξύ των Ελϋγχων βϊςει Κανονιςμού και των Κριτηρύων
Επιτελεςτικότητασ εύναι ότι τα τελευταύα εύναι ϋλεγχοι ϋναντι των «αναμενόμενων» τιμών των
εξεταζόμενων αποκρύςεων, ενώ οι πρώτοι ακολουθούν τισ ςυντηρητικϋσ μεθόδουσ αποτύμηςησ,
όπωσ ορύζονται ςτουσ αντύςτοιχουσ Κανονιςμούσ και Πρότυπα. Ωσ εκ τούτου, οι εκφρϊςεισ που
χρηςιμοποιούνται ςτουσ ελϋγχουσ βϊςει Κανονιςμού για τον υπολογιςμό τησ οριακόσ τιμόσ, όταν
επιτυγχϊνονται διϊφορα κριτόρια επιτελεςτικότητασ, χρηςιμοποιούν ςυντηρητικϋσ (π.χ.
χαρακτηριςτικϋσ ό ονομαςτικϋσ) αντοχϋσ υλικού, και βαςύζονται ςτουσ επύ μϋρουσ ςυντελεςτϋσ
αςφϊλειασ, όπωσ ορύζονται ςτουσ Κανονιςμούσ. Αντύθετα, μϋςεσ τιμϋσ υλικών ςτουσ υπολογιςμούσ
των Κριτόριων Επιτελεςτικότητασ, ενώ δεν χρηςιμοποιούνται ςυντελεςτϋσ αςφαλεύασ και
εμπιςτοςύνησ.
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Έλεγχοι Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ

Σϋλοσ, προκειμϋνου να απεικονιςτούν οι δυνϊμεισ πλαιςιακών ςτοιχεύων (δηλ. δυνϊμεισ διϊτμηςησ),
(i) κϊντε κλικ ςτην καρτϋλα Δυνϊμεισ Πλαιςιακών τοιχεύων, (ii) επιλϋξτε τη δύναμη (π.χ. V3), (iii)
επιλϋξτε τα ςτοιχεύα από τη λύςτα, επιλϋγοντασ το αντύςτοιχο πεδύο, (iv) διαλϋξτε την απεικόνιςη των
αποτελεςμϊτων (διϊγραμμα ό τιμϋσ) και τϋλοσ (v) κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Ανανϋωςη.

Ενότητα Εντατικών Μεγεθών τοιχεύου (Δυνϊμεισ Πλαιςιακού τοιχεύου-μορφό τιμών)
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ΗΜΕΙΩΗ: Σα αποτελϋςματα μπορούν να εξαχθούν ςε φύλλο Excel (ό αντύςτοιχο).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ν.5 - ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ ΕΝΟ ΔΙΩΡΟΦΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ
Περιγραφι Προβλιματοσ
Ασ χρηςιμοποιόςουμε το ύδιο μοντϋλο που ϋχει όδη δημιουργηθεύ ςτο Παρϊδειγμα ν.4.

Ξεκινϊντασ: ανοίγοντασ ζνα υφιςτάμενο ζργο
Οπότε, προκειμϋνου να ξεκινόςουμε με αυτό το νϋο παρϊδειγμα, (i) ανούξτε το αρχικό παρϊθυρο του
SeismoStruct, (ii) επιλϋξτε το προηγούμενο Έργο του SeismoStruct, (Tutorial 4.spf) από την εντολό
του μενού Αρχεύο> Άνοιγμα… ό κϊνοντασ κλικ ςτο εικονύδιο
ςτην γραμμό εργαλεύων, (iii)
αποθηκεύςτε το αρχεύο με ϋνα νϋο όνομα από την εντολό του μενού Αρχεύο> Αποθόκευςη ωσ… και (iv)
επιλϋξτε την Ιδιομορφικό Ανϊλυςη από το αναδυόμενο μενού ςτην πϊνω αριςτερϊ γωνύα ςτην
Ειςαγωγό Δεδομϋνων.

Επιλογό του τύπου τησ ανϊλυςησ
ΗΜΕΙΩΗ 1: Σϋςςερισ ενότητεσ θα εξαφανιςτούν (Υϊςεισ Υόρτιςησ, τοχευόμενη Μετακύνηςη,
Έλεγχοι με βϊςη τον κανονιςμό και Κριτόρια Επιτελεςτικότητασ) ανϊλογα με την ανϊλυςη
Pushover.
ΗΜΕΙΩΗ 2: Σα υφιςτϊμενα μόνιμα φορτύα, από το παρϊδειγμα 4, δεν λαμβϊνονται υπόψη ςτην
ιδιομορφικό ανϊλυςη, εκτόσ αν επιλϋξετε την επιλογό Οριςμόσ Μάζασ Από Πλαιςιακά/Μάζασ
τοιχεία και Φορτία ςτισ Ρυθμίςεισ Έργου > Βαρύτητα και Μάζα.

Εφόςον επιλϋξετε τον τύπο τησ ανϊλυςησ πηγαύνετε ςτην ενότητασ Κατηγορύεσ τοιχεύων
προκειμϋνου να επιλϋξετε τον τύπο μϊζασ των ςτοιχεύων.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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ΗΜΑΝΣΙΚΟ: την ενότητα Υλικά το ειδικό βϊροσ κϊθε υλικού ϋχει όδη οριςτεύ ςτο παρϊδειγμα 4
και το πρόγραμμα θα υπολογύςει αυτόματα, από προεπιλογό, τισ μϊζεσ των ςτοιχεύων από εκεύνεσ
τισ τιμϋσ (δεύτε Ρυθμίςεισ Έργου> Βαρύτητα & Μάζα).

Ειςαγωγι Δεδομζνων – Κατθγορίεσ τοιχείων
Κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Προςθόκη που ςχετύζεται με τουσ Σύπουσ τοιχεύων Μϊζασ.

Ενότητα Κατηγοριών τοιχεύων

το παρϊθυρο διαλόγου πρϋπει να:
1.
2.
3.
4.

Ορύςετε την ονομαςύα ςτοιχεύου ( Lmass),
Επιλϋξετε τον τύπο ςτοιχεύου από το αναδυόμενο μενού ( lmass ςτοιχεύο),
Ορύςετε την τιμό μϊζασ (ασ υποθϋςουμε 1 τόνο) ςτην εξεταζόμενη διεύθυνςη (π.χ.
μεταφορικό διεύθυνςη μόνο),
Ορύςετε μια απόςβεςη για κϊθε ςτοιχεύο ( δεν εφαρμόζεται απόςβεςη για κϊθε ςτοιχεύο)

Οριςμόσ Κατηγοριών τοιχεύων (υγκεντρωμϋνησ Μϊζασ)
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Ειςαγωγι Δεδομζνων – υνδεςιμότθτα τοιχείων
Σώρα, πηγαύνετε ςτην ενότητα Σοπολογύα τοιχεύων προκειμϋνου να ορύςετε το ςτοιχεύο
ςυγκεντρωμϋνησ μϊζασ, ςτουσ γωνιακούσ κόμβουσ τησ καταςκευόσ.
Κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Προςθόκη. το νϋο παρϊθυρο:
1.
2.
3.

Ορύςτε την ονομαςύα του ςτοιχεύου ( Μϊζα1),
Επιλϋξτε την κατηγορύα του ςτοιχεύου από το αναδυόμενο μενού,
Επιλϋξτε τον κόμβο (δεύτε την παρακϊτω εικόνα για λεπτομϋρειεσ).

Παρϊθυρο νϋου ςτοιχεύου

Επαναλϊβετε τη διαδικαςύα που περιγρϊφεται παραπϊνω προκειμϋνου να ορύςετε όλα τα υπόλοιπα
ςτοιχεύα ςυγκεντρωμϋνων μαζών. τον πύνακα παρακϊτω όλα τα ςτοιχεύα ςυγκεντρωμϋνων μαζών
παρουςιϊζονται:
Όνομα τοιχεύου

Κατηγορύα τοιχεύου

Κόμβοι

Μϊζα1

υγκεντρωμϋνη

N11

Μϊζα2

υγκεντρωμϋνη

N14

Μϊζα3

υγκεντρωμϋνη

N15

Μϊζα4

υγκεντρωμϋνη

N18

Μϊζα5

υγκεντρωμϋνη

N21

Μϊζα6

υγκεντρωμϋνη

N24

Μϊζα7

υγκεντρωμϋνη

N25

Μϊζα8

υγκεντρωμϋνη

N28

Πριν εκτελϋςετε την ανϊλυςη, μπορεύτε να διαλϋξετε μεταξύ δύο διαφορετικών ιδιοεπιλυτών, τον
αλγόριθμο Lanczos ό τον αλγόριθμο Jacobi με Μεταςχηματιςμό Ritz, προκειμϋνου να
προςδιορύςετε τισ ιδιομορφϋσ τησ καταςκευόσ (Εργαλεύα>Ρυθμύςεισ Έργου…). ε αυτό το παρϊδειγμα
ϋχει επιλεγεύ ο αλγόριθμοσ Lanczos.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Ρυθμύςεισ Ιδιομορφών

ε αυτό το ςημεύο μπορεύτε να κϊνετε κλικ ςτο κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων ό
επιλϋξτε Εκτϋλεςη> Επεξεργαςτόσ από το κύριο μενού προκειμϋνου να εκτελϋςετε Ιδιομορφικό
Ανϊλυςη.

Επεξεργαςτισ
Κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Εκτϋλεςη.

Επεξεργαςτόσ
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Όταν η ανϊλυςη ϋχει φτϊςει ςτο τϋλοσ, κϊντε κλικ ςτο κουμπύ
εργαλεύων ό επιλϋξτε Εκτϋλεςη > Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων από το κύριο μενού.

τησ γραμμόσ

Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων – Αποτελζςματα Ιδιομορφικισ Ανάλυςθσ
την ενότητα Αποτελϋςματα Ιδιομορφικόσ Ανϊλυςησ ϋχετε τη δυνατότητα οπτικοπούηςησ
διαφόρων δεδομϋνων ιδιοτιμών, όπωσ (i) τισ ιδιομορφικϋσ περιόδουσ και ςυχνότητεσ, (ii) τουσ
ςυντελεςτϋσ ςυμμετοχόσ ιδιομορφών, (iii) τισ ενεργϋσ ιδιομορφικϋσ μϊζεσ, (iv) τα ποςοςτϊ των
ενεργών ιδιομορφικών μαζών τησ καταςκευόσ, και τελικϊ (v) τισ επικόμβιεσ μϊζεσ.

Ενότητα Αποτελεςμϊτων Ιδιομορφικόσ Ανϊλυςησ – Περύοδοι και υχνότητεσ Ιδιομορφών

Ενότητα Αποτελεςμϊτων Ιδιομορφικόσ Ανϊλυςησ – Επικόμβιεσ Μϊζεσ

Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων - Αποτελζςματα Βιματοσ
Η ενότητα Αποτελϋςματα Βόματοσ παρϋχει, για κϊθε ύδιο-λύςη που υπολογύζεται από το λογιςμικό,
όλεσ τισ επικόμβιεσ μετακινόςεισ.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Ενότητα αποτελϋςματα βόματοσ

Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων – Απεικόνιςθ Παραμορφωμζνθσ Μορφισ
Σϋλοσ, όπωσ ςτα προηγούμενα παραδεύγματα, ςτην ενότητα Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ
Μορφόσ ϋχετε την δυνατότητα να προβϊλετε το παραμορφωμϋνο ςχόμα τησ καταςκευόσ για κϊθε
αποτϋλεςμα τησ ανϊλυςησ. Κϊντε διπλό κλικ ςτο επιθυμητό αποτϋλεςμα για να ανανεώςετε την
προβολό του παραμορφωμϋνου ςχόματοσ (δεύτε την εικόνα παρακϊτω).

Ενότητα Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ
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Επύςησ, μπορεύτε να προβϊλετε τισ τιμϋσ των μετακινόςεων επιλϋγοντασ το πεδύο “Προβολό
Μετακινόςεων”.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ν.6 – ΔΤΝΑΜΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ ΧΡΟΝΟΪΣΟΡΙΑ ΕΝΟ ΔΙΩΡΟΦΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ
Περιγραφι Προβλιματοσ
Προκειμϋνου να κϊνουμε καταςτόςουμε τη διαδικαςύα γρηγορότερη, ασ χρηςιμοποιόςουμε και ςε
αυτό το παρϊδειγμα το μοντϋλο που ϋχει όδη δημιουργηθεύ ςτο Παρϊδειγμα ν.4 και τροποποιηθεύ
ςτον Παρϊδειγμα ν.5.

Ξεκινϊντασ: Ανοίγοντασ ζνα υφιςτάμενο ζργο
Ανούξτε ξανϊ το αρχικό παρϊθυρο του προγρϊμματοσ, και αφού κϊνετε κλικ ςτο
εικονύδιο ςτη
γραμμό εργαλεύων, επιλϋξτε το προηγούμενο Έργο του SeismoStruct (Tutorial 5.spf). Όταν ανούξει
αποθηκεύςτε το αρχεύο με ϋνα νϋο όνομα από την εντολό του μενού Αρχεύο > Αποθόκευςη ωσ…. ε
αυτό το ςημεύο επιλϋξτε Δυναμικό Ανϊλυςη Φρονοώςτορύασ από το αναδυόμενου μενού ςτην πϊνω
αριςτερό γωνύα ςτην περιοχό τησ Ειςαγωγόσ Δεδομϋνων. Αφού το πρόγραμμα ϋχει κρατόςει τα
ςταδιακϊ αυξανόμενα φορτύα τουσ παραδεύγματοσ ϋνα ςτη μνόμη του, πριν προχωρόςετε πρϋπει να
δώςετε τη ςυγκατϊθεςό ςασ για την αφαύρεςό τουσ (δεύτε την παρακϊτω εικόνα).

Προειδοποιητικό Μόνυμα

Εφόςον πατόςετε το κουμπύ Yes πηγαύνετε ςτην ενότητα Καμπύλεσ Φρονοώςτορύασ

Ειςαγωγι Δεδομζνων– Καμπφλεσ Χρονοϊςτορίασ
Πατόςτε το κουμπύ Υορτύο από την ενότητα Καμπύλεσ Υόρτιςησ.

Ενότητα Καμπυλών Φρονοώςτορύασ

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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το νϋο παρϊθυρο πρϋπει να:
1.
2.

Υορτώςετε ϋνα επιταχυνςιογρϊφημα από το κουμπύ Επιλογό αρχεύου (για ευκολύα θα
φορτώςουμε μια από τισ καμπύλεσ που βρύςκονται ςτο φϊκελο εγκατϊςταςησ του
προγρϊμματοσ (C:\ Program Files\ Seismosoft\ SeismoStruct_2021\ Accelerograms \ Friuli.dat),
Ορύςτε την ονομαςύα τησ καμπύλησ ( TH1).

Υόρτιςη Καμπύλησ – Παρϊμετροι Αρχεύου Ειςαγωγόσ

Υόρτιςη Καμπύλησ - Σιμϋσ Καμπύλησ Φρονοώςτορύασ
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Εφόςον φορτώςετε την καμπύλη, πρϋπει να ορύςετε ϋνα ςτϊδιο ανϊλυςησ. Οπότε, ςτην ενότητα
τϊδια Φρονοώςτορύασ πατόςτε το κουμπύ Προςθόκη. το νϋο παρϊθυρο, ορύςτε (i) το χρόνο Λόξησ του
ταδύου (ο οπούοσ ςε αυτόν την περύπτωςη ςυμπύπτει με τον τελικό χρόνο του
επιταχυνςιογραφόματοσ, δηλ. 20sec) και (ii) τον αριθμό των βημϊτων (-> 2000).

τϊδια Φρονοώςτορύασ

ΗΜΕΙΩΗ: Σο πρόγραμμα υπολογύζει «εςωτερικϊ» το χρονικό βόμα dt. ε αυτόν την περύπτωςη
εύναι ύςο με 20/2000 = 0.01

Ειςαγωγι Δεδομζνων – Επιβαλλόμενα Φορτία
ε αυτό το ςημεύο εύναι απαραύτητο να εφαρμόςετε την καμπύλη ςτο μοντϋλο τησ καταςκευόσ. Οπότε,
πηγαύνετε ςτην ενότητα Επιβαλλόμενα Υορτύα και πατόςτε ςτο κουμπύ Προςθόκη.

Ενότητα Επιβαλλόμενων Υορτύων

το νϋο παρϊθυρο πρϋπει να:
1.
2.

Επιλϋξετε την κατηγορύα φορτύου από το αναδυόμενο μενού (Δυναμικό Υορτύο
Φρονοώςτορύασ),
Προςδιορύςετε τον ςχετικό κόμβο ( N1),

Γριγορθ Εκκίνθςθ

3.
4.
5.
6.
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Επιλϋξετε την διεύθυνςη του φορτύου από το αναδυόμενου μενού ( X),
Επιλϋξετε τον τύπο φορτύου από το αναδυόμενου μενού ( επιτϊχυνςη),
Προςδιορύςετε τον πολλαπλαςιαςτό καμπύλησ ( 9.81),
Επιλϋξτε την ονομαςύα καμπύλησ από το αναδυόμενο μενού ( TH1).

Παρϊθυρο Νϋου Επικόμβιου Υορτύου

Επαναλϊβετε την ύδια διαδικαςύα προκειμϋνου να εφαρμόςετε τα υπόλοιπα δυναμικϊ φορτύα
χρονοώςτορύασ ςτουσ κόμβουσ βϊςησ.
τον πύνακα παρακϊτω όλα τα εφαρμοζόμενα φορτύα παρουςιϊζονται:
Κατηγορύα

Όνομα
Κόμβου

Διεύθυνςη

Σύποσ

Πολλαπλαςιαςτόσ
Καμπύλησ

Καμπύλη

Δυναμικό Υορτύο
Φρονοώςτορύασ

N1

x

επιτϊχυνςη

9.81

TH1

Δυναμικό Υορτύο
Φρονοώςτορύασ

N2

x

επιτϊχυνςη

9.81

TH1

Δυναμικό Υορτύο
Φρονοώςτορύασ

N3

x

επιτϊχυνςη

9.81

TH1

Δυναμικό Υορτύο
Φρονοώςτορύασ

N4

x

επιτϊχυνςη

9.81

TH1

Δυναμικό Υορτύο
Φρονοώςτορύασ

N5

x

επιτϊχυνςη

9.81

TH1

Δυναμικό Υορτύο
Φρονοώςτορύασ

N6

x

επιτϊχυνςη

9.81

TH1

Δυναμικό Υορτύο
Φρονοώςτορύασ

N7

x

επιτϊχυνςη

9.81

TH1

Δυναμικό Υορτύο
Φρονοώςτορύασ

N8

x

επιτϊχυνςη

9.81

TH1
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Δυναμικϊ Υορτύα Φρονοώςτορύασ

Ειςαγωγι Δεδομζνων – Αποτελζςματα Ανάλυςθσ
Σϋλοσ, πριν προχωρόςετε ςτον Επεξεργαςτό, πρϋπει να ορύςετε τισ προτιμόςεισ ςασ επύ των
αποτελεςμϊτων ςτην ενότητα Αποτελϋςματα Ανϊλυςησ, όπωσ φαύνεται ςτην παρακϊτω εικόνα.

Ενότητα αποτελϋςματα ανϊλυςησ

Γριγορθ Εκκίνθςθ

107

ΗΜΕΙΩΗ: ε αντύθεςη με το παρϊδειγμα 1, ςε αυτόν την ενότητα ζητϊμε την απεικόνιςη τησ
ςυνολικόσ ςχετικόσ μετατόπιςησ του κόμβου οροφόσ Ν21 ςε ςχϋςη με τον κόμβο βϊςησ Ν1, ςε
πραγματικό χρόνο.

ε αυτό το ςημεύο μπορεύτε να πατόςετε ςτο κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων ό
επιλϋξτε Εκτϋλεςη> Επεξεργαςτόσ από το κύριο μενού προκειμϋνου να εκτελϋςετε τη δυναμικό
ανϊλυςη χρονοώςτορύασ.
Επεξεργαςτόσ
Πατόςτε το κουμπύ Εκτϋλεςη.

Εκτϋλεςη τησ ανϊλυςησ

Εφόςον η ανϊλυςη ϋχει φτϊςει ςτο τϋλοσ, πατόςτε ςτο κουμπύ
τησ γραμμόσ
εργαλεύων για να δεύτε τα αποτελϋςματα. Όπωσ όδη εύδαμε ςτα προηγούμενα παραδεύγματα, ςτην
Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων μπορεύτε να δεύτε το παραμορφωμϋνο ςχόμα τησ καταςκευόσ ςε κϊθε
βόμα τησ δυναμικόσ ανϊλυςησ (Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ) καθώσ επύςησ και να εξϊγετε
την χρονοώςτορύα απόκριςησ μετακύνηςησ τησ καταςκευόσ κλπ.

ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΘ ΚΣΙΡΙΟΤ
Μια ειδικό εφαρμογό ϋχει αναπτυχθεύ και ειςαχθεύ ςτο πρόγραμμα προκειμϋνου να διευκολύνει τη
δημιουργύα προςομοιωμϋνων κτιρύων. Προσ το παρόν, μόνο κτύρια οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ
μπορούν να δημιουργηθούν, ςε επόμενεσ εκδόςεισ του προγρϊμματοσ θα υποςτηρύζονται επύςησ
μοντϋλα χϊλυβα και ςύμμεικτα.
Ο Προςομοιωτόσ Κτιρύου εύναι διαθϋςιμοσ από το κύριο μενού (Αρχεύο> Προςομοιωτόσ Κτιρύου…) ό
από το αντύςτοιχο κουμπύ τησ γραμμόσ εργαλεύων
.
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Παρϊθυρο Προςομοιωτό Κτιρύου

Βαςικζσ Ρυκμίςεισ και Διαμόρφωςθ Καταςκευισ
Μονϊδεσ SI ό Αγγλοςαξονικϋσ Μονϊδεσ μπορούν να χρηςιμοποιηθούν, καθώσ και Ευρωπαώκϊ ό
Μεγϋθη Ηνωμϋνων Πολιτειών ςτον τύπο των ρϊβδων. Ο αριθμόσ των ορόφων και τα ύψη τουσ επύςησ
ορύζονται, ϋνασ αριθμόσ από 1 ωσ 100 ορόφων, με διαφορετικϊ ύψη ςε κϊθε όροφο και την
δυνατότητα κοινού ύψουσ ςε ϋνα εύροσ ορόφων, μπορεύ να επιλεγούν.

Ειδικζσ Ρυκμίςεισ
το πλαύςιο διαλόγου Ειδικών Ρυθμύςεων, διαθϋςιμο από το αντύςτοιχο κουμπύ, οι ακόλουθεσ
πληροφορύεσ μπορούν να οριςτούν:


Σύποσ Ανϊλυςησ: Ο τύποσ τησ ανϊλυςησ για τον οπούο το μοντϋλο θα δημιουργηθεύ. Όλεσ οι
εννϋα αναλύςεισ του SeismoStruct υποςτηρύζονται.
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).

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Ενότητα Ειδικών Ρυθμύςεων– Σύποσ Ανϊλυςησ



Προςομούωςη Πλαιςιακών τοιχεύων: Εδώ ορύζεται η κατηγορύα των ςτοιχεύων
προκειμϋνου να χρηςιμοποιηθούν για τη προςομούωςη των μελών τησ καταςκευόσ. Επιπλϋον,
εύναι δυνατό να οριςτεύ το ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχεύο μετακύνηςησ (infrmDB) ςε κοντϊ
μϋλη, μια επιλογό που βελτιώνει τόςο την ακρύβεια όςο και τη ςταθερότητα τησ ανϊλυςησ. Οι
χρόςτεσ μπορούν να προςδιορύςουν το μϋγιςτο μόκοσ των κοντών μελών, κϊτω από το οπούο
χρηςιμοποιεύται ο τύποσ ςτοιχεύου infrmDB (1.0m προεπιλογό). Σο ανελαςτικό πλαιςιακό
ςτοιχεύο δύναμησ με πλαςτικϋσ αρθρώςεισ infrmFBPH επιλϋγεται για υποςτυλώματα/δοκούσ
και το ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχεύο δύναμησ για τοιχύα, ϋνασ ςυνδυαςμόσ που δουλεύει
αποτελεςματικϊ για τισ περιςςότερεσ πρακτικϋσ εφαρμογϋσ. Η επιλογό για θεώρηςη ό μη
θεώρηςη ϊκαμπτων απολόξεων ςτην προςομούωςη δοκών, υποςτυλωμϊτων και τοιχύων
γύνεται επύςησ εδώ. ημειώνεται ότι αυτϋσ οι ϊκαμπτεσ απολόξεισ ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο
μοντϋλο όταν το μόκοσ του ϊκαμπτου ϊκρου ενόσ μϋλουσ εύναι μεγαλύτερο από την
προςδιοριςμϋνη τιμό. Η τελευταύα επιλογό, τησ μη αποδοχόσ δοκών μικρότερων από ϋνα
ςυγκεκριμϋνο μόκοσ, γύνεται για να αποφευχθεύ η δημιουργύα πολύ κοντών δοκών, για
γραφικούσ λόγουσ, κατϊ λϊθοσ (π.χ. με την μικρό προϋκταςη του ϊκρου μιασ δοκού μετϊ το
τϋλοσ τησ κολώνασ).

Ενότητα Ειδικών Ρυθμύςεων –Προςομούωςη Πλαιςιακών τοιχεύων
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ΗΜΕΙΩΗ: Ακόμη και όταν δεν ορύζονται ϊκαμπτεσ απολόξεισ από τον χρόςτη, οι απολόξεισ
μπορούν να ειςαχθούν αυτομϊτωσ για να εξαςφαλιςτεύ η κατϊλληλη ευθυγρϊμμιςη όλων των
δομικών ςτοιχεύων.



Προςομούωςη Πλακών: Η επιλογό θεώρηςησ ό μη του ςυνεργαζόμενου πλϊτουσ τησ πλϊκασ
ςτην προςομούωςη των δοκών, ορύζεται ςε αυτόν την καρτϋλα.

Ενότητα Ειδικών Ρυθμύςεων – Προςομούωςη Πλακών
ΗΜΕΙΩΗ: 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, πρόςθετα φορτύα βαρύτητασ και
κινητϊ φορτύα) εφαρμόζονται κατευθεύαν ςτισ δοκούσ που ςτηρύζουν την πλϊκα.



υντελεςτϋσ υνδυαςμού Υορτύςεων: Οι ςυντελεςτϋσ ςυνδυαςμού φόρτιςησ για τον
ςειςμικό ςυνδυαςμό (δηλ. G+0.3·Q±E) των μόνιμων, κινητών και των φορτύων χιονιού (ςτισ
περιπτώςεισ του ASCE 41-17 και TBDY) τησ πλϊκασ ορύζονται εδώ. Η φόρτιςη των πλακών
ορύζεται για κϊθε πλϊκα ξεχωριςτϊ ςτο Παρϊθυρο Ιδιοτότων τησ πλϊκασ.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Ενότητα Ειδικών Ρυθμύςεων - υντελεςτϋσ υνδυαςμού Υόρτιςησ



Κριτόρια Επιτελεςτικότητασ: Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν ποιουσ τύπουσ κριτηρύων
επιτελεςτικότητασ να ςυμπεριλϊβουν ςτην ανϊλυςη. Ωσ προεπιλογό δεν επιλϋγονται τα
κριτόρια ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ και ικανότητασ ςε διϊτμηςη.

Ενότητα Ειδικών Ρυθμύςεων - Κριτόρια Επιτελεςτικότητασ



Έλεγχοι Βϊςει Κανονιςμού: Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν ποιουσ τύπουσ ελϋγχων με
βϊςη τον κανονιςμό να ςυμπεριλϊβουν ςτην ανϊλυςη. Ωσ προεπιλογό τόςο η ικανότητα
ςτροφόσ χορδόσ όςο και η ικανότητα ςε διϊτμηςη επιλϋγονται.
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Ενότητα Ειδικών Ρυθμύςεων – Έλεγχοι Βϊςει Κανονιςμού

ημειώνεται ότι οι Ρυθμύςεισ του Προςομοιωτό Κτιρύου μπορούν να αλλϊξουν περαιτϋρω από το
αντύςτοιχο κουμπύ τησ γραμμόσ εργαλεύων
.

Κφριο Παράκυρο Προςομοιωτι Κτιρίου
Μετϊ την επιλογό των κύριων ρυθμύςεων οι χρόςτεσ μπορούν να ορύςουν τη γεωμετρύα του νϋου
κτιρύου επιλϋγοντασ το κουμπύ Δημιουργύα Νϋου Έργου. Σο κύριο παρϊθυρο του προςομοιωτό κτιρύου
θα εμφανιςτεύ, όπωσ φαύνεται ςτην εικόνα παρακϊτω.

Κύριο Παρϊθυρο Προςομοιωτό Κτιρύου

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Παρϋχεται η δυνατότητα ειςαγωγόσ ενόσ αρχεύου CAD από το κύριο μενού (Αρχεύο > Ειςαγωγό
DWG…) ό από αντύςτοιχο κουμπύ 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. ημειώςτε ότι η αρχό των αξόνων μπορεύ να μετακινηθεύ επιπλϋον ςε ϋνα
διαφορετικό ςημεύο που μπορεύ να εύναι πιο κατϊλληλο, με το κουμπύ Μετακύνηςη Κϋντρου Αξόνων
τησ γραμμόσ εργαλεύων, επύςησ διαθϋςιμο από το Μενού (Προβολό > Μετακύνηςη Κϋντρου Αξόνων). Η
επιλογό μετακύνηςησ του ειςαχθϋντοσ αρχεύου CAD εύναι επύςησ διαθϋςιμη από το κουμπύ Μετακύνηςη
DGW ( ) τησ γραμμόσ εργαλεύων ό από το κύριο μενού (Προβολό > Μετακύνηςη DWG). Επιπλϋον
ορύζεται το αν θα εύναι ορατό ό όχι το ςχϋδιο CAD από το Μενού (Προβολό > Προβολό/Απόκρυψη
DWG) ό από το αντύςτοιχο κουμπύ τησ γραμμόσ εργαλεύων
.
Οι χρόςτεσ μπορούν επύςησ να μετακινόςουν την κϊτοψη του κτιρύου από το κύριο μενού (Εργαλεύα >
Μετακύνηςη Κτιρύου) ό από το αντύςτοιχο κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων, εύτε ορύζοντασ τισ
ςχετικϋσ ςυντεταγμϋνεσ, εύτε επιλϋγοντασ το αρχικό ςημεύο και το δεύτερο 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 εργαλεύων. Οι χρόςτεσ πρϋπει να
καθορύςουν το ςταθερό ςημεύο από τισ ςυντεταγμϋνεσ του ό γραφικϊ και να ορύςουν τη γωνύα
περιςτροφόσ.

Παρϊθυρο Περιςτροφόσ Κτιρύου

Ειςαγωγι Δομικϊν Μελϊν
Οι υνδυαςμού των Τλικών, οι Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μελών και οι Παρϊμετροι Προςομούωςησ εύναι κοινϋσ
ςε όλα τα παρϊθυρα ιδιοτότων διατομών ενώ η Περιτύλιξη με ΙΟΠ εύναι διαθϋςιμη μόνο για
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υποςτυλώματα. ημειώςτε πωσ μια λύςτα εγγρϊφων “How-To…” παρϋχεται, για γρόγορη πρόςβαςη
ςε όλεσ τισ απαιτούμενεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη μοντελοπούηςη μϋςω του Προςομοιωτό Κτιρύου.

Οριςμόσ υνδυαςμϊν Τλικϊν
Οι ιδιότητεσ τησ ενότητασ υνδυαςμού 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 υνδυαςμού Τλικών

Προςθόκη Νϋου υνδυαςμού Τλικών
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.
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ΗΜΕΙΩΗ 2: Η επιλογό τησ εφαρμογόσ «ερόμην» αντιπροςωπευτικών τιμών αντοχών, ανϊλογα με
το ϋτοσ καταςκευόσ του κτιρύου, εύναι διαθϋςιμη όταν αυτό εύναι επιτρεπτό από τον Κανονιςμό που
ϋχει όδη επιλεχθεύ πριν την εύςοδο ςτον Προςομοιωτό Κτιρύων.

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

Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μϋλουσ

Παράμετροι Προςομοίωςθσ
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 SeismoStruct, μαζύ με ϊλλεσ
επιλογϋσ προςομούωςησ, όπωσ τον αριθμό των ινών τησ διατομόσ και των οριςμό των
απελευθερώςεων Ροπών/Δυνϊμεων.
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Ο τύποσ των πλαιςιακών ςτοιχεύων, που θα χρηςιμοποιηθούν ςε ϋνα ϋργο ςτο SeismoStruct, ορύζονται
ςτην καρτϋλα Προςομούωςη Πλαιςιακών τοιχεύων ςτο πλαύςιο διαλόγου των Ρυθμύςεων
Προςομοιωτό Κτιρύου. Οι επιλογϋσ που γύνονται ςτην καρτϋλα Προςομούωςη Πλαιςιακών τοιχεύων
αντιςτοιχούν ςτισ ςτϊνταρντ επιλογϋσ (“Προκαθοριςμϋνο”) των Παραμϋτρων Προςομούωςησ,
προςβϊςιμο από το παρϊθυρο ιδιοτότων μϋλουσ. Σα υλικϊ που αντιςτοιχούν ςτην επιλογό
“Προκαθοριςμϋνο” ςτισ Παραμϋτρουσ Προςομούωςησ του ςτοιχεύου εύναι το Μη γραμμικό μοντϋλο
ςκυροδϋματοσ Mander et al. - con_ma για το ςκυρόδεμα και το Μοντϋλο χϊλυβα Menegotto-Pinto stl_mp για τον χϊλυβα.
Δεκατϋςςερισ τύποι υλικών εύναι διαθϋςιμοι ςτο SeismoStruct, 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-Mander– con_cm
Μη γραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Kappos and Konstantinidis - con_hs
Μοντϋλο τςιμεντοειδούσ ςύνθετου υλικού – con_ecc
Μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Kenn-Scott-Park – con_ksp
Μοντϋλο χϊλυβα Menegotto-Pinto - stl_mp
Μοντϋλο χϊλυβα Giuffre-Menegotto - 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 μεταλαςτικό λυγιςμό Monti-Nuti - stl_mn
Μοντϋλο μεταλλικών ςυνδϋςμων με περιοριςμό ϋναντι λυγιςμού – stl_brb

Για μια περιεκτικό περιγραφό των τύπων των υλικών, ανατρϋξτε ςτο Παρϊρτημα Γ - Τλικϊ.
Διαφορετικού τύποι πλαιςιακών ςτοιχεύων μπορούν να χρηςιμοποιηθούν μεταξύ των δομικών μελών.
Οι χρόςτεσ μπορούν να διαλϋξουν μεταξύ ανελαςτικών πλαιςιακών ςτοιχεύων δύναμησ (infrmFB),
ανελαςτικών πλαιςιακών ςτοιχεύων δύναμησ με πλαςτικϋσ αρθρώςεισ (infrmFBPH), ανελαςτικών
πλαιςιακών ςτοιχεύων μετακύνηςησ με πλαςτικϋσ αρθρώςεισ (infrmDBPH), ανελαςτικών πλαιςιακών
ςτοιχεύων μετακύνηςησ (infrmDB), και ελαςτικών πλαιςιακών ςτοιχεύων (elfrm). υνύςταται να
επιλϋγεται ο τύποσ ανελαςτικών πλαιςιακών ςτοιχεύων μετακύνηςησ (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.
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Ενότητα Παραμϋτρων Προςομούωςησ

Οριςμόσ Περιτφλιξθσ με ΙΟΠ
Σα υφϊςματα από Ινοπλιςμϋνα Πολυμερό (ΙΟΠ) ορύζονται μϋςω τησ ενότητασ Οριςμόσ Περιτύλιξησ 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
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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 ςτοιχεύου) των ινών, καθώσ και ο αριθμόσ των ςτρώςεων και η ακτύνα
καμπύλωςησ των γωνιών R.

Ενότητα τιμών οριςμϋνων από το χρόςτη

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

Παρϊθυρο πρόταςησ ςυςτόματοσ ΙΟΠ

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Τποςτυλϊματα
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) οι ςυνδυαςμού υλικών
(v) ο μανδύασ ΙΟΠ
(vi) οι Ειδικϋσ Ιδιότητεσ μϋλουσ
(vii) οι παρϊμετροι προςομούωςησ
Σα υποςτυλώματα ειςϊγονται με ϋνα μόνο κλικ του ποντικιού.
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 SeismoStruct:








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

Για πιο αναλυτικό περιγραφό ςχετικϊ με την ειςαγωγό υποςτυλωμϊτων ςτον Προςομοιωτό Κτιρύου,
ανατρϋξτε ςτο Παρϊρτημα Ε – Προςομοιωτόσ Κτιρύου.

Σοιχία
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 του ποντικιού.
Προσ το παρόν, εύναι διαθϋςιμοι ςτον Προςομοιωτό Κτιρύου:



Σοιχύο
ύνθετο Σοιχύο

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

Παρϊθυρο - Πωσ να ειςϊγετε ϋνα Σοιχύο

Για πιο αναλυτικό περιγραφό ςχετικϊ με την ειςαγωγό τοιχύων ςτον Προςομοιωτό Κτιρύου ανατρϋξτε
ςτο Παρϊρτημα E – Ειςαγωγό Δομικών Μελών.
Όταν επιλεγεύ η ειςαγωγό ύνθετου Σοιχύου μϋςω 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. and Priestley M.J.N. [2008]), ο καλύτεροσ
τρόποσ υποδιαύρεςησ των μη επύπεδων τοιχύων, π.χ. χόματοσ U ό ςχόματοσ Ζ ςε επύπεδεσ
υποενότητεσ εύναι με διαύρεςη τησ γωνιακόσ περιοχόσ μεταξύ των τμημϊτων του τοιχύου. Με αυτό τον
τρόπο η εςωτερικό ρϊβδοσ γωνύασ αποδύδεται τόςο ςτον κορμό όςο και ςτισ πλευρϋσ, ενώ η
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εξωτερικό ρϊβδοσ δεν αποδύδεται ςε καμύα διατομό, επομϋνωσ το ςυνολικό εμβαδόν οπλιςμού
διαμορφώνεται ςωςτϊ.

Μόνυμα Μοντελοπούηςησ ύνθετων Σοιχύων
ΗΜΕΩΗ: Οι οριζόντιεσ ϊκαμπτεσ ςυνδϋςεισ ορύζονται αυτόματα από το πρόγραμμα προκειμϋνου
να ςυνδεθούν τα καθοριςμϋνα κατακόρυφα ςτοιχεύα.
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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 πρϋπει να οριςτεύ το ύψοσ και των δύο ϊκρων), 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 του ποντικιού. Μετϊ την ειςαγωγό δοκών και πλακών, εύναι δυνατό η επιλογό τησ
προβολόσ του ςυνεργαζόμενου πλϊτουσ και του οριςμού τησ τιμόσ του, όπωσ επύςησ και η επιλογό για
ανεςτραμμϋνεσ δοκούσ.
Προσ το παρόν, δύο τύποι δοκών εύναι διαθϋςιμοι ςτον Προςομοιωτό Κτιρύου:



Δοκόσ
Δοκόσ με Μανδύα

Μετϊ την επιλογό τησ εντολόσ Ειςαγωγό Δοκού εμφανύζεται ϋνα ενημερωτικό μόνυμα παρϋχοντασ
ςυνοπτικϋσ πληροφορύεσ για το πώσ να ειςϊγετε μύα δοκό.

Παρϊθυρο - Πώσ να ειςϊγετε μύα Δοκό

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

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Πλάκα
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.

Παρϊθυρο - Πώσ να ειςϊγετε μια πλϊκα

Η πλϊκα ειςϊγεται με ϋνα μονό κλικ του ποντικιού 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, τα τελευταύα εύναι απαραύτητα μόνο από τον ASCE 41-17 και τον TBDY. 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 Υορτιςμϋνων 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: 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.

ΗΜΕΙΩΗ 2: 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 (ιδιο 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.

Ειςαγωγι Πλάκασ με Οριςμό Περιμζτρου
Πλϊκεσ οποιαςδόποτε γεωμετρύασ μπορούν να οριςτούν ςτον Προςομοιωτό Κτιρύου επιλϋγοντασ
Ειςαγωγό > Πλϊκασ με οριςμό Περιμϋτρου από το Μενού (ό από το αντύςτοιχο κουμπύ ςτη γραμμό
εργαλεύων
). Πριν την ειςαγωγό πλϊκασ, εμφανύζεται ϋνα ενημερωτικό μόνυμα παρϋχοντασ
ςυνοπτικϋσ 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.
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χεδύαςη Πλϊκασ μϋςω περιμϋτρου

ΗΜΕΙΩΗ 1: Οι πλϊκεσ προμοιώνονται ςτο SeismoStruct 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.

Ειςαγωγι Περιγράμματοσ Πλάκασ/Προβόλου
τον Προςομοιωτό Κτιρύου δύνεται επύςησ η δυνατότητα οριςμού Πλϊκασ Προβόλου. Για την
ειςαγωγό τησ, πρϋπει να γύνει προςθόκη Περιγρϊμματοσ Πλϊκασ/Προβόλου από το Μενού
(Ειςαγωγό> Περιγρϊμματα Πλϊκασ/Προβόλου) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
τησ γραμμόσ
εργαλεύων. Ένα ενημερωτικό μόνυμα εμφανύζεται παρϋχοντασ ςυνοπτικϋσ πληροφορύεσ για το πώσ να
ειςϊγετε το περύγραμμα.

Παρϊθυρο - Πώσ να ειςϊγετε Περιγρϊμματα Πλϊκασ/Προβόλου
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Μετϊ τον καθοριςμό των γωνιών του Περιγρϊμματοσ Πλϊκασ/Προβόλου, κϊντε κλικ ςτο κουμπύ
Εφαρμογό. Μόλισ ολοκληρωθεύ η ειςαγωγό, το Περύγραμμα Πλϊκασ/Προβόλου χρηςιμοποιεύται για να
περιγρϊψει το ςχόμα τησ πλϊκασ.
ΗΜΕΙΩΗ: Οι πλϊκεσ προμοιώνονται ςτο SeismoStruct 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.

χεδιαςμόσ Ελεύθερου Άκρου

Δημιουργύα νϋασ πλϊκασ προβόλου

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
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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
μοντϋλο. Σα δύο ϊκρα του πλατύςκαλου ορύζονται γραφικϊ ςτην κεντρικό γραμμό. Σα πλατύςκαλα
μπορούν να αφαιρεθούν μϋςω του κουμπιού «Διαγραφό Όλων των Πλατύςκαλων».
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 απαιτεύται μόνο ςτον ASCE
41-17 και ςτον 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

130

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ

ΗΜΕΙΩΗ: Οι κλύμακεσ προςομοιώνονται ςτο SeismoStruct με ελαςτικϊ ςτοιχεύα ςταθερού
πλϊτουσ και ύψουσ διατομόσ.

Επεξεργαςία Δομικϊν Μελϊν
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 ( ) ςε κϊτοψη ό να 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
εργαλεύων. Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν πολλϊ μϋλη ύδιου τύπου διατομόσ και να τα
τροποποιόςουν ταυτόχρονα.

Παρϊθυρο Προβολόσ/Επεξεργαςύα Ιδιοτότων Μελών
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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.

Παρϊθυρο Αντιγραφόσ Ιδιοτότων Μϋλουσ

Επιπλϋον, δύνεται η επιλογό τησ επαναρύθμηςησ των δομικών ςτοιχεύων από το κύριο μενού
(Εργαλεύα> Επαναρύθμηςη Μελών) 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 ενημερωτικό μόνυμα ςτον χρόςτη.

Έλεγχοσ υνδεςμολογύασ

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

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

Νϋοσ Όροφοσ και Υόντο

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

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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3D Προβολό ορόφου

Επιπλζον Λειτουργίεσ του Προςομοιωτι Κτιρίου
Ο Προςομοιωτόσ Κτιρύου προςφϋρει εργαλεύα που διευκολύνουν την ειςαγωγό του μοντϋλου τησ
καταςκευόσ:


Διϊφορα εργαλεύα εςτύαςησ (μεγϋθυνςη, ςμύκρυνςη, δυναμικό μεγϋθυςη/ςμύκρυνςη, εςτύαςη
ςε παρϊθυρο, 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 >
Εμφϊνιςη/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.
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Ιδιότητεσ Έλξησ και Κανϊβου

Επιπλϋον, παρϋχεται η επιλογό ϋλξησ ςε οριζόντια/κατακόρυφη 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 Έλξησ ςε κϊθετη διεύθυνςη



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

τησ γραμμόσ εργαλεύων).

Μετακύνηςη Κϋντρου Αξόνων






Η κϊτοψη του κτιρύου μπορεύ επύςησ να μετακινηθεύ από το κύριο μενού (Εργαλεύα >
Μετακύνηςη Κτιρύου) ό μϋςω του κουμπιού
τησ γραμμόσ εργαλεύων.
Η επιλογό περιςτροφόσ τησ κϊτοψησ του κτιρύου εύναι διαθϋςιμη από το κύριο μενού
(Εργαλεύα > Περιςτροφό Κτιρύου) ό από το κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων.
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
.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Προεπιςκόπηςη Εκτύπωςησ

Αποκικευςθ και Άνοιγμα Αρχείου του Προςομοιωτι Κτιρίου
To Έργο του Προςομοιωτό Κτιρύου μπορεύ να αποθηκευτεύ ωσ αρχεύο του Προςομοιωτό κτιρύου ( με
την κατϊληξη *.bmf) από το κύριο μενού (Αρχεύο > Αποθόκευςη Ωσ…)/(Αρχεύο > Αποθόκευςη)ό από
το αντύςτοιχο κουμπύ τησ γραμμόσ εργαλεύων
. ημειώνεται ότι αυτό το αρχεύο δεν εύναι ϋνα
αρχεύο SeismoStruct (*.spf), γι΄αυτό μπορεύ να ανούξει μόνο μϋςα από τον Προςομοιωτό Κτιρύου, από
το κύριο μενού (Αρχεύο > Άνοιγμα) ό από το αντύςτοιχο κουμπύ τησ γραμμόσ εργαλεύων
.
ΗΜΕΙΩΗ: Έργα του SeismoBuild (με την κατϊληξη *.bpf) μπορούν επύςησ να ειςαχθούν μϋςα από
τον Προςομοιωτό Κτιρύου, από το κύριο μενού (Αρχεύο > Άνοιγμα) ό από το αντύςτοιχο κουμπύ τησ
γραμμόσ εργαλεύων

.

Δθμιουργία Ζργου του SeismoStruct ςτον Προςομοιωτι Κτιρίου
Ένα ϋργο ςτο SeismoStruct δημιουργεύται από το κύριο μενού (Αρχεύο > Έξοδοσ & Δημιουργύα Έργου)
ό από το αντύςτοιχο κουμπύ τησ γραμμόσ εργαλεύων
. Όταν επιλϋγεται αυτό η επιλογό, ϋνα νϋο
παρϊθυρο εμφανύζεται για τον οριςμό τησ φόρτιςησ τησ καταςκευόσ, ανϊλογα τον τύπο τησ
ανϊλυςησ.

Προςδιοριςμόσ του Υορτύου για Ανϊλυςη Pushover

136

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ

Νϋο Μοντϋλο ςτο SeismoStruct

ΗΜΕΙΩΗ: Κατϊ τη δημιουργύα ενόσ αρχεύου SeismoStruct 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 μϋςω
τησ ςχετικόσ ρύθμιςησ ςτο πεδύο Ρυθμύςεισ Έργου (Ρυθμύςεισ Έργου -> Βαρύτητα και Μϊζα), δηλαδό
‘Σα φορτύα (ΜΟΝΟ ςτη κατεύθυνςη τησ βαρύτητασ) παρϊγονται από Μϊζεσ, με βϊςη την τιμό τησ
ςταθερϊσ g’.

Σϋλοσ, διατύθεται επιλογό εξόδου από τον Προςομοιωτό Κτιρύου χωρύσ τη δημιουργύα αρχεύου Έργου
SeismoStruct από το κύριο μενού (Αρχεύο > Έξοδοσ) ό από το αντύςτοιχο κουμπύ εργαλεύων
.

ΤΝΣΟΜΘ ΕΙΑΓΩΓΘ
Έχει αναπτυχθεύ και ειςαχθεύ ςτο πρόγραμμα μια δυνατότητα ύντομησ Ειςαγωγόσ, ώςτε να
βοηθόςει ςτη δημιουργύα μοντϋλων πλαιςύων/κτιρύων. Σο πλαύςιο διαλόγου τησ ύντομησ Ειςαγωγόσ
εύναι προςβϊςιμο από το κύριο μενού (Αρχεύο > ύντομη Ειςαγωγό …) ό από το αντύςτοιχο κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων
.

Γριγορθ Εκκίνθςθ
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Παρϊθυρο ύντομησ Ειςαγωγόσ

Δομικό Προςομοίωμα και Καταςκευαςτικι Διαμόρφωςθ
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: υνύςταται ςτουσ νϋουσ χρόςτεσ να χρηςιμοποιόςουν αυτό τη δυνατότητα γρόγορησ
δημιουργύασ μοντϋλου για να εξοικιωθούν και να χρηςιμοποιούν το πρόγραμμα ςτον ελϊχιςτο
χρόνο, αλλϊ και για να αποκτόςουν μια εικόνα τησ καταςκευόσ και των λειτουργεύων των αρχεύων
ϋργου ςτο SeismoStruct.

Προκειμϋνου να δημιουργόςετε ϋνα μοντϋλο κτιρύου χρηςιμοποιώντασ την ύντομη Ειςαγωγό, ο
χρόςτησ πρϋπει να αποφαςύςει αν ςκοπεύει να δημιουργόςει μια 2D ό 3D καταςκευό, ενώ μετϊ
μπορεύ να ορύςει τον αριθμό των ανοιγμϊτων, των ορόφων και των πλαιςύων, μαζύ με τιμϋσ αναφορϊσ
για το μόκοσ των ανοιγμϊτων, το ύψοσ των ορόφων και την απόςταςη των πλαιςύων.
Αν η καταςκευό εύναι κανονικό (δηλαδό όλα τα ανούγματα ϋχουν το ύδιο μόκοσ, όλοι οι όροφοι το ύδιο
ύψοσ και όλα τα πλαύςια ύςεσ αποςτϊςεισ), τότε οι διαςτϊςεισ αναφορϊσ γύνονται οι πραγματικϋσ.
Όμωσ αν η καταςκευό εύναι μη-κανονικό, τότε η επιλογό Κανονικόσ Υορϋασ πρϋπει να μην επιλϋγεται,
ώςτε οι χρόςτεσ να ϋχουν τη δυνατότητα πρόςβαςησ ςτο πλαύςιο διαλόγου Διαςτϊςεισ Καταςκευόσ,
όπου τα πραγματικϊ μόκη των ανοιγμϊτων, ύψη των ορόφων και οι πραγματικϋσ αποςτϊςεισ μεταξύ
των πλαιςύων μπορούν να οριςτούν. Ωσ προεπιλογό χρηςιμοποιούνται οι διαςτϊςεισ αναφορϊσ.

Πλαιςύου Διαλόγου Λόγοι προσ τισ Διαςτϊςεισ Αναφορϊσ
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Ρυκμίςεισ
Εφόςον ϋχετε καθορύςει τη γεωμετρύα τησ καταςκευόσ, ο χρόςτησ μπορεύ να ορύςει αν το κτύριο εύναι
ϋνα κτύριο οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ ό μια μεταλλικό καταςκευό. Η ύντομη Ειςαγωγό δημιουργεύ
καταςκευϋσ με χρόςη του ανελαςτικού τύπου ςτοιχεύο δύναμησ με πλαςτικϋσ αρθρώςεισ
(infrmFBPH).
ΗΜΕΙΩΗ: Αν ο χρόςτησ ςκοπεύει να χρηςιμοποιόςει ϊλλουσ τύπουσ ανελαςτικών πλαιςιακών
ςτοιχεύων (infrmFB, infrmDBPH ό infrmDB) αντύ για infrmFBPH, μετϊ τη δημιουργύα του
προςομοιώματοσ μπορεύ να προβεύ ςε χειροκύνητη τροποπούηςη του τύπου του ςτοιχεύου από το
πλαύςιο διαλόγου Κατηγορύεσ τοιχεύων.

Κϊθε πλαιςιακό ςτοιχεύο που δημιουργόθηκε μϋςω τησ ύντομησ Ειςαγωγόσ, ϋχει ‘δομικούσ’ κόμβουσ
ςτουσ κόμβουσ δοκού-υποςτυλώματοσ. Η ονομαςύα αυτών των κόμβων δημιουργεύται αυτόματα
ακολουθώντασ τη ςύμβαςη n111: όλοι οι κόμβοι ϋχουν μια ονομαςύα τησ μορφόσ: "n"+i+j+k, όπου i
εύναι ο αριθμόσ του υποςτυλώματοσ (αρχύζοντασ από αριςτερϊ), j εύναι ο αριθμόσ του πλαιςύου
(αρχύζοντασ από μπροςτϊ) και k εύναι ο αριθμόσ του ορόφου (αρχύζοντασ από κϊτω/θεμελύωςη). Για
παρϊδειγμα, n123 αναφϋρεται ςτον κόμβο ςτην αριςτερό κολώνα του μοντϋλου (i=1), ςτο δεύτερο
πλαύςιο (j=2) και ςτον τρύτο όροφο (k=3, τρύτο επύπεδο κόμβων).Οι χρόςτεσ μπορούν να ανατρϋξουν
ςτην παρϊγραφο Κόμβοι για περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τον οριςμό των κόμβων.
Ο προςανατολιςμόσ των πλαιςιακών ςτοιχεύων που δημιουργόθηκαν με την ύντομη Ειςαγωγό
ορύζεται αυτόματα από μια γωνύα περιςτροφόσ (από προεπιλογό ύςη με 0). Οι χρόςτεσ μπορούν να
ανατρϋξουν ςτη ςυζότηςη ςχετικϊ με υςτόματα Καθολικών και Σοπικών Αξόνων για περιςςότερεσ
λεπτομϋρειεσ για τον προςανατολιςμό των ςτοιχεύων.

Φορτίςεισ
Σϋλοσ, ϋνασ από τουσ εννιϊ Σύπουσ Ανϊλυςησ που εύναι διαθϋςιμοι ςτο SeismoStruct πρϋπει να
επιλεγεύ, ανϊλογα με το ποια από τα ακόλουθα φορτύα και ςυνθόκεσ δϋςμευςησ επιβϊλλονται ςτην
καταςκευό.








Ιδιομορφικό Ανϊλυςη. Λαμβϊνεται υπόψη το ύδιο βϊροσ τησ καταςκευόσ. Δεν επιβϊλλεται
φορτύο.
τατικό Ανϊλυςη (μη-μεταβλητό φορτύο). Επιβϊλλονται Μόνιμα φορτύα βαρύτητασ.
τατικό Ανϊλυςη Pushover. Επιπλϋον των μόνιμων φορτύων βαρύτητασ, Αυξητικϊ Υορτύα,
αποτελούμενα από οριζόντιεσ δυνϊμεισ ςτο επύπεδο κϊθε ορόφου, επιβϊλλονται ςτην
καταςκευό ςτην διεύθυνςη-x. Ο χρόςτησ ϋχει τη δυνατότητα να διαλϋξει ανϊμεςα ςε δύο
κατανομϋσ φόρτιςησ (τριγωνικό ό ορθογωνικό/ομοιόμορφη κατανομό) και να ορύςει την
ονομαςτικό τιμό τϋμνουςασ βϊςησ (ςυνόθωσ χρηςιμοποιεύται μια τιμό περύπου όςο η
αναμενόμενη ικανότητα τϋμνουςασ βϊςησ τησ καταςκευόσ, όμωσ υπϊρχει δυνατότητα να
ειςαχθεύ οποιαδόποτε τιμό). Για περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τα χαρακτηριςτικϊ
τησ φόρτιςησ ςτην Ανϊλυςη Pushover ανατρϋξτε ςτην Ειςαγωγό Δεδομϋνων > Επιβαλλόμενα
Υορτύα > Υϊςεισ Υόρτιςησ.
τατικό Προςαρμοζόμενη Ανϊλυςη Pushover. Επιπλϋον των μόνιμων φορτύων βαρύτητασ,
Αυξητικϊ Υορτύα αποτελούμενα από οριζόντιεσ μετακινόςεισ ςτο επύπεδο κϊθε ορόφου,
επιβϊλλονται ςτην καταςκευό ςτην διεύθυνςη-x. Αφού η κατανομό των φορτύων
προςαρμόζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, ο χρόςτησ πρϋπει μόνο να ορύςει την
ονομαςτικό φόρτιςη μετακύνηςησ ώςτε να χρηςιμοποιηθεύ ωσ τιμό αναφορϊσ κατϊ τη
διϊρκεια τησ ανϊλυςησ. Για περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τα χαρακτηριςτικϊ
φόρτιςησ τησ Προςαρμοζόμενησ Pushover Ανϊλυςησ ανατρϋξτε ςτην Ειςαγωγό Δεδομϋνων >
Επιβαλλόμενα Υορτύα > Παρϊμετροι Προςαρμοζόμενησ Ανϊλυςησ Pushover.
τατικό Ανϊλυςη Φρονοώςτορύασ. Επιπλϋον των μόνιμων φορτύων βαρύτητασ, τατικϊ
Υορτύα Φρονοώςτορύασ εφαρμόζονται ςτον ϊνω αριςτερϊ κόμβο του κτιρύου, ςτην διεύθυνςηx. Ο χρόςτησ πρϋπει να ορύςει την καμπύλη χρονοώςτορύασ (μια προκαθοριςμϋνη τυπικό
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καμπύλη παρϋχεται ςε κϊθε περύπτωςη) και τον αντύςτοιχο ςυντελεςτό καμπύλησ
(ςυντελεςτόσ κλιμϊκωςησ).
Δυναμικό Ανϊλυςη Φρονοώςτορύασ. Επιπλϋον των μόνιμων φορτύων βαρύτητασ, Υορτύα
Δυναμικόσ Φρονοώςτορύασ επιβϊλλονται ςτουσ κόμβουσ τησ θεμελύωςησ του κτιρύου, ςτην
διεύθυνςη-x. Ο χρόςτησ πρϋπει να ορύςει την καμπύλη χρονοώςτορύασ (ςυνόθωσ ϋνα
επιταχυνςιογρϊφημα) και τον αντύςτοιχο ςυντελεςτό τησ καμπύλησ (ςυντελεςτό
κλιμϊκωςησ). Ένασ αριθμόσ παραδειγμϊτων καμπυλών χρονοώςτοριών (αποτελούμενεσ από
φυςικϊ και τεχνητϊ επιταχυνςιογραφόματα) εύναι προεγκατεςτειμϋνα με το πρόγραμμα και
μπορούν να ειςαχθούν ςτο πρόγραμμα από την εντολό Επιλογό Υακϋλου.
Αυξητικό Δυναμικό Ανϊλυςη. Επιπλϋον των μόνιμων φορτύων βαρύτητασ, Υορτύα Δυναμικόσ
Φρονοώςτορύασ εφαρμόζονται ςτουσ κόμβουσ τησ θεμελύωςησ του κτιρύου, ςτην διεύθυνςη-x.
Ο χρόςτησ πρϋπει πρώτα να ορύςει τουσ ταδιακϊ Αυξανόμενουσ υντελεςτϋσ Κλιμϊκωςησ
(δεύτε Παραμϋτρουσ ΑΔΑ (IDA)) και μετϊ πρϋπει να ειςϊγει την καμπύλη χρονοώςτορύασ
(ςυνόθωσ ϋνα επιταχυνςιογρϊφημα) και τον αντύςτοιχο ςυντελεςτό καμπύλησ (ςυντελεςτόσ
κλιμϊκωςησ).Ένασ αριθμόσ παραδειγμϊτων καμπυλών χρονοώςτοριών (αποτελούμενεσ από
φυςικϊ και τεχνητϊ επιταχυνςιογραφόματα) εύναι προεγκατεςτημϋνα με το πρόγραμμα και
μπορούν να ειςαχθούν ςτο πρόγραμμα από την εντολό Επιλογό Υακϋλου.
Ανϊλυςη Υαςματικόσ Απόκριςησ. Επιπλϋον των μόνιμων φορτύων βαρύτητασ, ςτατικϊ
φορτύα εφαρμόζονται ςτουσ κόμβουσ ςε κϊθε επύπεδο ορόφου ςύμφωνα με το ςχόμα των
ιδιομορφών. Αφού η κατανομό τησ φόρτιςησ γύνεται αυτόματα από το πρόγραμμα, ο χρόςτησ
πρϋπει μόνο να προςδιορύςει τα δεδομϋνα του φϊςματοσ απόκριςησ και τουσ ςυνδυαςμούσ
φόρτιςησ. Ένα φϊςμα οριςμϋνο από το χρόςτη μπορεύ να ειςαχθεύ ό εναλλακτικϊ οι καμπύλεσ
χρονοώςτορύασ (αποτελούμενεσ από φυςικϊ και τεχνητϊ επιταχυνςιογραφόματα) προεγκατεςτημϋνεσ με το πρόγραμμα μπορούν να χρηςιμοποιηθούν μϋςω τησ εντολόσ Επιλογό
Υακϋλου, και το πρόγραμμα δημιουργεύ αυτόματα το φϊςμα τησ επιλεγμϋνησ καταγραφόσ.
Ανϊλυςη Λυγιςμού. Επιβϊλλονται μόνιμα φορτύα βαρύτητασ.

ΗΜΕΙΩΗ 1: Η ύντομη Ειςαγωγό, όταν δημιουργεύ προςομοιώματα κτιρύων, χρηςιμοποιεύ
ςυνόθεισ διαςτϊςεισ διατομών και λεπτομϋριεσ, μαζύ με τυπικϋσ ιδιότητεσ υλικών. Προφανώσ, μετϊ
την ολοκλόρωςη του μοντϋλου, ο χρόςτησ μπορεύ να τροποποιόςει χειροκύνητα αυτϋσ τισ τιμϋσ
δεδομϋνων ώςτε να προςομοιώςει πιο αποτελεςματικϊ τα χαρακτηριςτικϊ τησ προσ ανϊλυςη
καταςκευόσ.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Σο μϋγιςτο μϋγεθοσ κτιρύου που μπορεύ να δημιουργηθεύ με την ύντομη Ειςαγωγό
εύναι 8 ανούγματα x 8 ορόφουσ x 9 πλαύςια. Όμωσ οι χρόςτεσ που επιθυμούν να δημιουργόςουν
μεγαλύτερεσ καταςκευϋσ, μπορούν να το κϊνουν χρηςιμοποιώντασ την λειτουργύα Προςαύξηςησ για
κόμβουσ, ςτοιχεύα, δεςμεύςεισ και φορτύα.

ΗΜΕΙΩΗ 3: Προκειμϋνου να ορύςετε δομικϊ μϋλη που υποδιαιρούνται ςε περιςςότερα από 4
ςτοιχεύα, το μοντϋλο μπορεύ να δημιουργηθεύ με την ύντομη Ειςαγωγό με 1, 2 ό 4 ςτοιχεύα ανϊ
μϋλοσ και μετϊ η λειτουργύα Υποδιαίρεςη τοιχείων μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για περαιτϋρω
διακριτοπούηςη.

ΗΜΕΙΩΗ 4: Η λειτουργύα ύντομη Ειςαγωγό ενεργοποιεύ αυτόματα τον υπολογιςμό τησ
τοχευόμενησ Μετακύνηςησ ςτην περύπτωςη ανϊλυςησ Pushover. Οι χρόςτεσ μπορούν να
ανατρϋξουν ςτην παρϊγραφο τοχευόμενησ Μετακύνηςησ για περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ.
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ΗΜΕΙΩΗ 5: Η ύντομη Ειςαγωγό δημιουργεύ αυτόματα ελϋγχουσ με βϊςη τον Κανονιςμό. Για
λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τον οριςμό τουσ ανατρϋξτε ςτην παρϊγραφο Έλεγχοι Βϊςει Κανονιςμού.

ΗΜΕΙΩΗ 6: Η ύντομη Ειςαγωγό δημιουργεύ αυτόματα ελϋγχουσ Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ.
Για λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τον οριςμό τουσ ανατρϋξτε ςτην παρϊγραφο Κριτόρια
Επιτελεςτικότητασ.

ΕΞΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΙΑΓΩΓΘ ΖΡΓΟΤ SEISMOSTRUCT Ε ΑΡΧΕΙΟ XML
Ένα ϋργο του SeismoStruct μπορεύ να εξαχθεύ ςε μορφό αρχεύου XML από το κύριο μενού (Αρχεύο>
Εξαγωγό ςε αρχεύο XML). Όταν αυτό η επιλογό εύναι επιλεγμϋνη, ϋνα νϋο παρϊθυρο εμφανύζεται για
τον οριςμό του ονόματοσ και τησ θϋςησ του αρχεύου ΦΜL. Σο εξαγόμενο αρχεύο XML περιϋχει όλεσ τισ
πληροφορύεσ που ορύζονται για ϋργο του SeismoStruct. Ένα αρχεύο XML μπορεύ φορτωθεύ από το
κύριο μενού (Αρχεύο> Ειςαγωγό αρχεύου XML) ενώ οι πληροφορύεσ που περιϋχονται ςτο αρχεύο XML
μπορούν να τροποποιηθούν απευθεύασ ςτο αρχεύο XML.

Ειςαγωγι Δεδομζνων
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Πριν ξεκινόςετε με ϋνα Έργο ςτο SeismoStruct, ςυνόθωσ εύναι καλύτερα να επιλϋξετε
πρώτα ϋναν τύπο ανϊλυςησ.

ΣΤΠΟΙ ΑΝΑΛΤΘ
Προσ το παρόν, εννϋα τύποι ανϊλυςησ εύναι διαθϋςιμοι ςτο πρόγραμμα:










Ιδιομορφικό Ανϊλυςη
τατικό Ανϊλυςη (Μη-μεταβλητό φορτύο)
Ανϊλυςη Pushover
τατικό Προςαρμοζόμενη Ανϊλυςη Pushover
τατικό Ανϊλυςη Φρονοώςτορύασ
Δυναμικό Ανϊλυςη Φρονοώςτορύασ
Αυξητικό Δυναμικό Ανϊλυςη (ΑΔΑ)
Ανϊλυςη Υαςματικόσ Απόκριςησ (ΑΥΑ)
Ανϊλυςη Λυγιςμού

Ο τύποσ τησ ανϊλυςησ επιλϋγεται εύκολα από το αναδυόμενο μενού ςτην πϊνω αριςτερϊ γωνύα ςτο
παρϊθυρο τησ ειςαγωγόσ δεδομϋνων (δεύτε την παρακϊτω εικόνα):

Επιλογό τύπου ανϊλυςησ

Διαφορετικού τύποι ανϊλυςησ απαιτούν διαφορετικϊ δεδομϋνα από το μοντϋλο (δεύτε τισ
παραγρϊφουσ παρακϊτω).
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υνεπώσ, ενώ τα πλαιςιακϊ ςτοιχεύα (ελαςτικϊ και ανελαςτικϊ) και τα ςτοιχεύα ςυνδϋςμου μπορούν
να χρηςιμοποιηθούν για κϊθε τύπο ανϊλυςησ, τα ςτοιχεύα μϊζασ (lmass και dmass) δεν χρειϊζονται
ςτισ ςτατικϋσ αναλύςεισ (με εξαύρεςη την ςτατικό Προςαρμοζόμενη ανϊλυςη pushover) και μπορούν
να χρηςιμοποιηθούν μόνο ςε δυναμικό ανϊλυςη, ςε ιδιομορφικό και ςε ανϊλυςη φαςματικόσ
απόκριςησ. Ακόμη, τα ςτοιχεύα απόςβεςησ (dashpt) χρειϊζονται μόνο ςε δυναμικό ανϊλυςη και ΑΔΑ.
Όταν αλλϊζει ο τύποσ τησ ανϊλυςησ, το πρόγραμμα προςπαθεύ αυτόματα να εφαρμόςει τισ
απαραύτητεσ τροποποιόςεισ ςτο υφιςτϊμενο μοντϋλο. Για παρϊδειγμα, αν ςε ϋνα όδη προςομοιωμϋνο
ϋργο με δυναμικό ανϊλυςη, η ανϊλυςη αλλϊξει ςε ανϊλυςη Pushover, το SeismoStruct θα αφαιρϋςει
αυτόματα τα ςτοιχεύα μϊζασ και απόςβεςησ.

Μόνυμα Προειδοπούηςησ

Επιπλϋον, οι διϊφοροι τύποι ανϊλυςησ δϋχονται διϊφορουσ τύπουσ φόρτιςησ (ανατρϋξτε ςτην
Παρϊγραφο Εφαρμοζόμενα Υορτύα για λεπτομϋρειεσ (Ειςαγωγό Δεδομϋνων>Υόρτιςη> Επιβαλλόμενα
Υορτύα).
Για μια περιεκτικό περιγραφό των τύπων ανϊλυςησ, ανατρϋξτε ςτο Παρϊρτημα Β-Σύποι Ανϊλυςησ.

ΕΝΟΣΘΣΑ ΕΙΑΓΩΓΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σα ϋργα ςτο SeismoStruct δημιουργούνται ςτην περιοχό τησ Ειςαγωγόσ Δεδομϋνων, η οπούα παρϋχει
μια ςειρϊ ενοτότων που χρηςιμοποιούνται για τον οριςμό του μοντϋλου τησ καταςκευόσ και των
φορτύων του. Αυτϋσ οι ενότητεσ μπορούν να χωριςτούν ςτισ κατηγορύεσ γενικού-τύπου (Τλικϊ,
Διατομϋσ, Κατηγορύεσ τοιχεύων, Κόμβοι, Σοπολογύα τοιχεύων, υζευγμϋνεσ Δεςμεύςεισ,
Εξωτερικϋσ Δεςμεύςεισ, Αποτελϋςματα Ανϊλυςησ) οι οπούεσ εφαρμόζονται ςε όλουσ τουσ τύπουσ
τησ ανϊλυςησ (που μπορούν να επιλεγούν από ϋνα αναδυόμενο μενού), και ςτισ ενότητεσ
ςυγκεκριμϋνων-αναλύςεων, οι οπούεσ εμφανύζονται μόνο ςε ςυγκεκριμϋνουσ τύπουσ ανϊλυςησ (π.χ. οι
Έλεγχοι Βϊςει Κανονιςμού και τα Κριτόρια Επιτελεςτικότητασ εμφανύζονται ςε όλουσ τουσ
τύπουσ αναλύςεων εκτόσ από την Ιδιομορφικό Ανϊλυςη, ενώ η ενότητα Παρϊμετροι
Προςαρμοζόμενησ Pushover εύναι διαθϋςιμη μόνο αν ο χρόςτησ επιλϋξει να εκτελϋςει τατικό
Προςαρμοζόμενη Ανϊλυςη Pushover.
ε κϊθε προαναφερόμενη ενότητα εύναι δυνατό η απόκρυψη του πύνακα ειςαγωγόσ δεδομϋνων από
το αντύςτοιχο κουμπύ (δεύτε παρακϊτω) προκειμϋνου να προβϊλετε το 3D προςομούωμα τησ
καταςκευόσ ςε ‘προβολό πλόρουσ οθόνησ’.

Ειςαγωγι Δεδομζνων
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Ενότητεσ Ειςαγωγόσ Δεδομϋνων
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Όλα τα δεδομϋνα ειςαγωγόσ που απαιτούνται για να εκτελεςτεύ η ανϊλυςη (π.χ.
μοντϋλο καταςκευόσ, διατϊξεισ φόρτιςησ, ρυθμύςεισ αποτελεςμϊτων, κλπ) αποθηκεύονται μϋςα ςε
ϋνα αρχεύο κειμϋνου του SeismoStruct διακριτό από την κατϊληξη του *.spf. Διπλο κλύκ ςε αυτϊ τα
αρχεύα θα ανούξουν το SeismoStruct κατευθεύαν ςτην περιοχό τησ ειςαγωγόσ δεδομϋνων.

ΕΠΙΛΟΓΘ ΜΟΝΑΔΩΝ
το SeismoStruct μπορούν να χρηςιμοποιηθούν τόςο μονϊδεσ ςυςτόματοσ SI όςο και
Αγγλoςαξωνικού ςυςτόματοσ μονϊδων, με διαφορετικούσ ‘ςυνδυαςμούσ’ διαθϋςιμουσ για κϊθε
ςύςτημα, αφού οι χρόςτεσ ϋχουν τη δυνατότητα να διαλϋξουν μεταξύ δύο διαφορετικλων μονϊδων
για να ορύςουν τισ ποςότητεσ Μόκουσ και Δύναμησ. Εφόςον αυτϋσ οι δύο βαςικϋσ μονϊδεσ αλλϊξουν
από το χρόςτη, το πρόγραμμα αυτόματα προςαρμόζει τισ μονϊδεσ των παραγόμενων μεγεθών (Μϊζα,
Σϊςη, Επιτϊχυνςη, κλπ.). Η Σροποπούηςη του υςτόματοσ Μονϊδων γύνεται ςτο πλαύςιο διαλόγου
Επιλογό Μονϊδων, προςβϊςιμη από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Επιλογό Μονϊδων) ό μϋςα από το
αντύςτοιχο κουμπύ τησ γραμμόσ εργαλεύων
.
Παρακϊτω, βλϋπετε μια ςύνοψη των ςυςτημϊτων μονϊδων που μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ςτο
SeismoStruct. ημειώςτε ότι οι ςτροφϋσ δύνονται πϊντα ςε radians.

Μονάδεσ SI
Μόκοσ

Δύναμη

Μϊζα

Σϊςη

Επιτϊχυνςη

Ειδικό Βϊροσ

mm

N

ton

MPa

(9807) mm/sec2

N/mm3

mm
m

kN
N

kton
kg

GPa
Pa

(9807) mm/sec2
(9.81) m/s2

kN/mm3
N/m3

m

kN

ton

kPa

(9.81) m/s2

kN/m3
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Αγγλοςαξωνικζσ Μονάδεσ
Μόκοσ

Δύναμη

Μϊζα

Σϊςη

Επιτϊχυνςη

Ειδικό Βϊροσ

in

lb

lb*sec2/in

psi

(386.1) in/sec2

lb/in3

in

kip

kip*sec2/in

ksi

(386.1) in/sec2

kip/in3

ft

lb

lb*sec2/ft

psf

(32.17) ft/s2

lb/ft3

ft

kip

kip*sec2/ft

ksf

(32.17) ft/s2

kip/ft3

Επιπλϋον, δύο διαφορετικού τύποι ρϊβδων μπορούν να χρηςιμοποιηθούν, Ευρωπαώκόσ και
Αμερικϊνικοσ. ημειώνεται ότι μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ οποιοςδόποτε ςυνδυαςμόσ μονϊδων (SI ό
Αγγλικοςαξωνικϋσ) και τύποι ρϊβδων (Ευρωπαώκόσ ό Αμερικϊνικοσ). Για παρϊδειγμα εύναι δυνατό να
χρηςιμοποιηθούν οι μονϊδεσ SI με Αμερικϊνικεσ ρϊβδουσ, τροποποιημϋνεσ όπωσ εύναι για παρϊδειγμα
ςτισ χώρεσ τησ Λατινικόσ Αμερικόσ.

Καρτϋλα επιλογόσ μονϊδων

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ
Ένα τυπικό ςετ κανόνων και επιλογών επεξεργαςύασ, το οπούο ςυνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να
ςυμβουλευτούν πριν ξεκινόςουν να δημιουργούν ϋνα ϋργο, εφαρμόζεται ςε όλεσ τισ ενότητεσ τησ
ειςαγωγόσ δεδομϋνων και περιγρϊφεται παρακϊτω.

Επιλογζσ Επεξεργαςίασ
Η πλειοψηφύα των ενοτότων του SeismoStruct διαθϋτουν ϋνα υπολογιςτικό φύλλο ςτο οπούο
βρύςκονται και απεικονύζονται όλα τα δεδομϋνα ειςαγωγόσ. Σα δεδομϋνα που περιλαμβϊνονται ςε
αυτούσ τουσ πύνακεσ των ενοτότων μπορούν να τροποποιηθούν με τα ακόλουθα εργαλεύα:

Προςκικθ Νζων Δεδομζνων
Όταν οι χρόςτεσ κϊνουν κλικ ςτο κουμπύ Προςθόκη εμφανύζεται ϋνα παρϊθυρο διαλόγου ςτο οπούο
μπορούν να ειςαχθούν και να οριςτούν οι ιδιότητεσ και τα χαρακτηριςτικϊ των ςυςτατικών ενόσ νϋου

Ειςαγωγι Δεδομζνων
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μοντϋλου (υλικϊ, διατομϋσ, κόμβοι, φορτύα κλπ.). Η διαδικαςύα εύναι απλό, αφού όλα τα πλαύςια
διαλόγου διαθϋτουν κεύμενο οδηγιών που επεξηγεύ τη διαδικαςύα.
Μπορεύ να γύνει πολλαπλό επιλογό (χρηςιμοποιώντασ τα κουμπιϊ Control ό Shift) προκειμϋνου να
επιβληθεύ μια ςυγκεκριμϋνη δϋςμευςη ό ϋνα φορτύο ςε περιςςότερουσ από ϋναν κόμβουσ ταυτόχρονα,
εφόςον ο χρόςτησ ϋχει επιλϋξει τη δυνατότητα επιλογόσ πολλαπλών κόμβων πριν ο χρόςτησ ανούξει
το πλαύςιο διαλόγου Προςθόκη. Επιπλϋον, όταν χρηςιμοποιεύται αναδυόμενο μενού με πολλϊ πεδύα
επιλογών, οι χρόςτεσ μπορούν να ξεκινόςουν να πληκτρολογούν αυτό που αναζητούν ώςτε να το
βρουν γρηγορότερα.
ΗΜΕΙΩΗ: Σα αναγνωριςτικϊ (ονομαςύεσ) των πεδύων ειςαγωγόσ των ενοτότων (υλικϊ, διατομϋσ,
φορτύα, κλπ.) μπορεύ να εύναι μϋχρι 32 χαρακτόρεσ και δεν πρϋπει να περιλαμβϊνουν διαςτόματα, #,
& ςημεύα ςτύξησ (δηλ. "." και ",").

Επεξεργαςία Τφιςτάμενων Πεδίων Ειςαγωγισ Δεδομζνων
Αν οι χρόςτεσ επιθυμούν να τροποποιόςουν ό να ελϋγξουν τισ ιδιότητεσ ενόσ υφιςτϊμενου πεδύου
ειςαγωγόσ δεδομϋνων μιασ ενότητασ, μπορούν να χρηςιμοποιόςουν την λειτουργύα επεξεργαςύασ, η
οπούα εύναι προςβϊςιμη εύτε από το κουμπύ Επεξεργαςύα, κϊνοντασ διπλό κλικ ςτο κουμπύ πϊνω ςτον
πύνακα ειςαγωγόσ δεδομϋνων για το αντικεύμενο που πρόκειται να επεξεργαςτεύτε, εύτε κϊνοντασ
διπλό κλικ πϊνω ςτον αντύςτοιχο κόμβο ό ςτοιχεύο ςτην 3D προβολό του μοντϋλου (το τελευταύο
μόνο για κόμβουσ και ςτοιχεύα). Ανούγει ϋνα πλαύςιο διαλόγου Επεξεργαςύα που επιτρϋπει να γύνουν
αλλαγϋσ. Μπορεύ και πϊλι να γύνει πολλαπλό επιλογό και επεξεργαςύα ώςτε να τροποποιηθεύ
οποιαδόποτε παρϊμετροσ ϋχει ειςαχθεύ ςε πολλαπλούσ κόμβουσ, ςτοιχεύα, δεςμεύςεισ ό επιβαλλόμενα
φορτύα.
ΗΜΕΙΩΗ: τισ ενότητεσ Κόμβων, Σοπολογύα τοιχεύων, Εξωτερικών Δεςμεύςεων και
Επιβαλλόμενων Υορτύων, οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν περιςςότερα από ϋνα αντικεύμενα
πληκτρολογόντασ Ctrl και Shift και να αλλϊξουν ςυγκεκριμϋνεσ παραμϋτρουσ αυτών ταυτόχρονα.
Για παρϊδειγμα,ο χρόςτησ μπορεύ να ορύςει την ύδια ςυντεταγμϋνη Φ ςε πολλούσ κόμβουσ, ό την ύδια
γωνύα περιςτροφόσ ςε πολλϊ πλαιςιϊκα ςτοιχεύα με μύα μόνο κύνηςη.

Διαγραφι μθ χρθςιμοποιοφμενων πεδίων ειςαγωγισ δεδομζνων
Οι χρόςτεσ μπορούν να αφαιρϋςουν ϋνα ό περιςςότερα αντικεύμενα επιλϋγοντασ τα και πατώντασ το
κουμπύ Διαγραφό ό χρηςιμοποιώντασ το πλόκτρο Delete του πληκτρολογύου του υπολογιςτό τουσ.

Σαξινόμθςθ πεδίων ειςαγωγισ πίνακα
Κϊνοντασ κλικ ςτισ επικεφαλύδεσ των ςτηλών ςτουσ πύνακεσ κϊθε ενότητασ, οι χρόςτεσ μπορούν να
ταξινομόςουν τα αντικεύμενα του πύνακα ςε αύξουςα (ϋνα κλικ) ό φθύνουςα (δύο κλικ) ςειρϊ. Για
παρϊδειγμα, αν ϋνασ χρόςτησ κϊνει κλικ ςτην επικεφαλύδα ονομαςιών διατομών, το SeismoStruct θα
ταξινομόςει τισ διατομϋσ αλφαβητικϊ, ενώ αν πατηθεύ η επικεφαλύδα ςυντεταγμϋνεσ κόμβων – x, οι
κόμβοι θα ταξινομηθούν ςύμφωνα με την x-τιμό τουσ. ημειώνεται ότι κϊνοντασ δεξύ-κλικ ςτουσ
πύνακεσ κόμβων και ςτοιχεύων ςτην αντύςτοιχη ενότητα, οι πύνακεσ μπορούν να ταξινομηθούν με
βϊςη το όνομα ό τον αριθμό.
Ωσ προεπιλογό, όταν τα πεδύα ειςαγωγόσ ςτον πύνακα εύναι αριθμόσ (π.χ. 100) ό ςε μορφό λϋξη+
αριθμόσ (π.χ. κομβ20) εκτελεύται αλγεβρικό ταξινόμηςη, ενώ αν χρηςιμοποιεύται μορφό κειμϋνου (π.χ.
δοκόσ_Α) τότε χρηςιμοποιεύται αλφαβητικό ταξινόμηςη. Παρ’ όλα αυτϊ εύναι δυνατό να αλλϊξει αυτό
η προκαθοριςμϋνη ςυμπεριφορϊ ταξινόμηςησ μϋςω των εντολών Σαξινόμηςη βϊςει Ονόματοσ και
Σαξινόμηςη βϊςει Αριθμού, προςβϊςιμεσ από τα μενού Επεξεργαςύα ό Πύνακασ.
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ΗΜΕΙΩΗ: Η ταξινόμηςη των δεδομϋνων εφαρμόζεται ςε ολόκληρο το πρόγραμμα, με την ϋννοια
ότι ο τρόποσ με τον οπούο τα ςτοιχεύα που απαρτύζουν το μοντϋλο (π.χ. κόμβοι, διατομϋσ, ςτοιχεύα
κλπ) ταξινομούνται ςτισ αντύςτοιχεσ ενότητϋσ τουσ, επηρεϊζει τον τρόπο που αυτϊ τα δεδομϋνα
εμφανύζονται ςε όλα τα πλαύςια διαλόγου ςτο πρόγραμμα. Για παρϊδειγμα, αν ο χρόςτησ επιλϋξει να
χρηςιμοποιόςει αλφαβητικό ταξινόμηςη όλων των κόμβων, τότε αυτού θα εμφανιςτούν με
αλφαβητικό ςειρϊ ςε όλα τα αναδυόμενα μενού που περιλαμβϊνουν κόμβουσ, πρϊγμα που μπορεύ,
ςε μια ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη, να επιταχύνει την εξατομύκευςό τουσ και την επιλογό τουσ.

Αντιγραφι και επικόλλθςθ πινάκων δεδομζνων ειςαγωγισ
Οι χρόςτεσ μπορούν να κϊνουν αντιγραφό και επικόλληςη δεδομϋνων προσ και από τα υπολογιςτικϊ
φύλλα όλων των ενοτότων, εύτε μϋςα από το SeismoStruct, εύτε μϋςα από οποιαδόποτε ϊλλη
εφαρμογό των Windows (π.χ. Microsoft Excel, Microsoft Word κλπ.). Η αντιγραφό και η επικόλληςη
μπορεύ να γύνει εύτε μϋςα από το μενού του προγρϊμματοσ (Επεξεργαςύα > Αντιγραφό Επιλογόσ και
Επεξεργαςύα > Επικόλληςη Επιλογόσ), από τα αντύςτοιχα κουμπιϊ τησ γραμμόσ εργαλεύων
, από
τα αναδυόμενα μενού του πύνακα (διαθϋςιμα με το δεξύ κλικ του ποντικιού) ό μϋςω των
ςυντομεύςεων του πληκτρολογύου (Ctrl+C και Ctrl+V).
Μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε αυτό τη λειτουργύα για να διευκολύνετε τη δημιουργύα οποιουδόποτε
ςτοιχεύου του μοντϋλου κϊνοντασ αντιγραφό ςε ϋνα όδη οριςμϋνο πεδύο ειςαγωγόσ ςε μια ενότητα
και επικόλληςη ςτο αντύςτοιχο υπολογιςτικό φύλλο τησ ενότητασ, ςημειώνεται ότι ϋνα αςτερϊκιεκθϋτησ (*) προςτύθεται ςτο τϋλοσ τησ ονομαςύασ των νϋων πεδύων ώςτε να αποφευχθούν τα διπλϊκοινϊ δεδομϋνα. Επιπλϋον, οι χρόςτεσ μπορούν να δημιουργόςουν τη δικό τουσ λύςτα ςτοιχεύων ςε μια
διαφορετικό εφαρμογό (π.χ. Microsoft Excel) και μετϊ να την επικολλόςουν μϋςα ςτο SeismoStruct,
εφόςον τα πεδύα ειςαγωγόσ εύναι ςυμβατϊ με τη μορφό τησ αντύςτοιχησ ενότητασ.

Αντιγραφι 3D απεικόνιςθσ
Οι χρόςτεσ μπορούν να κϊνουν αντιγραφό, ςε μια εξωτερικό εφαρμογό των Windows (π.χ. Microsoft
Word, Microsoft PowerPoint), την 3D απεικόνιςη του μοντϋλου τησ καταςκευόσ που δημιουργεύται.
Αυτό επιτυγχϊνεται από το μενού του προγρϊμματοσ (Επεξεργαςύα > Αντιγραφό 3D Απεικόνιςησ), από
το αντύςτοιχο κουμπύ τησ γραμμόσ εργαλεύων
, από το αναδυόμενο μενού απεικόνιςησ (διαθϋςιμο
μετϊ από δεξύ κλικ με το ποντύκι) ό μϋςω τησ ςυντόμευςησ του πληκτρολογύου (Ctrl+Alt+C).

Αναίρεςθ και Ακφρωςθ Αναίρεςθσ πολλαπλϊν διεργαςιϊν
Τπϊρχουν ςτο SeismoStruct επιλογϋσ αναύρεςησ-ακύρωςη αναύρεςησ τησ ενϋργειασ, προςβϊςιμεσ από
το μενού του προγρϊμματοσ (Επεξεργαςύα > Αναύρεςη και Επεξεργαςύα > Ακύρωςη Αναύρεςησ ) ό από
τα αντύςτοιχα κουμπιϊ τησ γραμμόσ εργαλεύων
και
. Επιπλϋον, από το αναδυόμενο μενού,
πολλαπλϋσ διεργαςύεσ εύναι επύςησ δυνατϋσ.

Αναύρεςη και Ακύρωςη Αναύρεςησ πολλαπλών διεργαςιών

Γραφικά Δεδομζνα Ειςαγωγισ/Δθμιουργία
Εκτόσ από τη δυνατότητα επεξεργαςύασ από το μενού (και από την ύντομη Ειςαγωγό και τον
Προςομοιωτό Κτιρύου), προςομοιώματα καταςκευών μπορούν να παραχθούν με τελεύωσ γραφικό
τρόπο (ημεύο & Κλικ) από την επιλογό Γραφικό Ειςαγωγό, διαθϋςιμη ςτουσ Κόμβουσ, ςτη Σοπολογύα
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τοιχεύων, ςτισ Δεςμεύςεισ και ςτα Υορτύα, όπωσ περιγρϊφεται ςτην Παρϊγραφο Γεωμετρύα τησ
Καταςκευόσ.

Ενότητα Γραφικόσ Ειςαγωγόσ για Κόμβουσ

Μϋςα ςε αυτό το γενικό πλαύςιο ςυνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να εκμεταλλευτούν την λειτουργύα
προβολόσ Επύπεδων Σομόσ (δεύτε παρϊγραφο επιλογών 3D απεικόνιςησ), για να διευκολύνουν την
γραφικό δημιουργύα ςύνθετων 3D μοντϋλων και την δυνατότητα ςμύκρυνςησ/επϋκταςησ τησ
προβολόσ των πλαιςιακών ςτοιχεύων, ξανϊ για την διευκόλυνςη εύρεςησ και ειςαγωγόσ των κόμβων.

Ομάδεσ Κόμβων/τοιχείων
Μια ϊλλη δυνατότητα για τον χρόςτη ςτο SeismoStruct εύναι η δημιουργύα ομϊδων κόμβων ό
ςτοιχεύων. Συπικϊ, αυτού οι κόμβοι/ςτοιχεύα ϋχουν κοινϊ χαρακτηριςτικϊ (π.χ. ανόκουν ςτον ανώτερο
όροφο ενόσ κτιρύου, ορύζουν το κατϊςτρωμα μιασ γϋφυρασ κλπ.) και η ομαδοπούηςό τουσ εξυπηρετεύ
τον ςκοπό διευκόλυνςησ τησ εξατομύκευςησ τουσ και τησ επιλογόσ τουσ ςε πολλϋσ λειτουργύεσ ςτην
ενότητα τησ ειςαγωγόσ δεδομϋνων αλλϊ και ςτην ενότητα των αποτελεςμϊτων. Σο πλαύςιο διαλόγου
των ομϊδων εύναι προςβϊςιμο από το κύριο μενού (Επεξεργαςύα > Οργϊνωςη Ομϊδων…) ό από το
αντύςτοιχο κουμπύ τησ γραμμόσ εργαλεύων
.

Λειτουργύα Οργϊνωςησ Ομϊδων
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Οι χρόςτεσ μπορούν να προςθϋςουν, να επεξεργαςτούν και να διαγρϊψουν ομϊδεσ κόμβων και
ςτοιχεύων χρηςιμοποιώντασ την εντολό Οργϊνωςη Ομϊδων όπου εμφανύζεται μια λύςτα όλων των
κόμβων και ςτοιχεύων που χρηςιμοποιούνται ςτο μοντϋλο τησ καταςκευόσ.

Προςθόκη Νϋασ Ομϊδασ (κόμβοι)

Προςθόκη Νϋασ Ομϊδασ (ςτοιχεύα)

Επιπλϋον, οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν κόμβουσ και ςτοιχεύα, μϋςα ςτισ ενότητεσ Κόμβων και
Σοπολογύα τοιχεύου αντύςτοιχα, και να χρηςιμοποιόςουν το αναδυόμενο μενού για να τισ
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προςθϋςουν ςε μια νϋα ομϊδα. Σο τελευταύο εύναι πιθανόν ο πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ δημιουργύασ
μιασ νϋασ ομϊδασ, αφού οι χρόςτεσ μπορούν με αυτόν τον τρόπο να εκμεταλλευτούν τισ διαφορετικϋσ
επιλογϋσ ταξινόμηςησ για να κϊνουν την επιλογό όςων κόμβων/ςτοιχεύων επιθυμούν πολύ
γρηγορότερα.
ΗΜΕΙΩΗ: Η λειτουργύα των Ομϊδων εύναι ιδιαύτερα χρόςιμη για την επιλογό κόμβων και
ςτοιχεύων ςτην ενότητα τησ εξαγωγόσ αποτελεςμϊτων, ώςτε να μειωθεύ το μϋγεθοσ των αρχεύων
εξαγωγόσ και να επιταχυνθούν οι διαδικαςύεσ επεξεργαςύασ των αποτελεςμϊτων.

Επιλογζσ 3D Απεικόνιςθσ
Οι ρυθμύςεισ τησ 3D Απεικόνιςησ του μοντϋλου τησ καταςκευόσ που δημιουργεύται μπορούν να
τροποποιηθούν ώςτε να πληρούν καλύτερα τισ προτιμόςεισ και απαιτόςεισ του χρόςτη.

Διάταξθ Απεικόνιςθσ
Μϋςα ςε αυτό το αναδυόμενο μενού, προςβϊςιμο από το κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων, οι
χρόςτεσ μπορούν (i) να επιλϋξουν την προκαθοριςμϋνη διϊταξη, ωσ Συπικό Παρουςύαςη (προεπιλογό),
Διαφανό ςτοιχεύα και Γραμμικϊ ςτοιχεύα (το τελευταύο εύναι ιδιαύτερα χρόςιμο για την προβολό
αποτελεςμϊτων εςωτερικών δυνϊμεων), (ii) Αποθόκευςη Διϊταξησ ό (iii) αλλαγό των Επιλογών 3D
Απεικόνιςησ.

Διϊταξη Απεικόνιςησ

Αποκικευςθ Διάταξθσ
Οι χρόςτεσ μπορεύ να επιθυμούν να αποθηκεύςουν τισ αλλαγϋσ που ϋγιναν ςτισ επιλογϋσ τησ 3D
Απεικόνιςησ. Προκειμϋνου να το κϊνουν αυτό πρϋπει να:
1.
2.
3.

Κϊνουν κλικ ςτο κουμπύ
τησ γραμμόσ εργαλεύων.
Ορύςουν μια ονομαςύα ςτισ ρυθμύςεισ τησ νϋασ διϊταξησ.
Κϊνουν κλικ ςτο κουμπύ ΟΚ για να επιβεβαιώςουν τη διαδικαςύα.
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Η νϋα διϊταξη θα εμφανιςτεύ ςτο αναδυόμενο μενού που βρύςκεται ςτην γραμμό εργαλεύων. Επιπλϋον,
ο χρόςτησ μπορεύ οποιαδόποτε ςτιγμό να γυρύςει ςτην αρχικό προκαθοριςμϋνη διϊταξη επιλϋγοντασ
την Συπικό Διϊταξη από το αναδυόμενο μενού.

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, πλαιςιακϊ ςτοιχεύα και ςτοιχεύα
μϊζασ/απόςβεςησ, ςυνδϋςμουσ, κλπ.) αλλϊ επιπλϋον να αλλϊξουν πλόθοσ ρυθμύςεων όπωσ
χρώμα/διαφϊνεια των ςτοιχεύων, τουσ ϊξονεσ και το φόντο, το χρώμα και το μϋγεθοσ των κειμϋνων
περιγραφόσ κλπ..

Μενού επιλογών 3D Απεικόνιςησ

Από προεπιλογό, η 3D απεικόνιςη ανανεώνεται αυτόματα. ε περιπτώςεισ που το μοντϋλο τησ
καταςκευόσ εύναι πολύ μεγϊλο (αρκετϊ 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 Αυτόματη Ενημϋρωςη 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 εργαλεύα και ςτα αναδυόμενα
μενού.

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

Επζκταςθ Προςομοιϊματοσ
Με τη χρόςη αυτόσ τησ δυνατότητασ, που εύναι προςβϊςιμη από το κουμπύ
τησ γραμμόσ
εργαλεύων, το 3D μοντϋλο μπορεύ να επεκταθεύ προσ κϊθε καθολικό διεύθυνςη ((π.χ. X, Y and Z)
μετακινώντασ τον αντύςτοιχο κϋρςορα.

Επϋκταςη Προςομοιώματοσ
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Επίπεδα Σομισ
Επιπλϋον των προηγούμενων λειτουργιών, διατύθεται η επιλογό Επύπεδα Σομόσ η οπούα μπορεύ να
ενεργοποιηθεύ από το κουμπύ

τησ γραμμόσ εργαλεύων.

ΗΜΕΙΩΗ: Η επιλογό Προβολή Όλων εύναι προκαθοριςμϋνη από το αναδυόμενο μενού.

Επύπεδα Σομόσ

Πρόςκετεσ 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.
Εύναι επύςησ δυνατό να κϊνουν κλικ ςε κόμβουσ και ςτοιχεύα, ώςτε να επιλϋξουν γρόγορα την
αντύςτοιχη λύςτα ειςαγωγόσ δεδομϋνων. Αν αντ’ αυτού, ο χρόςτησ επιλϋξει να κϊνει διπλό κλικ ςε ϋνα
κόμβο/ςτοιχεύο, τότε ανούγει το αντύςτοιχο πλαύςιο διαλόγου.
Σϋλοσ, κϊνοντασ δεξύ κλικ ςε ϋνα ςτοιχεύο, οι χρόςτεσ μπορούν να απεικονύςουν την "περύληψη" των
ιδιοτότων του ςτοιχεύου ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο παρϊθυρο διαλόγου ( Ιδιότητεσ τοιχεύου από το
αναδυόμενο μενού).
ΗΜΕΙΩΗ 1: Όταν οι χρόςτεσ ορύζουν μη δομικούσ κόμβουσ με πολύ μεγϊλεσ ςυντεταγμϋνεσ, και
μετϊ ενεργοποιούν την προβολό τϋτοιων κόμβων, το μοντϋλο αναπόφευκτα θα ςμικρυνθεύ ςε ϋνα
πολύ μικρό μϋγεθοσ. Προκειμϋνου να αποφύγετε ϋνα τϋτοιο ςενϊριο, οι χρόςτεσ πρϋπει (i) να
φϋρουν τουσ μη-δομικούσ κόμβουσ πιο κοντϊ ςτην καταςκευυό, (ii) να απενεργοποιόςουν την
προβολό των τελευταύων ό (iii) να κϊνουν μεγϋθυνςη χειροκύνητα κϊθε φορϊ που η 3D απεικόνιςη
ανανεώνεται.
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ΗΜΕΙΩΗ 2: Η ενεργοπούηςη τησ προβολόσ των τοπικών αξόνων μπορεύ να ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την
ελαφρώσ ‘φορτωμϋνη’ απεικόνιςη του 3D μοντϋλου, ειδικϊ όταν εύναι παρόντα ςτοιχεύα ςυνδϋςμου,
καθιςτώντασ δύςκολη την ερμηνεύα/ϋλεγχο του προςανατολιςμού των τοπικών αξόνων. ε τϋτοιεσ
περιπώςεισ, οι χρόςτεσ μπορούν απλώσ να απενεργοποιόςουν την προβολό οριςμϋνων ςτοιχεύων
(π.χ. πλαιςιακών ςτοιχεύων) προκειμϋνου να εύναι ςε θϋςη να ελϋγξουν τα ϊλλα πιο αποτελεςματικϊ
(π.χ. ςυνδϋςμουσ).

Ιδιότητεσ τοιχεύου

Περιςτροφι/Μετακίνθςθ του 3D μοντζλου
Οδηγύεσ

Φρόςη πληκτρολογύου

Φρόςη ποντικιού

Μεγϋθυνςη

Πιϋςτε το πλόκτρο 'Επϊνω Βϋλοσ'

Φρηςιμοποιεύςτε την ροδϋλα κύλιςησ προσ τα
επϊνω

μύκρυνςη

Πιϋςτε το πλόκτρο 'Κϊτω Βϋλοσ'

Φρηςιμοποιεύςτε την ροδϋλα κύλιςησ προσ τα
κϊτω

Περιςτροφό
Αριςτερϊ

Πιϋςτε το πλόκτρο 'Αριςτερό Βϋλοσ'

ύρετε το ποντύκι ςτα αριςτερϊ ενώ πιϋζετε
το αριςτερό πλόκτρο του

Περιςτροφό
Δεξιϊ

Πιϋςτε το πλόκτρο 'Δεξιό Βϋλοσ'

ύρετε το ποντύκι ςτα δεξιϊ ενώ πιϋζετε το
αριςτερό πλόκτρο του

Περιςτροφό
Επϊνω

Πιϋςτε τα πλόκτρα 'Ctrl + Επϊνω Βϋλοσ'

ύρετε το ποντύκι προσ τα επϊνω ενώ πιϋζετε
το αριςτερό πλόκτρο του

Περιςτροφό
Κϊτω

Πιϋςτε τα πλόκτρα 'Ctrl + Κϊτω Βϋλοσ'

ύρετε το ποντύκι προσ τα κϊτω ενώ πιϋζετε
το αριςτερό πλόκτρο του

Μετακύνηςη
Αριςτερϊ

Πιϋςτε τα πλόκτρα 'Ctrl + Aριςτερό Βϋλοσ'

ύρετε το ποντύκι προσ τα αριςτερϊ ενώ
πιϋζετε το δεξιό πλόκτρο του

Μετακύνηςη
Δεξιϊ

Πιϋςτε τα πλόκτρα 'Ctrl + Δεξιό Βϋλοσ'

ύρετε το ποντύκι προσ τα δεξιϊ ενώ πιϋζετε το
δεξιό πλόκτρο του

Μετακύνηςη
Κϊτω

Πιϋςτε τα πλόκτρα 'Shift + Κϊτω Βϋλοσ'

ύρετε το ποντύκι προσ τα κϊτω ενώ πιϋζετε
το δεξιό πλόκτρο του

Μετακύνηςη
Επϊνω

Πιϋςτε τα πλόκτρα 'Shift + Επϊνω Βϋλοσ'

ύρετε το ποντύκι προσ τα επϊνω ενώ πιϋζετε
το δεξιό πλόκτρο του
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ΗΜΕΙΩΗ: Αν η μεγϋθυνςη με τη ροδϋλα εύναι υπερβολικό, τότε μπορεύτε εύτε να χρηςιμοποιεύςετε
το πληκτρολόγιο ό να προςαρμόςετε τισ ρυθμύςεισ τησ ροδϋλασ του ποντικιού ςασ (Πύνακασ Ελϋγχου
των Windows).

ΡΤΘΜΙΕΙ ΖΡΓΟΤ
Για κϊθε ϋργο ςτο SeismoStruct μπορεύτε να τροποποιόςετε τόςο τη χρηςτικότητα του
προγρϊμματοσ όςο και τα χαρακτηριςτικϊ των αναλυτικών διαδικαςιών, ώςτε να ικανοποιεύ
καλύτερα τισ ανϊγκεσ οποιουδόποτε μοντϋλου καταςκευόσ και/ό τισ προτιμόςεισ του εκϊςτοτε
χρόςτη. Η δυνατότητα να γύνουν αλλαγϋσ ςτο πρόγραμμα/ϋργο παρϋχεται από την καρτϋλα Ρυθμύςεισ
Έργου, το οπούο εύναι προςβϊςιμο από Εργαλεύα > Ρυθμύςεισ Έργου… ό από το αντύςτοιχο κουμπύ τησ
γραμμόσ εργαλεύων
.
ΗΜΕΙΩΗ: υνύςταται ςτουσ χρόςτεσ πϊντα να επαναφϋρουν τισ Ρυθμίςεισ Έργου ςτισ
Προεπιλογέσ Προγράμματοσ μετϊ την εγκατϊςταςη μιασ νϋασ ϋκδοςησ, καθώσ ύςωσ υπϊρχουν
περιπτώςεισ που αυτϋσ δεν ϋχουν εγκαταςταθεύ ςωςτϊ.

Η καρτϋλα Ρυθμύςεισ Έργου υποδιαιρεύται ςε ϋνα αριθμό παραθύρων καρτελών, τα οπούα παρϋχουν
πρόςβαςη ςε διαφορετικού τύπου ρυθμύςεισ όπωσ περιγρϊφεται παρακϊτω:


















Γενικϊ
Ανϊλυςη
τοιχεύα
υζευγμϋνεσ Δεςμεύςεισ
Προςαρμοζόμενη Pushover
Ιδιομορφικό Ανϊλυςη
Καταςτατικϊ Μοντϋλα
Τποδιαύρεςη τοιχεύου
Ανϊλυςη Υαςματικόσ Απόκριςησ
Ρηγματωμϋνη/Αρηγμϊτωτη Δυςκαμψύα
Λυγιςμόσ
Κριτόρια ύγκλιςησ
Καθολικό Επαναληπτικό τρατηγικό
τρατηγικό Επαναλόψεων τοιχεύου
Βαρύτητα και Μϊζα
Μϋθοδοσ Ολοκλόρωςησ
Απόςβεςη

Παρϊθυρα Καρτελών Ρυθμύςεων Έργου

Οι επιλογϋσ Προεπιλογϋσ Προγρϊμματοσ και Θεώρηςη ωσ Προεπιλογό που βρύςκονται ςτο κϊτω μϋροσ
τησ καρτϋλασ Ρυθμύςεων Έργου εύναι κοινϋσ ςε όλα τα παρϊθυρα καρτελών. Η επιλογό Θεώρηςη ωσ
Προεπιλογό, χρηςιμοποιεύται όταν ο χρόςτησ επιθυμεύ να ορύςει νϋεσ εξατομικευμϋνεσ προεπιλεγμϋνεσ
ρυθμύςεισ, οι οπούεσ θα χρηςιμοποιηθούν ςτα ϋργα που θα δημιουργηθούν ςτη ςυνϋχεια. Οι
Προεπιλογϋσ Προγρϊμματοσ μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για να φορτωθούν οποιαδόποτε ςτιγμό, οι
αρχικϋσ προεπιλεγμϋνεσ ρυθμύςεισ του προγρϊμματοσ, όπωσ ορύςτηκαν κατϊ την εγκατϊςταςη.
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Προςϋξτε όμωσ ότι οι Προεπιλογϋσ Προγρϊμματοσ δεν αλλϊζουν τισ προεπιλεγμϋνεσ ρυθμύςεισ του
προγρϊμματοσ, απλώσ φορτώνουν τισ ρυθμύςεισ εγκατϊςταςησ ςτο ςυγκεκριμϋνο ϋργο. Γι΄αυτό αν ο
χρόςτησ ϋχει προηγουμϋνωσ εξατομικεύςει τισ προεπιλεγμϋνεσ ρυθμύςεισ του προγρϊμματοσ
(χρηςιμοποιώντασ τησ επιλογό Θεώρηςη ωσ Προεπιλογό) αλλϊ επιθυμεύ να επαναφϋρει τισ αρχικϋσ
ρυθμύςεισ του προγρϊμματοσ πύςω ςε αυτϋσ που ύςχυαν κατϊ την εγκατϊςταςη, πρϋπει πρώτα να
φορτώςει τισ Προεπιλεγϋσ Προγρϊμματοσ και ςτη ςυνϋχεια να διαλϋξει την επιλογό Θεώρηςη ωσ
Προεπιλογό.

Προεπιλογϋσ Προγρϊμματοσ και Θεώρηςη ωσ προεπιλογό
ΗΜΕΙΩΗ: Για την πλειοψηφύα των εφαρμογών, δεν υπϊρχει ανϊγκη αλλαγόσ των προεπιλεγμϋνων
τιμών των Ρυθμύςεων του Έργου, αφού αυτϋσ ϋχουν οριςτεύ με τϋτοιο τρόπο ώςτε να ικανοποιούν
τισ απαιτόςεισ τυπικών τύπων αναλύςεων και μοντϋλων, οδηγώντασ ςε βϋλτιςτεσ λύςεισ ςε όρουσ
αποδοτικότητασ και ακρύβειασ αποτελεςμϊτων.

Γενικά
Οι Γενικϋσ Ρυθμύςεισ παρϋχουν τη δυνατότητα προςαρμογόσ του προγρϊμματοσ ςτισ προτιμόςεισ του
χρόςτη.

Εξαγωγι ςε Δυαδικι Μορφι
Όταν εύναι ενεργοποιημϋνη η επιλογό Εξαγωγό ςε Δυαδικό Μορφό θα οδηγόςει ςτη δημιουργύα ενόσ
αρχεύου δυαδικόσ μορφόσ (*.srf) το οπούο θα περιϋχει τα αποτελϋςματα ολόκληρησ τησ ανϊλυςησ.

Εξαγωγι Κειμζνου
Όταν ενεργοποιηθεύ, η επιλογό Εξαγωγό Κειμϋνου θα οδηγόςει ςτη δημιουργύα, ςτο τϋλοσ κϊθε
ανϊλυςησ, ενόσ αρχεύου κειμϋνου (*.out) που θα περιϋχει τα αποτελϋςματα ολόκληρησ τησ ανϊλυςησ
(όπωσ δύνεται ςτην ενότητα Αποτελϋςματα Βόματοσ). 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
Αποτελϋςματα Βόματοσ.
ΗΜΕΙΩΗ: Σουλϊχιςτον ϋνασ τύποσ εξαγωγόσ, δυαδικόσ ό κειμϋνου πρϋπει πϊντα να επιλϋγεται.

Εξαγωγι Πολλαπλϊν Κειμζνων
Όταν ενεργοποιηθεύ, η επιλογό Εξαγωγό Πολλαπλών Κειμϋνων θα οδηγόςει ςτη δημιουργύα
πολλαπλών αρχεύων κειμϋνου (*.out) αντύ για ϋνα μόνο. Αυτό η λειτουργύα μπορεύ να εύναι χρόςιμη
όταν πρόκειται να αναλυθούν μεγϊλα μοντϋλα.

Προβολι Προειδοποιθτικϊν Μθνυμάτων
Όταν εύναι ενεργοποιημϋνη η Προβολό Προειδοποιητικών Μηνυμϊτων, παρουςιϊζονται ςτουσ χρόςτεσ
τα πιθανϊ προβλόματα που μπορεύ να προκύψουν, πριν το ξεκύνημα τησ ανϊλυςησ, π.χ. δυςκολύεσ
ςύγκλιςησ, φορτύα που δρουν ςτισ ςτηρύξεισ, παρϊμετροι που φαύνονται μη λογικού κλπ.. Η
απενεργοπούηςη των προειδοποιητικών μηνυμϊτων μπορεύ να αποδειχτεύ ιδιαύτερα χρόςιμη όταν

156

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ

εκτελούνται πολλαπλϋσ αναλύςεισ μϋςα ςτη λειτουργύα Batch του SeismoStruct. Ωσ προεπιλογό αυτό
η επιλογό εύναι ενεργό.
ΗΜΕΙΩΗ: Σα προειδοποιητικϊ μηνύματα που εμφανύζονται πριν το ξεκύνημα τησ ανϊλυςησ,
κλεύνουν αυτόματα μετϊ από 2 λεπτϊ, εφόςον δεν υπϊρξει ειςαγωγό δεδομϋνων από τον χρόςτη.

Αποκικευςθ Ρυκμίςεων
Η επιλογό Αποθόκευςη Ρυθμύςεων χρηςιμοποιεύται όταν ο χρόςτησ επιθυμεύ να κϊνει πϊντα τισ
τρϋχουςεσ ρυθμύςεισ του ϋργου, 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.
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).

Αποδοχι Μονοφ Κλικ
Όταν επιλϋγεται, αυτό η επιλογό δύνει ςτο πρόγραμμα ϋνα ςτιλ-ιςτοςελύδασ μονού κλικ (ςε αντύθεςη
με τισ πιο κοινϋσ τυπικϋσ λειτουργύεσ διπλού-κλικ).

Αυτόματθ Αποκικευςθ κάκε…
Προκειμϋνου να προςτατευθούν οι χρόςτεσ από εκ παραδρομόσ διαγραφό των αρχεύων των ϋργων, το
SeismoStruct δημιουργεύ αντύγραφα αςφαλεύασ ςε χρονικϊ διαςτόματα που καθορύζονται από τον
χρόςτη (η προεπιλογό εύναι κϊθε 20 λεπτϊ). Σα αντύγραφα αςφαλεύασ ϋχουν μια κατϊληξη *.bak. Αυτό
η λειτουργύα μπορεύ να απενεργοποιηθεύ ορύζοντασ χρονικό διϊςτημα ύςο με μηδϋν.

Παρϊθυρο καρτϋλασ «Γενικϊ»
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Ανάλυςθ
το παρϊθυρο καρτϋλασ Ανϊλυςη, μπορεύτε να ορύςετε κϊποιεσ ρυθμύςεισ που ςχετύζονται με την
ανϊλυςη. υγκεκριμϋνα, εύναι δυνατό να επιλεγεύ ο τύποσ του επιλυτό, εύτε να επιλεγεύ να εκτελεςτεύ
ιδιομορφικό ανϊλυςη ςε κϊθε βόμα ςτην μη γραμμικό δυναμικό και pushover ανϊλυςη και αν θα να
ληφθούν υπόψη οι γεωμετρικϋσ μη γραμμικότητεσ.

Επιλυτισ
Οι χρόςτεσ εύναι δυνατόν να επιλϋξουν αν η αρχικό φόρτιςη, δηλαδό τα ςτατικϊ φορτύα βαρύτητασ,
θα εφαρμοςτούν ςε ϋνα ό περιςςότερα βόματα. Η προεπιλεγμϋνη επιλογό εύναι να εφαρμοςτούν ςε
ϋνα μοναδικό βόμα.
Επιπλϋον η επιλογό εκτϋλεςησ ιδιομορφικόσ ανϊλυςησ ςε κϊθε βόμα τησ μη γραμμικόσ δυναμικόσ και
pushover ανϊλυςησ εύναι διαθϋςιμη. Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν να εκτελϋςουν μύα ιδιομορφικό
ανϊλυςη ςτο τϋλοσ τησ μη γραμμικόσ ανϊλυςησ ό να εκτελούν την ιδιομορφικό ανϊλυςη πολλϋσ φορϋσ
κατϊ την εκτϋλεςη τησ μη γραμμικόσ ανϊλυςησ, προςδιορύζοντασ μετϊ από πόςα βόματα θα
εκτελεύται η ιδιομορφικό ανϊλυςη.
Οι χρόςτεσ μπορούν επύ του παρόντοσ να επιλϋξουν μεταξύ δύο διαφορετικών επιλυτών:


Η μϋθοδοσ Skyline (Cholesky διϊςπαςη, αλγόριθμοσ αναδιϊταξησ κόμβων Cuthill-McKee,
αποθόκευςη ςτοιχεύων Skyline).



Η μϋθοδοσ Frontal, που ειςόχθη από τον Irons [1970] και παρουςιϊζει τον αλγόριθμο
αυτόματησ επαναρύθμηςησ μελών, που πρότεινε ο Izzuddin [1991].

Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν μεταξύ δύο επιλογών, ό να αφόςουν το πρόγραμμα να επιλϋξει τον
καταλληλότερο επιλυτό, ανϊλογα με τα χαρακτηριςτικϊ του μοντϋλου. ημειώνεται γενικϊ ότι ο
επιλυτόσ Frontal εύναι ςημαντικϊ ταχύτεροσ, ειδικϊ ςε μεγαλύτερα μοντϋλα. Αντύθετα η μϋθοδοσ
Skyline εύναι ςυνόθωσ πιο ςταθερό και ικανό να φιλοξενόςει ςτοιχεύα μηδενικόσ διαγώνιασ
δυςκαμψύασ. Όταν εύναι επιλεγμϋνη η αυτόματη επιλογό, που εύναι και η προεπιλογό, το πρόγραμμα
εκτελεύ ϋλεγχο ςταθερότητασ και μεγϋθουσ πριν την ανϊλυςη. Εϊν το μοντϋλο δεν εύναι πολύ μικρό
(δηλαδό μικρότερο από 25 κόμβουσ) και αν μπορεύ να εκτελεςτεύ με επιλυτό Frontal χωρύσ
προβλόματα ςταθερότητασ, η μϋθοδοσ εφαρμόζεται, αλλιώσ επιλϋγεται ο επιλυτόσ Skyline.
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 επιλυτϋσ.

ε αυτό το ςημεύο ςημειώνεται ότι ο επιλυτόσ Skyline, πιο αργόσ για πολύ μεγϊλα μοντϋλα ςε ςχϋςη
με τον Frontal, τεύνει να εύναι αριθμητικϊ πιο ςταθερόσ και ωσ εκ τούτου εύναι η προεπιλεγμϋνη
επιλογό, την οπούα οι χρόςτεσ πρϋπει να αλλϊζουν με προςοχό.

Γεωμετρικζσ Μθ-γραμμικότθτεσ
Η απενεργοπούηςη τησ επιλογόσ Γεωμετρικϋσ Μη-Γραμμικότητεσ που περιγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα Α
- Θεωρητικό υπόβαθρο και παραδοχϋσ προςομούωςησ, καθιςτϊ την ανϊλυςη γραμμικό, όςον αφορϊ
ςτισ μεγϊλεσ ςτροφϋσ/μετακινόςεισ, πρϊγμα που μπορεύ να εύναι ιδιαύτερα χρόςιμο για χρόςτεσ που
επιθυμούν να ςυγκρύνουν τα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ με υπολογιςμούσ ςτο χϋρι για ςκοπούσ
επαλόθευςησ. Ωσ προεπιλογό αυτό η επιλογό εύναι ενεργό για τα πλαιςιακϊ ςτοιχεύα και ανενεργό για
τα ςτοιχεύα τοιχοποιύασ.
Εύναι επύςησ δυνατό να εκτελϋςετε τισ αναλύςεισ λαμβϊνοντασ υπόψη τισ γραμμικϋσ ελαςτικϋσ
ιδιότητεσ των υλικών. Προκειμϋνου να γύνει αυτό, ο χρόςτησ πρϋπει να επιλϋξει την επιλογό Εκτϋλεςη
με γραμμικϋσ ελαςτικϋσ ιδιότητεσ.
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Εκτζλεςθ με γραμμικζσ ελαςτικζσ ιδιότθτεσ
Με αυτόν την επιλογό απενεργοποιούνται τόςο η ανελαςτικότητα των υλικών, όςο και οι
γεωμετρικϋσ μη-γραμμικότητεσ, οδηγώντασ ςε μια τελεύωσ ελαςτικό ανϊλυςη. Ωσ προεπιλογό αυτό η
επιλογό εύναι απενεργοποιημϋνη, με εξαύρεςη την Ανϊλυςη Υαςματικόσ Απόκριςησ, ςτην οπούα εύναι η
προκαθοριςμϋνη επιλογό.
ΗΜΕΙΩΗ: Όταν οι χρόςτεσ αποφαςύςουν να εκτελϋςουν μια ανϊλυςη λαμβϊνοντασ υπόψη τισ
ελαςτικϋσ ιδιότητεσ των υλικών (δεύτε την επιλογό που περιγρϊφεται παραπϊνω), πρϋπει να ϋχουν
υπόψη τουσ ότι αν τα ςτοιχεύα προςομοιώνονται χρηςιμοποιώντασ διατομϋσ Ο/ 'infrm' ςτοιχεύων,
τα infrm ςτοιχεύα θα λϊβουν υπόψη τον οπλιςμό. Αντύθετα, αν χρηςιμοποιηθούν 'elfrm' ςτοιχεύα, οι
ιδιότητϋσ τουσ υπολογύζονται χρηςιμοποιώντασ το μϋτρο ελαςτικότητασ του ςκυροδϋματοσ και τισ
διαςτϊςεισ τησ διατομόσ, αγνοώντασ την επύδραςη του οπλιςμού.

Τπολογιςμόσ Δυνάμεων τιριξθσ ςτουσ Άκαμπτουσ υνδζςμουσ
Η επιλογό αυτό επιτρϋπει τον υπολογιςμό των δυνϊμεων ςτισ ςτηρύξεισ ςτισ περιπτώςεισ που
οριςμϋνοι βαθμού ελευθερύασ μιασ ςυζευγμϋνησ δεςμεύςεισ (ϊκαμπτοι ςύνδεςμοι, ϊκαμπτα
διαφρϊγματα ό ύςοι ΒΕ) εύναι ακύνητοι με εξωτερικϋσ δεςμεύςεισ. Από προεπιλογό αυτό η επιλογό
εύναι απενεργοποιημϋνη, επειδό αυτόσ ο υπολογιςμόσ μπορεύ να προκαλϋςει μικρϋσ αριθμητικϋσ
αςτϊθειεσ.

Παρϊθυρο Καρτϋλασ Ανϊλυςησ

τοιχεία
Εδώ μπορούν να οριςτούν κϊποιεσ ρυθμύςεισ που ςχετύζονται με την ανϊλυςη πλαιςιακών ςτοιχεύων.

Πραγματοποίθςθ Ανάκτθςθσ Σάςεων
Κϊποια ςτοιχεύα δοκού, όπωσ αυτϊ που χρηςιμοποιούνται ςτο SeismoStruct για τα ελαςτικϊ και
ανελαςτικϊ πλαιςιακϊ ςτοιχεύα, ϋχουν το μειονϋκτημα ότι αν η μετακύνηςη του κόμβου εύναι
μηδενικό, τότε προκύπτουν επύςησ μηδενικϋσ παραμορφώςεισ, τϊςεισ και εςωτερικϋσ δυνϊμεισ (π.χ.
αν κϊποιοσ προςομοιώςει μια πλόρωσ πακτωμϋνη δοκό με ϋνα μόνο ςτοιχεύο, και επιβϊλει
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κατανεμημϋνο φορτύο, οι ροπϋσ των ϊκρων θα προκύψουν μηδενικϋσ το οπούο εύναι προφανώσ
λϊθοσ). Προκειμϋνου να ξεπεραςτεύ αυτόσ ο περιοριςμόσ, τα προγρϊμματα Πεπεραςμϋνων τοιχεύων
χρηςιμοποιούν τουσ λεγόμενουσ αλγόριθμουσ ανϊκτηςησ τϊςησ, οι οπούοι επιτρϋπουν την ανϊκτηςη
των ςωςτών εςωτερικών δυνϊμεων για ϋνα ςτοιχεύο που υπόκειται ςε κατανεμημϋνο φορτύο ακόμη
και αν οι κόμβοι του εύναι ακλόνητοι. ημειώνεται πϊντωσ ότι (i) τϋτοιοι αλγόριθμοι δεν ευνοούν την
ανϊκτηςη των ςωςτών τιμών παραμορφώςεων τϊςεων, δεδομϋνου ότι αυτϋσ χαρακτηρύζονται από
μια μη γραμμικό απόκριςη, και (ii) επιβραδύνουν ςημαντικϊ τισ αναλύςεισ μεγϊλων μοντϋλων.
υνεπώσ, ςυνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να απενεργοποιόςουν αυτόν την επιλογό ςε εκεύνεσ τισ
περιπτώςεισ που η εκτύμηςη των εςωτερικών δυνϊμεων με ακρύβεια δεν εύναι πρωταρχικόσ ςημαςύασ.
ΗΜΕΙΩΗ: Η επιλογό ανϊκτηςησ τϊςησ χρηςιμοποιεύται μόνο όταν ορύζονται κατανεμημϋνα
φορτύα μϋςω του οριςμού του ειδικού βϊρουσ του υλικού ό πρόςθετησ μϊζασ διατομόσ/ςτοιχεύου,
αλλϊ όχι μϋςω τησ ειςαγωγόσ ςτοιχεύων dmass.

Εκτζλεςθ Ελζγχων Κριτθρίων Επιτελεςτικότθτασ μόνο ςτισ Ακραίεσ Διατομζσ Ολοκλιρωςθσ
Ενεργοποιώντασ αυτόν την επιλογό οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν να πραγματοποιόςουν τουσ
οριςμϋνουσ ελϋγχουσ των κριτηρύων επιτελεςτικότητασ μόνο ςτισ ακραύεσ διατομϋσ ολοκλόρωςησ του
ανελαςτικού πλαιςιακού ςτοιχεύου δύναμησ (infrmFB), που εύναι οι θϋςεισ του ςτοιχεύου όπου
ςυνόθωσ γύνονται οι ϋλεγχοι. Με αυτόν τον τρόπο, εξϊγονται μόνο τα χρόςιμα αποτελϋςματα, χωρύσ
χϊςιμο χρόνου για την διαχεύριςη αποτελεςμϊτων για όλεσ τισ διατομϋσ ολοκλόρωςησ και χωρύσ να
μπερδεύει το χρόςτη με περιττϊ αποτελϋςματα.

Να μθν λαμβάνεται υπόψθ θ ςυμβολι τθσ αξονικισ δφναμθσ ςτθν διατμθτικι ικανότθτα 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.

Τπολογιςμόσ Διατμθτικισ Αντοχισ Σοιχοποιίασ για τθν ανάλυςθ
Με αυτό τη ρύθμιςη οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν αν θα υπολογύςουν την Διατμητικό Αντοχό τησ
φϋρουςασ τοιχοποιύασ (i) μόνο ςτο αρχικό βόμα ό (ii) ςε κϊθε βόμα μϋχρι τη διατμητικό διαρροό,
δηλαδό ακόμη και μετϊ την επύτευξη τησ μϋγιςτησ ικανότητα ςτοιχεύου. Η προεπιλεγμϋνη επιλογό
εύναι η δεύτερη, για την ενημϋρωςη τησ αντοχόσ διϊτμηςησ ϋωσ ότου επιτευχθεύ διαρροό, ο οπούοσ
εύναι ο καλύτεροσ ςυνδυαςμόσ ακρύβειασ και ςταθερότητασ, δεδομϋνου ότι η ενημϋρωςη τησ
διατμητικόσ αντοχόσ ςτο φθύνοντα κλϊδο τησ καμπύλησ ικανότητασ, μπορεύ να οδηγόςει ςε κϊποιεσ
δυςκολύεσ ςύγκλιςησ χωρύσ να βελτιωθεύ ςημαντικϊ η ακρύβεια τησ επύλυςησ.

Χρθςιμοποιιςτε ελαςτικζσ ίνεσ ςε ςτοιχεία τοιχοποιίασ για αφξθςθ τθσ αρικμθτικισ
ςτακερότθτασ
Αυξημϋνη αριθμητικό ςταθερότητα παρϋχεται μϋςω τησ προςθόκησ πολύ μικρών ελαςτικών ινών ςε
ςτοιχεύα τοιχοποιύασ. Αυτϋσ οι ύνεσ επιτρϋπουν καλύτερη ςύγκλιςη κατϊ τη διϊρκεια τησ ανϊλυςησ
χωρύσ να επηρεϊζουν ςημαντικϊ τη ςυνολικό απόκριςη του ςτοιχεύου. Από προεπιλογό, αυτό η
επιλογό εύναι ενεργό.
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Παρϊθυρο καρτϋλασ τοιχεύων

υηευγμζνεσ Δεςμεφςεισ
Οι υζευγμϋνεσ Δεςμεύςεισ τυπικϊ εφαρμόζονται ςε προγρϊμματα ανϊλυςησ καταςκευών μϋςω τησ
χρόςησ (i) Γεωμετρικών Μεταςχηματιςμών, (ii) υναρτόςεων 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 SeismoStruct.
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.

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 των καταςκευαςτικών εξιςώςεων [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 Penalty προτεύνονται ωσ προεπιλογό ςτο
SeismoStruct.
τισ περιπτώςεισ όπου η χρόςη των υντελεςτών Lagrange οδηγεύ ςε αριθμητικϋσ δυςκολύεσ και οι
χρόςτεσ επιλϋγουν τη χρόςη των υναρτόςεων Penalty, τότε πρϋπει να καθοριςτούν οι αντύςτοιχοι
ςυντελεςτϋσ ακαμψύασ για τα διαφρϊγματα (ςυνόθωσ μικρότεροι) και τουσ ϊκαμπτουσ ςυνδϋςμουσ
(ςυνόθωσ μεγαλύτεροι). Οι ςυντελεςτϋσ ςτη μϋθοδο υναρτόςεισ Penalty υπολογύζονται ωσ προώόν
αυτών των ςυντελεςτών Penalty 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
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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 SeismoStruct).

Παρϊθυρο πλαιςύου δεςμεύςεων - υναρτόςεισ Penalty

Παρϊθυρο πλαιςύου δεςμεύςεων – υντελεςτϋσ Lagrange
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Προςαρμοηόμενθ Pushover
Επιπλϋον των παραμϋτρων που ορύζονται ςτην ενότητα Παρϊμετροι Προςαρμοζόμενησ Pushover,
κϊποιεσ ρυθμύςεισ για προχωρημϋνουσ μπορούν να επιλεγούν από αυτό το παρϊθυρο. Αυτϋσ οι
ρυθμύςεισ εύναι (i) Ο Σύποσ Ενημερώςεων, (ii) η υχνότητα Ενημερώςεων και (iii) η Μϋθοδοσ
υνδυαςμού Ιδιομορφών. Περιγρϊφονται λεπτομερώσ εδώ.

Σφποσ Ενθμερϊςεων
Αυτό η επιλογό προςαρμογόσ ορύζει πωσ ανανεώνεται η κατανομό των φορτύων ςε κϊθε βόμα τησ
ανϊλυςησ. Σϋςςερισ εναλλακτικϋσ επιλογϋσ εύναι διαθϋςιμεσ:








υνολικό Ενημϋρωςη. Σο ςυνολικό διϊνυςμα φόρτιςησ για το τρϋχον βόμα υπολογύζεται
μϋςω μιασ πλόρουσ αντικατϊςταςησ των υφιςτϊμενων φορτύων που βρύςκονται ςε
ιςορροπύα (διϊνυςμα φόρτιςησ προηγούμενου βόματοσ), από ϋνα νϋο διϊνυςμα φόρτιςησ,
που υπολογύζεται από το τρϋχον ςυνολικό διϊνυςμα φόρτιςησ, το τρϋχον ιδιομορφικό
διϊνυςμα κλιμϊκωςησ και το αρχικό ονομαςτικό διϊνυςμα φόρτιςησ που καθορύζεται από το
χρόςτη. Αυτό η επιλογό ανανϋωςησ δεν ςυςτόνεται, καθώσ χαρακτηρύζεται από περιοριςμϋνη
θεωρητικό τεκμηρύωςη.
Βηματικό Ενημϋρωςη. Σο διϊνυςμα φόρτιςησ για το τρϋχον βόμα υπολογύζεται
προςθϋτοντασ ςτο διϊνυςμα φόρτιςησ του προηγούμενου βόματοσ (υφιςτϊμενα φορτύα ςε
ιςορροπύα), μύα νϋα αύξηςη διανύςματοσ φόρτιςησ, που υπολογύζεται ωσ το προώόν μεταξύ
τησ τρϋχουςασ αύξηςησ του ςυντελεςτό φόρτιςησ, του τρϋχοντοσ ιδιομορφικού διανύςματοσ
κλιμϊκωςησ και του αρχικού ονομαςτικού διανύςματοσ φόρτιςησ που καθορύζεται από το
χρόςτη. Η βηματικό ενημϋρωςη τυγχϊνει μεγαλύτερησ αποδοχόσ από τη ςυνολικό ενημϋρωςη
και γι΄αυτό εύναι η προεπιλεγμϋνη επιλογό.
Τβριδικό υνολικό-Βηματικό Ενημϋρωςη. Με αυτόν την τρύτη επιλογό ενημϋρωςησ του
διανύςματοσ φόρτιςησ, δύνεται η δυνατότητα ςυνδυαςμού των δύο μεθόδων που
περιγρϊφονται παραπϊνω. Με αυτόν τον τρόπο το διϊνυςμα φόρτιςησ για το τρϋχον βόμα
υπολογύζεται μϋςω μερικόσ αντικατϊςταςησ των υφιςτϊμενων διανυςμϊτων φόρτιςησ που
βρύςκονται ςε ιςορροπύα από ϋνα νϋο διϊνυςμα φόρτιςησ και από μύα μερικό προςθόκη ενόσ
νϋου ςταδύου διανύςματοσ φόρτιςησ. Σα ποςοςτϊ που μπορεύ να οδηγόςουν ςτη βϋλτιςτη
λύςη, όςον αφορϊ ςτην ακρύβεια και ςτην αριθμητικό ςταθερότητα, προφανώσ διαφϋρουν
ςύμφωνα με τα χαρακτηριςτικϊ του μοντϋλου, τον τύπο τησ φόρτιςησ ςτην οπούα υπόκειται
(μετακινόςεισ ό δυνϊμεισ), και το φϊςμα απόκριςησ που χρηςιμοποιεύται για τον
προςδιοριςμό του ιδιομορφικού διανύςματοσ κλιμϊκωςησ (αν χρηςιμοποιεύται).
Πλόρωσ Βηματικό Ενημϋρωςη. Σο διϊνυςμα φόρτιςησ για το τρϋχον βόμα υπολογύζεται
προςθϋτοντασ ςτο διϊνυςμα φόρτιςησ του προηγούμενου βόματοσ (υφιςτϊμενο διϊνυςμα
φόρτιςησ ςε ιςορροπύα), ϋνα νϋο ςτϊδιο διανύςματοσ φόρτιςησ το οπούο αντανακλϊ τισ
αλλαγϋσ ςτισ ιδιομορφικϋσ ιδιότητεσ τησ καταςκευόσ.

υχνότθτα Ενθμερϊςεων
Αυτό η παρϊμετροσ ορύζει πωσ και πότε το διϊνυςμα κλιμϊκωςησ ιδιομορφών ανανεώνεται κατϊ τη
διϊρκεια τησ ανϊλυςησ. Οποιοςδόποτε ακϋραιοσ μεγαλύτεροσ του μηδϋν μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ. Η
προκαθοριςμϋνη τιμό εύναι 1, που ςημαύνει ότι η κατανομό των φορτύων ανανεώνεται ςε κϊθε βόμα
τησ ανϊλυςησ, με εξαύρεςη βόματα που η ολοκλόρωςη τησ ανϊλυςησ ϋχει μειωθεύ λόγω προβλημϊτων
ςύγκλιςησ (αυτόματη αναπροςαρμογό βόματοσ). τισ περιπτώςεισ που ϋνασ πολύ μεγϊλοσ αριθμόσ
βημϊτων ϋχει οριςτεύ από τον χρόςτη (π.χ. το φορτύο επιβϊλλεται ςε πολύ μικρϊ βόματα), μπορεύ να
εύναι ωφϋλιμο να χρηςιμοποιόςετε μια τιμό ςυχνότητασ μεγαλύτερη από 1 (π.χ. το διϊνυςμα
κλιμϊκωςησ των ιδιομορφών δεν ανανεώνεται ςε κϊθε βόμα) ώςτε να μειώςετε τη χρονικό διϊρκεια
τησ ανϊλυςησ χωρύσ να χϊςετε ςε ακρύβεια.

Μζκοδοσ υνδυαςμοφ Ιδιομορφϊν
Σρεύσ μϋθοδοι ςυνδυαςμού ιδιομορφών μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για τον υπολογιςμό του
διανύςματοσ κλιμϊκωςησ ιδιομορφών, που αποτελούνται από (i) τη γνωςτό Μϋθοδο τησ
Σετραγωνικόσ Ρύζασ του Αθρούςματοσ των Σετραγώνων (SRSS), (ii) τη Μϋθοδο Πλόρουσ
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Σετραγωνικού υνδυαςμού (CQC) και (iii) τη Μϋθοδο Πλόρουσ Σετραγωνικού υνδυαςμού με
τρύα ςτοιχεύα (CQC3) [δεύτε π.χ. Clough and Penzien, 1993; Chopra, 1995; Menun and Der Kiureghian
1998]. ημειώνεται ότι υπϊρχουν εμφανεύσ περιοριςμού ςχετικϊ με τη χρόςη αυτών των μεθόδων
ςυνδυαςμού ιδιομορφών, όπωσ αναφϋρεται από πολλούσ ερευνητϋσ [π.χ. Kunnath, 2004; Lopez, 2004;
Antoniou and Pinho, 2004a] και δεν ϋχει προςδιοριςτεύ ακόμη μια βϋλτιςτη ιδανικό μεθοδολογύα.
Όμωσ αυτού οι περιοριςμού μπορούν εν μϋρει να ξεπεραςτούν χρηςιμοποιώντασ την Προςαρμοζόμενη
Pushover με βϊςη τη μετακύνηςη, όπωσ μεταξύ ϊλλων δεύχνουν οι Antoniou and Pinho [2004b] και
Pinho and Antoniou [2005].
Επιπλϋον, οι χρόςτεσ μπορούν επύςησ να χρηςιμοποιόςουν Μύα Ιδιομορφό για τον υπολογιςμό του
διανύςματοσ κλιμϊκωςησ των ιδιομορφών. ε αυτόν την περύπτωςη καλούνται να ορύςουν τον
αριθμό τησ ιδιομορφόσ και τον αντύςτοιχο βαθμό ελευθερύασ που θα χρηςιμοποιηθεύ. Αυτό μπορεύ να
αποδειχτεύ ιδιαύτερα βολικό ςε εκεύνεσ τισ περιπτώςεισ που ο χρόςτησ δεν ϋχει τρόπο να
εκτιμόςει/αναπαραςτόςει την αναμενόμενη/ςχεδιαςμού εδαφικό κύνηςη ςτο υπό εξϋταςη πεδύο. ε
αυτόν την περύπτωςη πρϋπει να χρηςιμοποιόςει την DAP-1η ιδιομορφό (μόνο για κτύρια).

Παρϊθυρο καρτϋλασ Προςαρμοζόμενησ Pushover

Ιδιομορφικι Ανάλυςθ
Όταν πρϋπει να εκτελεςτεύ ιδιομορφικό ό προςαρμοζόμενη Pushover ανϊλυςη, oι 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 τησ 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, που ζητεύται από το χρόςτη. Η
προεπιλεγμϋνη τιμό για τον προκαθοριςμϋνο 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
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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.

ΗΜΕΙΩΗ 1: Ο αλγόριθμόσ Lanczos του SeismoStruct μπορεύ να δυςκολευτεύ να ςυγκλύνει ςε μικρϊ
μοντϋλα με λύγουσ βαθμούσ ελευθερύασ (π.χ. 1 ωσ 3), ςυνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να χρηςιμοποιόςουν
την επιλογό Jacobi-Ritz για τϋτοιεσ περιπτώςεισ.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ μιασ ιδιομορφικόσ ανϊλυςησ οι χρόςτεσ μπορεύ να ϋρθουν
αντιμϋτωποι με ϋνα μόνυμα: ‘Δεν ήταν δυνατή η ορθογωνοποίηςη όλων των διανυςμάτων Lanczos’
που ςημαύνει ότι ο αλγόριθμοσ Lanczos δεν μπόρεςε να υπολογύςει όλεσ ό μερικϋσ από τισ ιδιομορφϋσ
τησ καταςκευόσ. Αυτό η ςυμπεριφορϊ μπορεύ να παρατηρηθεύ ςε (i) μοντϋλα με ςφϊλματα
ςύνδεςησ (π.χ. μη ςυνδεδεμϋνουσ κόμβουσ/ςτοιχεύα) ό (ii) ςύνθετα μοντϋλα καταςκευόσ που ϋχουν
ςυνδϋςμουσ/πλαςτικϋσ αρθρώςεισ κλπ. Αν οι χρόςτεσ ϋχουν ελϋγξει προςεκτικϊ το μοντϋλο τουσ
και δεν ϋχουν βρεύ ςφϊλματα ςτη μοντελοπούηςη, τότε ύςωσ προςπαθόςουν να το ‘ελαφρύνουν’
αφαιρώντασ τα πιο ςύνθετα ςτοιχεύα μϋχρι την επύτευξη λύςησ του προβλόματοσ ιδιοτιμών. Αυτό
θα οδηγόςει ςε μεγαλύτερη κατανόηςη των παραγόντων που μπορεύ να δημιουργούν προβλόματα
ςτην ανϊλυςη και θα βοηθόςει ϋτςι τουσ χρόςτεσ να αποφαςύςουν πωσ θα προχωρόςουν. Αυτό το
μόνυμα ςυνόθωσ εμφανύζεται όταν ζητούνται πολλϋσ ιδιομορφϋσ, π.χ. ζητούνται 30 ιδιομορφϋσ ςε
ϋνα μοντϋλο 24 ΒΕ, ό απλώσ όταν ο ύδιοσ επιλυτόσ δεν μπορεύ να υπολογύςει τόςεσ πολλϋσ
ιδιομορφϋσ (ακόμη και όταν ΒΕ > ιδιομορφϋσ).

Αλγόρικμοσ Jacobi με μεταςχθματιςμό Ritz
Ο χρόςτησ μπορεύ να καθορύςει:



Αριθμόσ διανυςμϊτων Ritz (δηλ. ιδιομορφϋσ) που θα δημιουργηθούν ςε κϊθε διεύθυνςη (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.

Ειςαγωγι Δεδομζνων

Παρϊθυρο πλαιςύου Ιδιοτιμών – Αλγόριθμοσ Lanczos

Παρϊθυρο πλαιςύου Ιδιοτιμών – Αλγόριθμοσ Jacobi
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Καταςτατικά Μοντζλα
Εδώ, μπορούν να ενεργοποιηθούν μοντϋλα υλικών και καμπύλεσ απόκριςησ που θα απεικονιςτούν,
αντύςτοιχα, ςτην Ενότητα Τλικών και ςτην Ενότητα Κατηγορύεσ τοιχειών.

Παρϊθυρο καρτϋλασ Καταςτατικών τοιχεύων
ΗΜΕΙΩΗ: Ωσ προεπιλογό, όλα τα μοντϋλα υλικών επιλϋγονται.

Τποδιαίρεςθ τοιχείου
Οι χρόςτεσ μπορούν να υποδιαιρϋςουν υφιςτϊμενα ςτοιχεύα που ορύςτηκαν ςτην ενότητα Σοπολογύα
τοιχεύου ςε 2, 4, 5 και 6 μικρότερα τμόματα. ε αυτόν την περύπτωςη εύναι ςύνηθεσ τα ςτοιχεύα ςτα
ϊκρα του μϋλουσ, όπου αναπτύςςεται ςυνόθωσ η ανελαςτικότητα του υλικού, να εύναι μικρότερα ςε
μόκοσ ώςτε να προςομοιώνεται με μεγαλύτερη ακρύβεια η δημιουργύα πλαςτικών αρθρώςεων. Σο
μόκοσ αυτών των ακραύων ςτοιχεύων μπορεύ να τροποποιηθεύ ςε αυτό το μενού. Αν ϋχει επιλεγεύ η
υποδιαύρεςη ςε 4 ςτοιχεύα, η προεπιλογό εύναι τα ακραύα ςτοιχεύα να ϋχουν μόκοσ ύςο με 15% του
δομικού μϋλουσ, το οπούο οδηγεύ ςε υποδιαύρεςη μϋλουσ με βϊςη το μόκοσ του, του τύπου 15%-35%35%-15%. Για την περύπτωςη υποδιαύρεςησ μϋλουσ ςε 5 ό 6 τμόματα, εύναι απαραύτητο να ορύςετε το
μόκοσ των νϋων ακραύων ςτοιχεύων (η προεπιλογό εύναι 10% του αρχικού μόκουσ του ςτοιχεύου) και
των ‘δεύτερων’ ςτοιχεύων (η προεπιλογό εύναι 20% του αρχικού μόκουσ του ςτοιχεύου).

Ειςαγωγι Δεδομζνων
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Παρϊθυρο καρτϋλασ Τποδιαύρεςησ τοιχεύων

Ανάλυςθ Φαςματικισ Απόκριςθσ
Η Ανϊλυςη Υαςματικόσ Απόκριςησ ϋχει προςτεθεύ από το SeismoStruct v7.0. Εδώ οι χρόςτεσ μπορούν
να διαλϋξουν ςε ποια διεύθυνςη θα ληφθούν υπόψη οι ςειςμικϋσ ςυνιςτώςεσ, ωσ προεπιλογό όλεσ οι
διευθύνςεισ ±EX, ±EY, ±EZ ϋχουν επιλεγεύ. Επιπλϋον, ορύζονται ο ςυντελεςτόσ απόςβεςησ τησ
καταςκευόσ και το ποιεσ ιδιομορφϋσ θα ληφθούν υπόψη ςύμφωνα με την ελϊχιςτη ενεργό
ιδιομορφικό μϊζα. Η προεπιλεγμϋνη τιμό του λόγου απόςβεςησ εύναι 5%, ενώ ϋνα κατώτατο 0.1%
ορύζεται για την ελϊχιςτη ενεργό ιδιομορφικό μϊζα των ιδιομορφών που θα ληφθούν υπόψη.

Παρϊθυρο καρτϋλασ Ανϊλυςησ Υαςματικόσ Απόκριςησ
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Ρθγματωμζνθ/Αρθγμάτωτθ Δυςκαμψία
Οι χρόςτεσ μπορούν να λϊβουν υπόψη την επύδραςη τησ ρηγμϊτωςησ κατϊ τη διϊρκεια των
γραμμικών αναλύςεων, δηλαδό Ιδιομορφικό Ανϊλυςη και Ανϊλυςη Υαςματικόσ 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 οριςμνα από τουσ χρόςτεσ

Παρϊθυρο Ρηγματωμϋνησ Δυςκαμψύασ – Λόγοι My/θy

Ειςαγωγι Δεδομζνων
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Λυγιςμόσ
Κϊθε φορϊ που χρειϊζεται να εκτελεςτεύ ανϊλυςη λυγιςμού χρηςιμοποιεύται ο ιδιοεπιλυτόσ του
αλγόριθμου Jacobi με μεταςχηματιςμό Ritz, προκειμϋνου να προςδιοριςτούν οι μορφϋσ δόνηςησ μιασ
καταςκευόσ.
Ο χρόςτησ μπορεύ να καθορύςει:



Αριθμόσ των διανυςμϊτων Ritz (δηλαδό ιδιομορφϋσ) που θα δημιουργηθούν ςε κϊθε
διεύθυνςη (Φ, Τ και Ζ). Αυτόσ ο αριθμόσ δεν μπορεύ να υπερβεύ τον αριθμό των Β.Ε..
Μϋγιςτοσ αριθμόσ βημϊτων. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 50, και 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.

Παρϊθυρο καρτϋλασ Λυγιςμού

Κριτιρια φγκλιςθσ
Τπϊρχουν τϋςςερισ διαφορετικού τρόποι ςτο SeismoStruct 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
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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 SeismoStruct, 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 καταςκευαςτικών μελών, μεγϊλη αλλαγό ςε ϋνταςη, κ.λπ.). Για παρϊδειγμα,
ςημειώνεται 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/τροφισ
Γύνεται επαλόθευςη ςε κϊθε μεμονωμϋνο βαθμό ελευθερύασ τησ καταςκευόσ, ότι η τρϋχουςα
επαναληπτικό μετακύνηςη/ςτροφό εύναι μικρότερη ό ύςη από μια καθοριςμϋνη από τον χρόςτη τιμό,
παρϋχει ςτον χρόςτη ϊμεςο ϋλεγχο επύ του βαθμού ακρύβειασ ό, αντύςτροφα, προςϋγγιςη, που
υιοθετεύται ςτην επύλυςη του προβλόματοσ. 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
SeismoStruct με τιμϋσ για την ανοχό μετακύνηςησ και ςτροφόσ ύςεσ με 0.0001 m και 1e-4 rad
αντύςτοιχα.

Παρϊθυρο καρτϋλασ Κριτηρύων ύγκλιςησ – Βϊςει Μετακύνηςησ/τροφόσ

Βάςει Δφναμθσ/Ροπισ
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

Ειςαγωγι Δεδομζνων
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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 (π.χ. κυματοειδόσ καμπύλη απόκριςησ δύναμησ-μετακύνηςησ
ςτην ανϊλυςη pushover). Όπωσ περιγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα Α, μια αδιϊςτατη καθολικό τιμό
ανοχόσ χρηςιμοποιεύται ςε αυτόν την περύπτωςη, με προεπιλεγμϋνη τιμό 1e-3.

Παρϊθυρο πλαιςύου Κριτηρύων ύγκλιςησ – Βϊςει Δύναμησ/Ροπόσ

Βάςει Μετακίνθςθσ/τροφισ ΚΑΙ Δφναμθσ/Ροπισ
Λαμβϊνοντασ υπόψη την παραπϊνω ςυζότηςη, 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 Α. Παρόλα αυτϊ, εύναι αναμφιςβότητα το πιο αυςτηρό
κριτόριο ςύγκλιςησ και ελϋγχου ακρύβειασ που διατύθεται ςτο SeismoStruct και οι ϋμπειροι χρόςτεσ
καλούνται να επωφεληθούν από αυτό όταν η ακρύβεια εύναι πρωταρχικόσ ςημαςύασ.
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Παρϊθυρο πλαιςύου Κριτηρύων ύγκλιςησ - Βϊςει Μετακύνηςησ/τροφόσ και Δύναμησ/Ροπόσ

Βάςει Μετακίνθςθσ/τροφισ Ή Δφναμθσ/Ροπισ
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 Μετακύνηςησ/τροφόσ Ή Δύναμησ/Ροπόσ
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Γενικά
Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν αν οι δυςκολύεσ ςύγκλιςησ που προκύπτουν κατϊ την ανϊλυςη θα
εύναι ορατϋσ ςτην Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων. Η προεπιλογό εύναι να προβϊλονται οι δυςκολύεσ
ςύγκλιςησ ςτην Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων.

τοιχεία
Εφόςον ϋχει επιλεγεύ η Αυτόματη Προςαρμογό Νορμών ύγκλιςησ, ςε ςυγκεκριμϋνα βόματα τησ
ανϊλυςησ, όπου η ςύγκλιςη εύναι δύςκολο να επιτευχθεύ, το πρόγραμμα μπορεύ να αυξόςει τισ
προκαθοριςμϋνεσ νόρμεσ, 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 νορμών ςύγκλιςησ, ϋνα όριο ορύζεται από τη Μϋγιςτη Αποδεκτό Αύξηςη των Νορμών. Η
προεπιλογό του προγρϊμματοσ εύναι να επιτρϋπεται η αυτόματη προςαρμογό των νορμών ςύγκλιςησ.
ΗΜΕΙΩΗ 1: Δυςκολύεσ ςύγκλιςησ ςε ςτοιχεύα δύναμησ ςυχνϊ προκαλούνται από τη χρόςη μεγϊλου
αριθμού διατομών ολοκλόρωςησ (π.χ. προεπιλογό των 5) μαζύ με διακριτοπούηςη ςτοιχεύων (τυπικϊ
ςε δοκούσ, όπου οι λεπτομϋρειεσ όπλιςησ αλλϊζουν). ε τϋτοιεσ περιπώςεισ, οι χρόςτεσ πρϋπει να
μειώςουν τον αριθμό των διατομών ολοκλόρωςησ ςε 3.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Όπωσ ςυζητόθηκε ςτο Παρϊρτημα Α, FB ςχηματιςμού μπορούν να λϊβουν υπόψη
φορτύα που δρούν κατϊ μόκοσ του μϋλουσ, αγνοώντασ την ανϊγκη για τα κατανεμημϋνα φορτύα να
μεταςχηματιςτούν ςε ιςοδύναμεσ ςημειακϋσ δυνϊμεισ/ροπϋσ ςτουσ ακραύουσ κόμβουσ του
ςτοιχεύου, και μετϊ να εκτελεςτεύ ανϊκτηςη τϊςησ.

Κακολικι τρατθγικι Επαναλιψεων
το SeismoStruct, 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 τησ Διαδικαςύασ
Μη Γραμμικόσ Επύλυςησ ςτο Παρϊρτημα A, ςτην οπούα μπορούν να ανατρϋξουν όςοι χρόςτεσ
αναζητούν βαθύτερη κατανόηςη των παραμϋτρων που περιγρϊφονται ςτο παρόν.

Μζγιςτοσ Αρικμόσ Επαναλιψεων
Αυτό η παρϊμετροσ καθορύζει τον μϋγιςτο αριθμό επαναλόψεων που πρϋπει να εκτελεςτούν ςε κϊθε
αύξηςη φορτύου (βόμα ανϊλυςησ). Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 40, η οπούα λειτουργεύ καλϊ για τισ
περιςςότερεσ πρακτικϋσ εφαρμογϋσ. 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. Αντύςτοιχα, το ύδιο πρϋπει να εφαρμοςτεύ όταν
χρηςιμοποιούνται ςτο μοντϋλο ςτοιχεύα ςυνδϋςμου με πολύ χαμηλϋσ ό πολύ υψηλϋσ τιμϋσ ακαμψύασ,
αφού αυτϋσ οι καταςτϊςεισ ςυχνϊ απαιτούν μεγαλύτερο αριθμό επαναλόψεων πριν επιτευχθεύ
ιςορροπύα.

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).
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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
εύναι ελαφρώσ πιο ςυντηρητικό, και εύναι ύςη με 35, οδηγώντασ ςτην υιοθϋτηςη μιασ υβριδικόσ λύςησ
μεταξύ των κλαςικών προςεγγύςεων NR και mNR (δεύτε επύςησ τη ςυζότηςη ςτον Επαυξητικόσ
Επαναληπτικόσ Αλγόριθμοσ).

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 προεπιλογό ςτο SeismoStruct εύναι 32.

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 (βλϋπε παρϊρτημα Α για λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με
αυτό τη νόρμα) με μια προκαθοριςμϋνη τιμό μϋγιςτησ ανοχόσ (η προεπιλεγμϋνη τιμό ϋχει οριςτεύ ςε
1e20) 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)
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, απόκλιςησ τησ λύςησ ό αριθμητικόσ αςτϊθειασ, ο
αυτόματοσ αλγόριθμοσ βόματοσ του SeismoStruct 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 εκτελεύται επ' αόριςτον,
επιβϊλλεται και ελϋγχεται ϋνασ ςυντελεςτόσ μϋγιςτησ μεύωςησ βόματοσ 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 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.

Ειςαγωγι Δεδομζνων
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Ελάχιςτοσ Αρικμόσ Επαναλιψεων
Αυτό η παρϊμετροσ καθορύζει τον ελϊχιςτο αριθμό επαναλόψεων που πρϋπει να εκτελεςτούν ςε κϊθε
αύξηςη φορτύου (βόμα ανϊλυςησ). Η προκαθοριςμϋνη τιμό εύναι 1. Μϋςω αυτόσ τησ παραμϋτρου εύναι
δυνατό η επύτευξη καλύτερησ ςύγκλιςησ όταν το κριτόριο βϊςει μετακύνηςησ εύναι χαλαρό και αυτό
βϊςει δύναμησ πολύ αυςτηρό (ςυμβαύνει ςε μικρϊ μοντϋλα ςτην ιδιαύτερα ανελαςτικό περιοχό).

Πολλαπλαςιαςτζσ Αφξθςθσ/Μείωςθσ βιματοσ
Ο αυτόματοσ αλγόριθμοσ βόματοσ ςτο SeismoStruct 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 βόματοσ (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 μικρόσ μεύωςησ βόματοσ (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 παρϊρτημα Α – Θεωρητικό υπόβαθρο και παραδοχϋσ προςομούωςησ),
χρηςιμοποιεύται ϋνασ μικρόσ πολλαπλαςιαςτόσ για την αύξηςη του βόματοσ (προεπιλογό = 1.0,
δηλαδό δε θα υπϊρξει αύξηςη του βόματοσ. Εϊν, από την ϊλλη πλευρϊ, η ςυγκλύνουςα λύςη
αποκτόθηκε με ϋναν εξαιρετικϊ αναποτελεςματικό τρόπο (λεπτομϋρειεσ ςτο παρϊρτημα A), 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).

Παρϊθυρο πλαιςύου Καθολικό τρατηγικό Επαναλόψεων
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ΗΜΕΙΩΗ: Οι χρόςτεσ ενημερώνονται
για το ότι δεν υπϊρχει ϋνα ςύνολο
αυξανόμενων/επαναληπτικών παραμϋτρων που θα λειτουργούν για κϊθε τύπο ανϊλυςησ. Οι
προεπιλεγμϋνεσ τιμϋσ ςτο SeismoStruct 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.

τρατθγικι Επαναλιψεων τοιχείου
το SeismoStruct, όλεσ οι αναλύςεισ αντιμετωπύζονται ωσ δυνητικϊ μη γραμμικϋσ και επομϋνωσ
χρειϊζεται μύα αυξητικό επαναληπτικό επύλυςη.

Σφποσ τοιχείου Δφναμθσ/Σφποσ τοιχείου Δφναμθσ με Πλαςτικι Άρκρωςθ
Σα πλαιςιακϊ ςτοιχεύα που βαςύζονται ςε δυνϊμεισ 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 τοιχεύου. 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 Βρόχου τοιχεύου (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).

Ενώ εκτελεύται η ανϊλυςη, τα μηνύματα elm_inv και elm_ite μπορεύ 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 Α Θεωρητικό υπόβαθρο και παραδοχϋσ προςομούωςησ, εκτόσ εϊν ο χρόςτησ ϋχει απενεργοποιόςει την
επιλογό "Να μην επιτρϋπονται δυνϊμεισ ςτοιχεύου 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 επύπεδο τησ καταςκευόσ, καθώσ αποφεύγει
την υποδιαύρεςη τησ αύξηςησ του φορτύου (ςημειώνεται ότι οι μη ιςορροπημϋνεσ δυνϊμεισ του
ςτοιχεύου τελικϊ εξιςορροπούνται ςτισ επόμενεσ επαναλόψεισ).

Σφποσ τοιχείου Μετακίνθςθσ με Πλαςτικι Άρκρωςθ
Δεδομϋνου ότι το ςτοιχεύο αποτελεύται από μια ςειρϊ από τρύα επιμϋρουσ ςτοιχεύα (δύο ςυνδϋςμουσ
ςτισ ϊκρεσ των μελών και ϋνα πλαιςιακό ελαςτικό ςτοιχεύο ςτην μϋςη) απαιτεύται επαναληπτικό
διαδικαςύα προκειμϋνου να επιτευχθεύ εςωτερικό ιςορροπύα.
Οι παρϊμετροι που απαιτούνται για την τρατηγικό Επαναλόψεων τοιχεύου, εύναι οι μϋγιςτεσ και οι
ελϊχιςτεσ επαναλόψεισ που επιτρϋπονται, και η τιμό για την νόρμα ςύγκλιςησ. ημειώνεται ότι μια
ςχετικϊ μικρό τιμό δύνεται ωσ προεπιλογό για τον μϋγιςτο αριθμό επαναλόψεων, καθώσ ϋχει
παρατηρηθεύ ότι η τυπικό ςύγκλιςη επιτυγχϊνεται εντόσ ενόσ περιοριςμϋνου αριθμού επαναλόψεων.
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Ωσ εκ τούτου αν η ςύγκλιςη δεν επιτευχθεύ ςχετικϊ νωρύσ, εύναι πολύ πιθανό ότι δεν θα επιτευχθεύ
ςύγκλιςη.

Σφποσ τοιχείου Σοιχοποιίασ
Δεδομϋνου ότι το ςτοιχεύο αποτελεύται από τύπο ςτοιχεύου δύναμησ που χρηςιμοποιεύται για τη
μοντελοπούηςη κυρύωσ τησ καμπτικόσ ςυμπεριφορϊσ τησ τοιχοποιύασ (εδώ καλούμενο ωσ ‘εςωτερικό
υποςτοιχεύο’) με δύο ςυνδϋςμουσ ςτισ 2 ϊκρεσ που χρηςιμοποιούνται για την προςομούωςη τησ
διατμητικόσ ςυμπεριφορϊσ του ςτοιχεύου (εδώ αναφϋρονται ωσ ‘εξωτερικού ςύνδεςμοι’ ό ‘
υποςτοιχεύα ςυνδϋςμων’), δύο εςωτερικϋσ διαδικαςύεσ απαιτούνται ϋτςι ώςτε να επιτευχθεύ
ιςορροπύα ςτο επύπεδο των ςτοιχεύων: η μύα για το εςωτερικό τύπο υποςτοιχεύου δύναμησ, και η
δεύτερη για τη ςυναρμολόγηςη των τριών επιμϋρουσ ςτοιχεύων, ςυνδϋςμων και πλαιςύων.
Ωσ αποτϋλεςμα, θα πρϋπει να παρϋχονται οι παρϊμετροι για τισ επαναληπτικϋσ διαδικαςύεσ. Οι
παρϊμετροι για το εςωτερικό τύπο ςτοιχεύου δύναμησ εύναι οι ύδιεσ με τισ τυπικϋσ τύπου ςτοιχεύου
δύναμησ, και ϋχουν τισ ύδιεσ προεπιλεγμϋνεσ τιμϋσ. Οι παρϊμετροι για τον εξωτερικό βρόχο ολόκληρου
του ςτοιχεύου εύναι οι μϋγιςτεσ και οι ελϊχιςτεσ επαναλόψεισ και η τιμό για την νόρμα ςύγκλιςησ.
ημειώνεται ότι δύνεται μύα ςχετικϊ μικρό τιμό για το μϋγιςτο αριθμό επαναλόψεων, καθώσ ϋχει
παρατηρηθεύ ότι τυπικϊ η ςύγκλιςη επιτυγχϊνεται ςε ϋνα περιοριςμϋνο αριθμό επαναλόψεων.

Καρτϋλα τρατηγικό Επαναλόψεων τοιχεύου

Βαρφτθτα & Μάηα
Όπωσ υποδεικνύεται ςτην Ενότητα Τλικϊ, οι χρόςτεσ ϋχουν τη δυνατότητα να ορύςουν τα ειδικϊ
βϊρη των υλικών, με τα οπούα η κατανεμημϋνη ύδια μϊζα τησ καταςκευόσ μπορεύ να υπολογιςτεύ.
Επιπλϋον, ςτην ενότητα Κατηγορύεσ τοιχεύων, μπορεύ επύςησ να οριςτεύ πρόςθετη κατανεμημϋνη
μϊζα, το οπούο θα χρηςιμεύςει ςτον οριςμό όποιαςδόποτε μϊζασ δεν ϋχει ςχϋςη με το ύδιο-βϊροσ τησ
καταςκευόσ (π.χ. πλϊκα, τελειώματα, τοιχοπληρώςεισ, μεταβλητό φόρτιςη κλπ). Επύςησ μπορούν να
οριςτούν ςτοιχεύα ςυγκεντρωμϋνησ και κατανεμημϋνησ μϊζασ και να προςτεθούν ςτην καταςκευό
ςτην ενότητα Σοπολογύα τοιχεύων, ώςτε οι χρόςτεσ να μπορούν να προςομοιώςουν τισ κατανομϋσ
μϊζασ που δεν μπορούν να προςδιοριςτούν με χρόςη των προαναφερομϋνων λειτουργιών
Τλικών/Διατομών π.χ. δεξαμενό νερού με ςυγκεντρωμϋνη μϊζα ςτην κορυφό. Σϋλοσ ςτην ενότητα
επιβαλλόμενα φορτύα, μπορούν να επιβληθούν ςτην καταςκευό μόνιμα κατανεμημϋνα φορτύα, ςε
οποιαδόποτε διεύθυνςη.
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Εδώ, οι χρόςτεσ μπορούν να ορύςουν αν και πωσ αυτό η μϊζα θα μεταςχηματιςτεύ ςε φορτύα και ποιού
βαθμού ελευθερύασ θα χρηςιμοποιηθούν ςε μύα δυναμικό ανϊλυςη, καθώσ επύςησ και, αν και πωσ η
μϊζα θα οριςτεύ από τα φορτύα.

Ρυκμίςεισ Μάηασ
Προςφϋρονται τρεισ επιλογϋσ για τον οριςμό των μαζών ςτην δυναμικό ανϊλυςη, ςτην IDA και ςτην
ιδιομορφικό ανϊλυςη: i) Από τα πλαιςιακϊ ςτοιχεύα, με βϊςη το ειδικό βϊροσ των υλικών τουσ και την
πρόςθετη μϊζα των διατομών, καθώσ επύςησ από τα τοιχεύα Μϊζασ (lmass and dmass), ii) από
Υορτύα, ςημειακϊ και κατανεμημϋνα (η μϊζα εφαρμόζεται ΜΟΝΟ ςτην κατεύθυνςη τησ βαρύτητασ, με
βϊςη την τιμό του g), και iii) και από τισ δύο i) και ii) παραπϊνω επιλογϋσ, δηλαδό τόςο από
Πλαιςιακϊ/Μϊζασ τοιχεύα όςο και από Υορτύα. Η πρώτη επιλογό εύναι οριςμϋνη ωσ προεπιλογό.
Όταν εκτελούνται δυναμικϋσ 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).
Επιςημαύνεται επύςησ ότι αυτϋσ οι ρυθμύςεισ προηγούνται των ‘κατευθύνςεων μϊζασ’ που ορύζονται
ςτα ςτοιχεύα ςυγκεντρωμϋνησ/κατανεμημϋνησ μϊζασ, που ςημαύνει, ότι αν ϋνα δεδομϋνο
κατανεμημϋνο ςτοιχεύo μϊζασ πρϋπει να ορύςει μϊζα μόνο ςτη διεύθυνςη x, για παρϊδειγμα, αλλϊ όλοι
οι ΒΕ θα επιλϋγονταν ςτισ ρυθμύςεισ για Καθολικϋσ Κατευθύνςεισ Μϊζασ, τότε ακόμα και αν μια τϋτοια
ςυνειςφορϊ ςτοιχεύου μϊζασ ςτο καθολικό μητρώο μϊζασ τησ καταςκευόσ λαμβανόταν υπόψη μόνο
ςτη διεύθυνςη x, παρ’ όλα αυτϊ η δυναμικό ανϊλυςη θα θεωρούςε όλουσ τουσ ΒΕ ωσ ενεργούσ.
ΗΜΕΙΩΗ: Οι αναλύςεισ μεγϊλων μοντϋλων με κατανεμημϋνη μϊζα/φόρτιςη εύναι αναπόφευκτα
μεγαλύτερησ διϊρκειασ από εκεύνεσ που χρηςιμοποιούνται ςυγκεντρωμϋνεσ μϊζεσ, και αντύςτοιχα
ςημειακϊ φορτύα, ςτο μοντϋλο, ςε μια πιο απλοποιημϋνη μορφό, η μϊζα/βϊροσ τησ καταςκευόσ. Αν
οι χρόςτεσ δεν ενδιαφϋρονται για πληροφορύεσ για τισ τϊςεισ ςτο τοπικό επύπεδο των δομικών
ςτοιχεύων (π.χ. κατανομό ροπών ςε δοκό), αλλϊ επικεντρώνονται ςτη ςυνολικό απόκριςη τησ
καταςκευόσ (π.χ. τϋμνουςα βϊςησ και μετακύνηςη οροφόσ), τότε η χρόςη τησ ταχύτερησ
προςϋγγιςησ προςομούωςησ με ςυγκεντρωμϋνη μϊζα/δύναμη μπορεύ να αποδεικτεύ καλύτερη
επιλογό, ςε ςχϋςη με την αντύςτοιχη κατανεμημϋνη.

Ρυκμίςεισ Βαρφτθτασ
το SeismoStruct τα φορτύα μπορούν να οριςτούν με δύο τρόπουσ: (i) ρητϊ ςτην ενότητα
Επιβαλλόμενα Υορτύα, και (ii) Εμϋςα από τον μεταςχηματιςμό των μαζών του δομικού μοντϋλου ςε
φορτύα.
Τπϊρχουν τρεύσ διαθϋςιμεσ επιλογϋσ για τον οριςμό Υορτύων από μϊζεσ: i) Σα φορτύα δεν εξϊγονται
από μϊζεσ, ii) Σα φορτύα παρϊγονται από μϊζεσ βϊςει τησ τιμόσ g, αλλϊ ΜΟΝΟ ςτην κατεύθυνςη τησ
βαρύτητασ, η οπούα εύναι η προεπιλεγμϋνη επιλογό, και iii) Σα φορτύα παρϊγονται από μϊζεσ ςε κϊθε
μεταφορικό διεύθυνςη, ςύμφωνα με ςυντελεςτϋσ οριςμϋνουσ από το χρόςτη.
ΗΜΕΙΩΗ 1: Σα φορτύα που οριζόνται ςτην ενότητα Επιβαλλόμενα Υορτύα επιβϊλλονται πϊντα
ςτο μοντϋλο τησ καταςκευόσ ανεξϊρτητα από την χρηςιμοποιούμενη επιλογό για τη μετατροπό
μαζών ςε φορτύα.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Σα φορτύα που προκύπτουν από μϊζεσ μεταςχηματύζονται εςωτερικϊ ςε ιςοδύναμεσ
δυνϊμεισ/ροπϋσ κόμβων, με την εξαύρεςη των ελαςτικών και ανελαςτικών πλαιςιακών ςτοιχεύων,
ςτα οπούα τα φορτύα που προκύπτουν από μϊζεσ κατανϋμμονται κατϊ μόκοσ του ςτοιχεύου.
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Επιπλϋον, 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 περιπτώςεων, η προεπιλεγμϋνη τιμό (g = 9,81 m/s2) δεν χρειϊζεται να
τροποποιηθεύ. Η διεύθυνςη των δυνϊμεων βαρύτητασ λαμβϊνεται υπόψη ςτην διεύθυνςη –z και δεν
χρειϊζεται να τροποποιηθεύ.
ΗΜΕΙΩΗ 3: Η ανϊκτηςη τϊςησ (Ρυθμύςεισ Έργου> 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), αλλϊ όχι μϋςω τησ ειςαγωγόσ ςτοιχεύων dmass).

Παρϊθυρο πλαιςύου Βαρύτητασ και Μϊζασ

Μζκοδοσ Ολοκλιρωςθσ
τη μη-γραμμικό δυναμικό ανϊλυςη, πρϋπει να χρηςιμοποιηθεύ μια μϋθοδοσ ϊμεςησ αριθμητικόσ
ολοκλόρωςησ προκειμϋνου να λύςει το ςύςτημα των εξιςώςεων ιςορροπύασ [π.χ. Clough and Penzien,
1993; Chopra, 1995]. το SeismoStruct, αυτό η ολοκλόρωςη μπορεύ να εκτελεςτεύ μϋςω δύο
διαφορετικών αλγορύθμων ολοκλόρωςησ τισ οπούεσ ο χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει (i) την Μϋθοδο
Ολοκλόρωςησ Newmark [Newmark, 1959] ό την (ii) Μϋθοδο Ολοκλόρωςησ Hilber-HughesTaylor [Hilber et al., 1977].
ΗΜΕΙΩΗ: Η μϋθοδοσ ολοκλόρωςησ Hilber-Hughes-Taylor εύναι η προεπιλεγμϋνη επιλογό.

Μζκοδοσ ολοκλιρωςθσ Newmark
Η μϋθοδοσ ολοκλόρωςησ Newmark απαιτεύ τον οριςμό δύο παραμϋτρων: () και (γ). Για τιμϋσ
0.25(+0.5)2 μπορεύ να επιτευχθεύ ςταθερότητα χωρύσ περιοριςμούσ, ανεξϊρτητη από το
χρηςιμοποιούμενο χρονικό βόμα. Επιπλϋον, εφόςον χρηςιμοποιηθεύ η τιμό =0.5, η ολοκλόρωςη
‘μειώνεται’ ςτο γνωςτό κανόνα τραπεζοειδούσ, όπου δεν χρηςιμοποιεύται πλϊτοσ αριθμητικόσ
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απόςβεςησ, ϋνα ςενϊριο που μπορεύ να εύναι ωφϋλιμο ςε πολλϋσ εφαρμογϋσ. υνεπώσ οι
προεπιλεγμϋνεσ τιμϋσ εύναι =0.25 και =0.5.

Καρτϋλα Μϋθοδοσ ολοκλόρωςησ- Newmark

Μζκοδοσ ολοκλιρωςθσ Hilber-Hughes-Taylor
Ο αλγόριθμοσ Hilber-Hughes-Taylor χρειϊζεται τον οριςμό μιασ πρόςθετησ παραμϋτρου () που
χρηςιμοποιεύται για να ελϋγξει το επύπεδο τησ αριθμητικόσ διαςπορϊσ. Σο τελευταύο μπορεύ να ϋχει
ϋνα ευεργετικό ρόλο ςτη δυναμικό ανϊλυςη, κυρύωσ μϋςω τησ ‘μεύωςησ’ των ανώτερων χωρικών
ιδιομορφών ςτη ςυνειςφορϊ ςτη λύςη (οι οπούεσ τυπικϊ φανερώνονται με τη μορφό πολύ υψηλών
μικρόσ διϊρκειασ κορυφών ςτη λύςη), γι΄αυτό αυξϊνει τόςο την ακρύβεια των αποτελεςμϊτων όςο και
την αριθμητικό ςταθερότητα τησ ανϊλυςησ. ύμφωνα με τουσ ςυγγραφεύσ τησ [Hilber et al., 1977],
και όπωσ επιβεβαιώθηκε και από ϊλλεσ μελϋτεσ [e.g. Broderick et al., 1994], οι βϋλτιςτεσ λύςεισ ςε
όρουσ ακρύβειασ λύςησ, αναλυτικό ςταθερότητα και αριθμητικό απόςβεςη εκτιμώνται για τιμϋσ
=0.25(1-)2 και =0.5-, με -1/30. το SeismoStruct, οι προεπιλεγμϋνεσ τιμϋσ εύναι =-0.1,
=0.3025 and =0.6.
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Καρτϋλα Integration Scheme - Hilber-Hughes-Taylor
ΗΜΕΙΩΗ: Για περιςςότερη ςυζότηςη και διαςαφόνιςη ςε θϋματα διαδικαςιών λύςησ βόμα προσ
βόμα, ςαφών ϋναντι ‘αφηρημϋνων’ μεθόδων, ςυνθηκών ςταθερότητασ, αριθμητικόσ απόςβεςησ
κλπ., ςυνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋξουν ςτη διαθϋςιμη βιβλιογραφύα, όπωσ για παρϊδειγμα
τα ϋργα των Clough και Penzien [1993], Cook et al. [1988] και Hughes [1987].

Απόςβεςθ
τη μη γραμμικό ανελαςτικό ανϊλυςη, υςτερητικό απόςβεςη, η οπούα εύναι ςυνόθωσ υπεύθυνη για
την απορρόφηςη τησ πλειονότητασ τησ ενϋργειασ που ειςϊγεται από τη ςειςμικό δρϊςη, ϋχει όδη
ειςαχθεύ από το μη γραμμικό μοντϋλο ινών των ανελαςτικών πλαιςιακών ςτοιχεύων ό μϋςω τησ μη
γραμμικόσ καμπύλησ απόκριςησ δύναμησ-μετατόπιςησ που χρηςιμοποιεύται για τον χαρατηριςμό τησ
απόκριςησ των ςτοιχεύων ςυνδϋςμου.
Τπϊρχει, όμωσ μια ςχετικϊ μικρό ποςότητα μη-υςτερητικού τύπου απόςβεςησ που επύςησ κινεύται
κατϊ τη δυναμικό απόκριςη τησ καταςκευόσ, μϋςω φαινομϋνων όπωσ τριβό μεταξύ δομικών και μηδομικών μελών, τριβό ςε ανοικτϋσ ρωγμϋσ ςκυροδϋματοσ, ενεργειακό ακτινοβολύα μϋςω τησ
θεμελύωςησ κλπ. που μπορεύ να μην ϋχουν προςομοιωθεύ ςτην ανϊλυςη. Παραδοςιακϊ, τϋτοιεσ
ςυντηρητικϋσ πηγϋσ απορρόφηςησ ενϋργειασ ϋχουν ληφθεύ υπόψη μϋςω τησ χρόςησ τησ απόςβεςησ
Rayleigh [π.χ. Clough and Penzien, 1993; Chopra, 1995] με ιςοδύναμεσ τιμϋσ ιξώδουσ απόςβεςησ (ξ)
από 1% μϋχρι 8%, ανϊλογα με τον τύπο τησ καταςκευόσ, τα υλικϊ που χρηςιμοποιούνται, μη-δομικϊ
ςτοιχεύα, περύοδοσ και μϋγεθοσ τησ δόνηςησ, ιδιομορφϋσ κλπ. [π.χ. Wakabayashi, 1986].
Τπϊρχει διϊςταςη απόψεων ςτην κοινότητα των επιςτημόνων/μηχανικών ςχετικϊ με τη χρόςη τησ
ιςοδύναμησ ιξώδουσ απόςβεςησ για την αναπαρϊςταςη των πηγών απορρόφηςησ ενϋργειασ που δεν
ςυμπεριλαμβϊνονται αποκλειςτικϊ ςτο μοντϋλο. Πρϊγματι, κϊποιοι ςυγγραφεύσ [π.χ. Wilson, 2001]
ςυνιςτούν ανεπιφύλακτα να αποφεύγεται τϋτοια ιςοδύναμη προςομούωςη, ενώ ϊλλοι [Priestley and
Grant, 2005; Hall, 2006] ςυνιςτούν τη χρόςη τησ ϊλλα όχι μϋςω τησ απόςβεςησ Rayleigh, η οπούα εύναι
ανϊλογη και τησ μϊζασ και τησ δυςκαμψύασ, αλλϊ μόνο μϋςω τησ χρόςησ Απόςβεςησ Ανϊλογησ τησ
Δυςκαμψύασ. Όπωσ ςυζητόθηκε, μεταξύ ϊλλων, από τουσ Pegon [1996], Wilson [2001], Abbasi et al.
[2004] και Hall [2006], αν μια καταςκευό δεν εύναι ευαύςθητη ςε κύνηςη ϊκαμπτου ςώματοσ, η
Απόςβεςη Ανϊλογη τησ Μϊζασ θα παρϊγει μη ρεαλιςτικό απορρόφηςη ενϋργειασ.
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Σο μοντϋλο τησ Απόςβεςησ Ανϊλογησ τησ Δυςκαμψύασ μπορεύ να υποδιαιρεθεύ περαιτϋρω ςε αρχικό
απόςβεςη ανϊλογη τησ δυςκαμψύασ και εφαπτομενικό απόςβεςη ανϊλογη τησ δυςκαμψύασ, η
τελευταύα ϋχει αποδειχθεύ ωσ η καταλληλότερη επιλογό για τυπικϋσ καταςκευϋσ από τουσ Priestley
and Grant [2005].
Παρ΄όλα αυτϊ, αν κϊποιοσ μπορούςε να ςυμπεριλϊβει όλεσ τισ πηγϋσ απορρόφηςησ ενϋργειασ μϋςα ςε
ϋνα μοντϋλο πεπεραςμϋνων ςτοιχεύων (και αυτό εύναι ςύγουρα πϊντα η καλύτερη επιλογό, δηλ. να
προςομοιώςει αποκλειςτικϊ τούχουσ πλόρωςησ, αποςβεςτόρεσ, SSI, κλπ.) η ειςαγωγό ακόμη και ενόσ
πολύ μικρού αριθμού ιςοδύναμησ ιξώδουσ απόςβεςησ μπορεύ να καταλόξει να εύναι πολύ ωφϋλιμο ςε
όρουσ αριθμητικόσ ςταθερότητασ των ιδιαύτερα ανελαςτικών δυναμικών αναλύςεων, δεδομϋνου ότι
το μητρώο ιξώδουσ απόςβεςησ θα ϋχει μια ‘ςταθεροποιητικό’ επύδραςη ςτο ςύςτημα εξιςώςεων.
Έτςι, η χρόςη του γενικϊ ςυνύςταται, αν και με μικρϋσ τιμϋσ.
το παρϊθυρο διαλόγου Απόςβεςη, ο χρόςτησ μπορεύ να διαλϋξει:





Να μη χρηςιμοποιόςει ιξώδη απόςβεςη
Να χρηςιμοποιόςει Απόςβεςη Ανϊλογη τησ Δυςκαμψύασ
Να χρηςιμοποιόςει Απόςβεςη Ανϊλογη τησ Μϊζασ
Να χρηςιμοποιόςει Απόςβεςη Rayleigh

Καρτϋλα Απόςβεςησ

Απόςβεςθ Ανάλογθ τθσ Δυςκαμψίασ
Για απόςβεςη ανϊλογη τησ δυςκαμψύασ, ζητεύται από τον χρόςτη να ειςϊγει την τιμό του
ςυντελεςτό μητρώου δυςκαμψύασ (K) που ςκοπεύει να χρηςιμοποιόςει.
Συπικϊ, αλλϊ όχι αποκλειςτικϊ, αυτό η τιμό υπολογύζεται από την ακόλουθη εξύςωςη:
𝛼𝐾 =

𝑇𝜉
𝜋

Ζητεύται από τον χρόςτη να δηλώςει αν η απόςβεςη εύναι ανϊλογη τησ (i) αρχικόσ δυςκαμψύασ ό τησ
(ii) εφαπτομενικόσ δυςκαμψύασ.
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ΗΜΕΙΩΗ 1: Η τιμό του μητρώου απόςβεςησ ανϊλογο τησ εφαπτομενικόσ δυςκαμψύασ
ανανεώνεται ςε κϊθε ςτϊδιο φόρτιςησ, όχι ςε κϊθε επανϊληψη, αφού η τελευταύα θα ϋδινε
μεγαλύτερη αριθμητικό αςτϊθεια και μεγαλύτερουσ χρόνουσ ανϊλυςησ.

ΗΜΕΙΩΗ 2: ε περύπτωςη που εμφανιςτούν αριθμητικϋσ δυςκολύεσ με τη χρόςη μητρώου
απόςβεςησ ανϊλογου τησ εφαπτομενικόσ δυςκαμψύασ, ο χρόςτησ τότε θα πρϋπει να χρηςιμοποιόςει
απόςβεςη ανϊλογη τησ αρχικόσ δυςκαμψύασ, χρηςιμοποιώντασ ωςτόςο μια ιςοδύναμη μειωμϋνη
τιμό ιξώδουσ απόςβεςησ, ϋτςι ώςτε να αποφευχθεύ η εμφϊνιςη υπερβολικϊ υψηλών φαινομϋνων
ιξώδουσ απόςβεςησ. Ενώ ϋνα ποςοςτό 2-3% ιξώδουσ απόςβεςησ εύναι λογικό, όταν αναλύονται
καταςκευϋσ από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα με απόςβεςη ανϊλογη τησ εφαπτομενικόσ δυςκαμψύασ, μύα
πολύ μικρότερη τιμό από 0,5-1% θα πρϋπει να χρηςιμοποιηθεύ εϊν γύνει χρόςη απόςβεςησ ανϊλογη
τησ αρχικόσ δυςκαμψύασ αντύςτοιχα.

Απόςβεςθ ανάλογθ τθσ Μάηασ
Για απόςβεςη ανϊλογη τησ μϊζασ, ζητεύται από τον χρόςτη να ειςϊγει την τιμό του ςυντελεςτό
μητρώου μϊζασ (M) που ςκοπεύει να χρηςιμοποιόςει.
Συπικϊ, αλλϊ όχι αποκλειςτικϊ, αυτό η τιμό υπολογύζεται από την εξύςωςη:
𝛼𝑀 =

4𝜋𝜉
𝑇

Απόςβεςθ Rayleigh
Για απόςβεςη Rayleigh, ζητεύται από τον χρόςτη να ειςϊγει την περύοδο (Σ) και απόςβεςη (ξ) τησ
πρώτησ και τησ τελευταύασ υπό εξϋταςη ιδιομορφόσ (εδώ ονομϊζονται ωσ ιδιομορφϋσ 1 και 2).
Οι ςυντελεςτϋσ πολλαπλαςιαςμού μητρώων ανϊλογου τησ μϊζασ (M) και ανϊλογου τησ δυςκαμψύασ
(K) υπολογύζονται ςτη ςυνϋχεια από το πρόγραμμα, χρηςιμοποιώντασ τισ εξιςώςεισ που δύνονται
παρακϊτω, οι οπούεσ διαςφαλύζουν ότι εκτιμϊται πραγματικό απόςβεςη Rayleigh (αν
χρηςιμοποιηθούν αυθαύρετοι ςυντελεςτϋσ, αυτό θα ϋδειχνε ότι χρηςιμοποιεύται μητρωικό απόςβεςη
και όχι Rayleigh).
𝛼𝑀 = 4𝜋

𝜉1 𝑇1 − 𝜉2 𝑇2
𝑇12 − 𝑇22

𝜅𝛼𝜄

𝛼𝐾 =

𝑇1 𝑇2 𝜉2 𝑇1 − 𝜉1 𝑇2
𝜋
𝑇12 − 𝑇22

ΗΜΕΙΩΗ 1: Τπϊρχει μια ςχετικϊ μεγϊλη ποικιλύα διαφορετικών τύπων μητρώων απόςβεςησ και
χρηςιμοποιεύται ςε διαφορετικούσ κώδικεσ FE. Αυτϋσ οι παραλλαγϋσ μπορεύ να ϋχουν
πλεονεκτόματα ςε ςχϋςη με την παραδοςιακό απόςβεςη Rayleigh π.χ. μεύωςη του επιπϋδου
απόςβεςησ που ειςϊγεται ςε ανώτερεσ ιδιομορφϋσ κ.ο.κ. Όμωσ, πιςτεύουμε ότι τϋτοιο επύπεδο
βελτύωςησ και προςαρμοςτικότητασ δεν εύναι απαραύτητο ςτισ περιςςότερεσ αναλύςεισ, για αυτόν
τον λόγο μόνο οι τρεύσ παραπϊνω μϋθοδοι ιξώδουσ απόςβεςησ χρηςιμοποιούνται ςτο πρόγραμμα.

184

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ

ΗΜΕΙΩΗ 2: Τπϊρχει ςημαντικό απόκλιςη ςτισ προτϊςεισ ςχετικϊ με το ποιεσ πραγματικϋσ τιμϋσ
ιςοδύναμησ ιξώδουσ απόςβεςησ να χρηςιμοποιούνται όταν εκτελούνται δυναμικϋσ αναλύςεισ των
καταςκευών, και ςυνύςταται ςτον χρόςτη να ερευνόςει αυτό το θϋμα εκτενώσ, ώςτε να καταλόξει
ςτισ πιο κατϊλληλεσ τιμϋσ για τη δικό του ανϊλυςη. Εδώ, ςημειώνουμε απλώσ ότι η τιμό θα
εξαρτϊται από τον τύπο του υλικού (τυπικϊ υψηλότερεσ τιμϋσ χρηςιμοποιούνται ςτο ςκυρόδεμα, ςε
ςχϋςη με τον χϊλυβα, για παρϊδειγμα), την καταςκευαςτικό διαμόρφωςη (π.χ. ϋνα πλαιςιακό πολύόροφο με τούχουσ πλόρωςησ μπορεύ να ϋχει υψηλότερεσ τιμϋσ ςε ςχϋςη με μύα ΜΒΕ δοκό εδρϊςεωσ
γϋφυρασ), το επύπεδο τησ παραμόρφωςησ (ςε χαμηλϊ επύπεδα παραμόρφωςησ μπορεύ να πρϋπει να
χρηςιμοποιεύςετε τιμϋσ ιςοδύναμησ ιξώδουσ απόςβεςησ που εύναι υψηλότερεσ από αυτϋσ που
χρηςιμοποιούνται ςε αναλύςεισ όπου τα κτύρια «ςπρώχνονται» βαθιϊ μϋςα ςτην ανελαςτικό τουσ
περιοχό, αφού ςτην τελευταύα περύπτωςη, η ςυνειςφορϊ των μη-δομικών ςτοιχεύων πιθανόν να
εύναι χαμηλόσ ςημαςύασ, για παρϊδειγμα), τη ςτατηγικό προςομούωςησ (π.χ. η προςομούωςη
ρηγμϊτωςησ ινών λαμβϊνεται υπ’όψη αποκλειςτικϊ και ϋτςι δεν χρειϊζεται με κϊποιο τρόπο να
αντιπροςωπεύεται ςε όρουσ ιςοδύναμησ ιξώδουσ απόςβεςησ, καθώσ αυτό γύνεται ςτην
προςομούωςη πλαςτικών αρθρώςεων με χρόςη διγραμμικών ςχϋςεων ροπόσ-καμπυλότητασ.

ΗΜΕΙΩΗ 3: Οι δυνϊμεισ απόςβεςησ ςτα μοντϋλα με ςτοιχεύα πολύ υψηλόσ δυςκαμψύασ (π.χ.
γϋφυρεσ με δύςκαμπτα βϊθρα, κτύρια με δύςκαμπτα τοιχύα, κλπ) μπορεύ να γύνουν μη-ρεαλιςτικϋσ, η
ςυνολικό απόςβεςη ςε ϋνα μοντϋλο γϋφυρασ μπορεύ να ειςϊγει ςημαντικϋσ δυνϊμεισ απόςβεςησ,
λόγω π.χ. τησ πολύ μεγϊλησ δυςκαμψύασ των βϊθρων.

ΤΛΙΚΑ
Σα υλικϊ που εύναι διαθϋςιμα ςτο SeismoStruct ορύζονται ςτην ενότητα Τλικϊ, όπου (i) η ονομαςύα
(που χρηςιμοποιεύται για να προςδιορύςει το υλικό μϋςα ςτο ϋργο), (ii) ο τύποσ (ςε λύςτα παρακϊτω),
(iii) οι μηχανικϋσ ιδιότητεσ (δηλ. η αντοχό, το μϋτρο ελαςτικότητασ, η παραμόρφωςη-κρϊτυνςησ κλπ.)
και (iv) οι παρϊμετροι που χρειϊζονται για τουσ ελϋγχουσ με βϊςη τον κανονιςμό (δηλ. υφιςτϊμενα ό
νϋα υλικϊ) για κϊθε ςυγκεκριμϋνο υλικό μπορούν να οριςτούν.

Προςθόκη Τλικών

Ενότητα Τλικών

Ειςαγωγι Δεδομζνων
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ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Μόνο οι τύποι των υλικών που ϋχουν προηγουμϋνωσ ενεργοποιηθεύ ςτην καρτϋλα
Καταςτατικϊ Μοντϋλα (Εργαλεύα > Ρυθμύςεισ Έργου > Καταςτατικϊ Μοντϋλα) θα εμφανιςτούν
ςτην ενότητα Τλικϊ.

Όπωσ φαύνεται ςτο Παρϊδειγμα N.1, εύναι διαθϋςιμεσ δύο επιλογϋσ για τον οριςμό των υλικών.
1.
2.

Προςθόκη Κατηγορύασ Τλικού
Προςθόκη Τλικού Γενικόσ Μορφόσ

Ενότητα Τλικών – Επιλογό Προςθόκησ Κατηγορύασ Τλικού

Ενότητα Τλικών – Επιλογό Προςθόκησ Τλικού Γενικόσ Μορφόσ

Εύκοςι τύποι υλικών εύναι διαθϋςιμοι ςτο SeismoStruct. Ωσ προεπιλογό, όλοι οι τύποι των υλικών
μπορούν να επιλεγούν χωρύσ αλλαγϋσ ςτην καρτϋλα Ρυθμύςεισ Έργου. Η πλόρησ λύςτα των υλικών
παρουςιϊζεται εδώ:

















Διγραμμικό Μοντϋλο Φϊλυβα - stl_bl
Μοντϋλο χϊλυβα Menegotto-Pinto - stl_mp
Διγραμμικό μοντϋλο χϊλυβα με ιςοτροπικό κρϊτυνςη - stl_bl2
Μοντϋλο χϊλυβα Giuffre-Menegotto-Pinto με ιςοτροπικό κρϊτυνςη – stl_gmp
Μοντϋλο χϊλυβα Ramberg-Osgood - stl_ro
Μοντϋλο χϊλυβα Dodd-Restrepo – stl_dr
Μοντϋλο χϊλυβα Monti-Nuti με μετελαςτικό λυγιςμό - stl_mn
Μοντϋλο μεταλλικών ςυνδϋςμων με περιοριςμό ϋναντι λυγιςμού – stl_brb
Μη γραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Mander et al. - con_ma
Σριγραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ - con_tl
Μη γραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Chang-Mander – con_cm
Μη γραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Kappos and Konstantinidis - con_hs
Μοντϋλο τςιμεντοειδούσ ςύνθετου υλικού – con_ecc
Μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Kent-Scott-Park – con_ksp
Σριγραμμικό μοντϋλο φϋρουςασ τοιχοποιύασ – mas_tl
Παραβολικό μοντϋλο φϋρουςασ τοιχοποιύασ – mas_pr
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Μοντϋλο υπερελαςτικών κραμϊτων με μνόμη ςχόματοσ - se_sma
Σριγραμμικό μοντϋλο FRP - frp_tl
Ελαςτικό μοντϋλο υλικού - el_mat
Γενικό υλικό υςτϋρηςησ – hyst_mat

ΗΜΕΙΩΗ: το SeismoStruct, ο λόγοσ του Poisson θεωρεύται ύςοσ με 0.2 για ςκυρόδεμα και 0.3 για
χϊλυβα.

Για μια περιεκτικό περιγραφό των τύπων των υλικών, ανατρϋξτε ςτο Παρϊρτημα Γ- Τλικϊ.

ΔΙΑΣΟΜΕ
Οι διατομϋσ που θα εύναι διαθϋςιμεσ ςτο ϋργο SeismoStruct ορύζονται ςτην ενότητα Διατομϋσ, όπου
(i) η ονομαςύα (που χρηςιμοποιεύται για να προςδιορύςει τη διατομό μϋςα ςτο ϋργο), (ii) ο τύποσ (ςε
λύςτα παρακϊτω) (iii) τα υλικϊ (όπωσ ορύςτηκαν ςτην ενότητα των υλικών), (iv) οι διαςτϊςεισ
(μόκοσ, πλϊτοσ, κλπ) και (v) ο οπλιςμόσ (αν υποςτηρύζεται) μπορούν να οριςτούν.

Προςθόκη Διατομόσ

Ενότητα Διατομών

Επύςησ, ςτο SeismoStruct μπορούν να χρηςιμοποιηθούν προκαθοριςμϋνεσ διατομϋσ χϊλυβα
κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ Προςθόκη Μεταλλικόσ Διατομόσ. Μια βϊςη δεδομϋνων με τισ πιο κοινϋσ
διατομϋσ χϊλυβα (π.χ. HEA, HEB, IPE κλπ.) εύναι διαθϋςιμη, καθώσ επύςησ και διατομϋσ W και HSS τα
οπούα ϋχουν ειςαχθεύ με την ϋκδοςη v7.0 του SeismoStruct.

Ειςαγωγι Δεδομζνων
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Ενότητα Διατομών –Επιλογό Προςθόκη Μεταλλικόσ Διατομόσ

Από την ϋκδοςη v7.0 του SeismoStruct και μετϊ, εύναι δυνατόν να ειςϊγετε διπλϋσ διατομϋσ χϊλυβα
κϊνοντασ κλικ ςτο αντύςτοιχο πεδύο ςτο πλαύςιο διαλόγου των Νϋων Συποποιημϋνων Διατομών:

Ενότητα Διατομών –Επιλογό Προςθόκη Μεταλλικόσ Διατομόσ

Εβδομόντα δύο τύποι διατομών εύναι διαθϋςιμεσ ςτο SeismoStruct. Από απλϋσ ςυμπαγεύσ διατομϋσ
ενόσ υλικού ωσ πιο ςύνθετεσ διατομϋσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ και ςύμμεικτεσ διατομϋσ.





Ορθογωνικό ςυμπαγόσ διατομό - rss
Ορθογωνικό κούλη διατομό - rhs
Κυκλικό ςυμπαγόσ διατομό - css
Κυκλικό κούλη διατομό - chs
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υμμετρικό I - ό T - διατομό - sits
Αςύμμετρη διατομό γενικόσ μορφόσ- agss
Διατομό διπλών γωνιακών ό τύπου C – dacss
Διατομό τύπου 1 διπλών I – di1
Διατομό τύπου 2 διπλών I – di2
Διατομό τύπου 1 διπλών I με ϊνω και κϊτω λϊμεσ – di1tbp
Διατομό τύπου 2 διπλών I με ϊνω και κϊτω λϊμεσ – di2tbp
Διατομό τύπου 1 διπλών I με λϊμεσ κορμού – di1wp
Διατομό τύπου 2 διπλών I με λϊμεσ κορμού – di2wp
Διατομό τύπου 1 διπλών I με ϊνω, κϊτω και λϊμεσ κορμού – di1tbwp
Διατομό τύπου 2 διπλών I με ϊνω, κϊτω και λϊμεσ κορμού – di2tbwp
υγκολλημϋνη κιβωτιοειδόσ διατομό διπλών C – bbdc
υγκολλημϋνη κιβωτιοειδόσ διατομό διπλών C με ςυνδετόρια λϊμα - bbdccp
υγκολλημϋνη κιβωτιοειδόσ διατομό διπλών C με ϊνω και κϊτω ςυνδετόρια λϊμα - bbdctbp
υγκολλημϋνη κιβωτιοειδόσ διατομό διπλών γωνιακών – bbda
υγκολλημϋνη κιβωτιοειδόσ διατομό διπλών γωνιακών με ςυνδετόρια λϊμα – bbdacp
Διατομό I με ϊνω και κϊτω λϊμεσ – itbp
Διατομό Ι με ϊνω, κϊτω και λϊμεσ κορμού – itbwp
Διατομό Ι με ϊνω λϊμα – itp
Διατομό Ι με κϊτω λϊμα – ibp
Διατομό Ι ενιςχυμϋνη ςτην κϊτω παρειϊ με διατομό Ι – ibri
Διατομό Ι ενιςχυμϋνη ςτην κϊτω παρειϊ με διατομό T – ibrt
Αςτεροειδόσ διατομό από γωνιακϋσ διατομϋσ – sfa
Διατομό διπλών γωνιακών ςυνδεδεμϋνων κορμό με κορμό – dabtb
υγκολλημϋνη κιβωτιοειδόσ διατομό από τϋςςερισ γωνιακϋσ διατομϋσ – bbfa
Διατομό διπλών γωνιακών τοποθετημϋνων κατϊ μόκοσ τησ διαγωνύου – dadg
ταυροειδόσ Διατομό – cfs
Ορθογωνικό διατομό οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ - rcrs
Σετρϊπλευρη διατομό οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ - rcqs
Ορθογωνικό κούλη διατομό οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ με ςτρογγυλεμϋνεσ γωνύεσ- rcrrcs
Κυκλικό διατομό οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ - rccs
Διατομό υποςτυλώματοσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ μορφόσ Ζ – rczcs
Διατομό υποςτυλώματοσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ μορφόσ-L – rclcs
Διατομό υποςτυλώματοσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ μορφόσ-T – rctcs
Διατομό Σ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ - rcts
Αςύμμετρη ορθογωνικό διατομό οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ - rcars
Ορθογωνικό διατομό τοιχύου οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ – rcrws
Ορθογωνικό διατομό τοιχύου οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ χωρύσ ψευδοκολώνεσ - rcbws
Διατομό τοιχύου οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ μορφόσ U - rcuws
Διατομό τοιχύου οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ μορφόσ Ζ - rczws
Διατομό τοιχύου οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ μορφόσ L - rclws
Ορθογωνικό κούλη διατομό οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ - rcrhs
Ορθογωνικό κούλη διατομό οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ με ςτρογγυλεμϋνεσ γωνύεσ- rcrrchs
Κυκλικό κούλη διατομό οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ - rcchs
Κιβωτιοειδόσ διατομό οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ - rcbgs
Ορθογωνικό διατομό οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ με μανδύα– rcjrs
Ορθογωνικό διατομό οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ με μανδύα με ςτρογγυλεμϋνεσ γωνύεσ –
rcjrrcs
Ορθογωνικό διατομό οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ με τρύπλευρο μανδύα – rcjrs3
Ορθογωνικό διατομό οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ με δύπλευρο μανδύα – rcjrs2
Ορθογωνικό διατομό οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ με μονόπλευρο μανδύα – rcjrs1
Κυκλικό διατομό οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ με μανδύα – rcjcs
Διατομό υποςτυλώματοσ μορφόσ Ζ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ με μανδύα – rcjzcs
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Διατομό υποςτυλώματοσ μορφόσ L οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ με μανδύα – rcjlcs
Διατομό υποςτυλώματοσ μορφόσ L οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ με τρύπλευρο μανδύα – rcjlcs3
Διατομό υποςτυλώματοσ μορφόσ T οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ με μανδύα – rcjtcs
Διατομό υποςτυλώματοσ μορφόσ T οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ με τρύπλευρο μανδύα – rcjtcs3
Διατομό Σ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ με μανδύα – rcjts
Διατομό Σ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ με τρύπλευρο μανδύα – rcjts3
Διατομό Σ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ με μονόπλευρο μανδύα – rcjts1
Αςύμμετρη ορθογωνικό διατομό οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ με μανδύα - rcjars
Αςύμμετρη ορθογωνικό διατομό οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ με μονόπλευρο μανδύα – rcjars1
ύμμεικτη Ι-διατομό - cpis
Μερικώσ εγκιβωτιςμϋνη ςύμμεικτη Ι-διατομό - pecs
Πλόρωσ εγκιβωτιςμϋνη ςύμμεικτη Ι-διατομό - fecs
ύμμεικτη ορθογωνικό διατομό - crs
ύμμεικτη κυκλικό διατομό – ccs
Διατομό τοιχύου τοιχοποιύασ – mws
Διατομό διαζώματοσ/τυμπϊνου τοιχοποιύασ - mss

ημειώνεται ότι από την ϋκδοςη 2016 και μετϊ του προγρϊμματοσ, οι χρόςτεσ ϋχουν τη δυνατότητα
προβολόσ του οπλιςμού διϊτμηςησ τησ διατομόσ.

Ενότητα Ιδιοτότων Διατομόσ – Προβολό Εγκϊρςιου οπλιςμού

Φρηςιμοποιώντασ αυτούσ τουσ τύπουσ διατομών, ο χρόςτησ ϋχει τη δυνατότητα να δημιουργόςει ϋναν
απεριόριςτο αριθμό διαφορετικών διατομών, οι οπούεσ ςτη ςυνϋχεια θα χρηςιμοποιηθούν για να
ορύςουν τισ διαφορετικϋσ Κατηγορύεσ τοιχεύων ενόσ μοντϋλου καταςκευόσ.
Για μια περιεκτικό περιγραφό των τύπων διατομών, ανατρϋξτε ςτο Παρϊρτημα Δ-Διατομϋσ.

ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ ΣΟΙΧΕΙΩΝ
Σα ςτοιχεύα που εύναι διαθϋςιμα ςτο ϋργο SeismoStruct ορύζονται ςτην ενότητα Κατηγορύεσ
τοιχεύων. Οι τύποι των ςτοιχεύων χρηςιμοποιούνται για να ορύςουν Κατηγορύεσ τοιχεύων ακριβώσ
με τον ύδιο τρόπο που οι τύποι των υλικών χρηςιμοποιόθηκαν για να ορύςουν υλικϊ ό τύποι διατομών
για ορύςουν διατομϋσ. Για αυτό μόνο για την περύπτωςη υλικών και διατομών, ςε ϋνα ϋργο ςτο
SeismoStruct μπορεύ να υπϊρχει οποιοςδόποτε αριθμόσ κατηγοριών ςτοιχεύων που ανόκουν ςτον ύδιο
τύπο ςτοιχεύου (π.χ. για μοντελοπούηςη δύο διαφορετικών υποςτυλωμϊτων ο χρόςτησ πρϋπει να
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ορύςει δύο διαφορετικϋσ κλϊςεισ, και οι δύο για τον ύδιο τύπο ςτοιχεύου – πλαιςιακϊ ςτοιχεύα). Οι
Κατηγορύεσ τοιχεύων που ορύζονται ςε αυτόν την ενότητα χρηςιμοποιούνται μετϊ ςτην ενότητα
Σοπολογύα τοιχεύου για να δημιουργόςουν πραγματικϊ ςτοιχεύα που ςχηματύζουν το δομικό
μοντϋλο που καταςκευϊζεται.

Ενότητα Κατηγοριών τοιχεύων

Προσ το παρόν, δεκαεπτϊ τύποι ςτοιχεύων, που χωρύζονται ςε τρεύσ κατηγορύεσ (τύποι ςτοιχεύων
Δοκού-Τποςτυλώματοσ, Σύποι τοιχεύων υνδϋςμου και Σύποι τοιχεύων Μϊζασ και Απόςβεςησ),
εύναι διαθϋςιμοι ςτο SeismoStruct.















Ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχεύο - infrmDB, infrmFB
Ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχεύο με πλαςτικϋσ αρθρώςεισ – infrmFBPH, infrmDBPH
Ελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχεύο - elfrm
Ανελαςτικό ςτοιχεύο τοιχοπλόρωςησ - infill
Ανελαςτικό ςτοιχεύο δικτυώματοσ – truss
Ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχεύο τοιχοποιύασ – masonry
τοιχεύο ραφιού – rack
τοιχεύο ςυνδϋςμου – link
Μακροςτοιχεύο επιφανειακών θεμελύων – ssilink1
Μακροςτοιχεύο παςςϊλων θεμελύωςησ – ssilink2
Ελαςτομερϋσ ςτοιχεύο εφεδρϊνου (Bouc Wen) – bearing1
Εφϋδρανο Σριβόσ Ολύςθιςησ – bearing2
τοιχεύα μϊζασ - lmass & dmass
τοιχεύο ςυγκεντρωμϋνησ ιξώδουσ απόςβεςησ - dashpt

Φρηςιμοποιώντασ αυτούσ τουσ τύπουσ ςτοιχεύων, ο χρόςτησ ϋχει τη δυνατότητα να δημιουργόςει ϋνα
απεριόριςτο αριθμό διαφορετικών κατηγοριών ςτοιχεύων τα οπούα όχι μόνο αναπαριςτούν ακριβώσ
τα ϊθικτα/επιςκευαςμϋνα δομικϊ μϋλη (υποςτυλώματα, δοκϊρια, τοιχύα, κόμβοι δοκώνυποςτυλωμϊτων κλπ) και τα μη-δομικϊ μϋλη (τοιχοπληρώςεισ, ςυςκευϋσ απορρόφηςησ ενϋργειασ,
μϊζεσ αδρϊνειασ κλπ) ϊλλα επύςησ την μοντελοπούηςη διαφορετικών ςυνοριακών ςυνθηκών όπωσ
εύκαμπτα θεμϋλια, ςειςμικούσ αποςβεςτόρεσ, καταςκευαςτικού αρμού κλπ.
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ΗΜΕΙΩΗ 1: Κϊποιοι τύποι ςτοιχεύων (π.χ. ςτοιχεύα μϊζασ και βαρύτητασ) δεν μπορούν να
χρηςιμοποιηθούν ςε ςυγκεκριμϋνεσ αναλύςεισ (π.χ. ςτατικό ανϊλυςη) και για αυτό μπορεύ να μην
εύναι πϊντα διαθϋςιμα ςτην ενότητα Κατηγοριών τοιχεύων.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Οι χρόςτεσ μπορεύ να βρούν ενδιαφϋρουςεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη προςομούωςη
δομικών και μη δομικών μελών ςτο NEHRP Seismic Design Technical Brief No. 4 (αναφϋρεται ςτη
βιβλιογραφύα).

Για μια περιεκτικό περιγραφό των τύπων των ςτοιχεύων, ανατρϋξτε ςτο Παρϊρτημα Ε –Κατηγορύεσ
τοιχεύων.

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΘ
Ο γεωμετρικόσ οριςμόσ τησ καταςκευόσ μοντελοποιεύται με μια διαδικαςύα τεςςϊρων βημϊτων.
Αρχικϊ, ορύζονται όλοι οι δομικού και μη δομικού κόμβοι, ώςτε να οριςτεύ μετϊ και η Σοπολογύα των
ςτοιχεύων. Η διαδικαςύα ολοκληρώνεται με τον οριςμό δεςμεύςεων, οι οπούεσ χαρακτηρύζουν εξ’
ολοκλόρου τισ ςυνοριακϋσ ςυνθόκεσ τησ καταςκευόσ. Επιπλϋον, ‘προαιρετικϋσ’ ςυζευγμϋνεσ
δεςμεύςεισ μπορούν να οριςτούν.
Οπότε, η γεωμετρύα τησ καταςκευόσ ορύζεται μϋςα από τισ ακόλουθεσ ενότητεσ, οι οπούεσ θα
περιγραφούν παρακϊτω:





Κόμβοι
Σοπολογύα τοιχεύων
υζευγμϋνεσ Δεςμεύςεισ
Εξωτερικϋσ Δεςμεύςεισ

Ενότητεσ Γεωμετρύασ Καταςκευόσ

192

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ

ΗΜΕΙΩΗ: Ένα μϋγιςτο όριο 50000 ϋχει οριςτεύ ωσ ο μϋγιςτοσ αριθμόσ κόμβων και ςτοιχεύων για
ϋνα μοντϋλο ςτο SeismoStruct.

Κόμβοι
το SeismoStruct εύναι διαθϋςιμοι δύο τύποι κόμβων: δομικού και μη-δομικού

Δομικοί Κόμβοι
Εύναι όλοι οι κόμβοι ςτουσ οπούουσ ςυνδϋεται ϋνα ςτοιχεύο οποιουδόποτε τύπου. το SeismoStruct,
δεν εύναι δυνατό να εκτελϋςετε οποιουδόποτε τύπου ανϊλυςη αν ϋνασ κόμβοσ που ϋχει οριςτεύ ωσ
’δομικόσ’ δεν ϋχει τουλϊχιςτον ϋνα ςτοιχεύο ςυνδεδεμϋνο ςε αυτόν. Με ϊλλα λόγια, οι δομικού κόμβοι
εύναι όλοι εκεύνοι ςτουσ οπούουσ ϋχουν οριςτεύ βαθμού-ελευθερύασ και ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο
ςχηματιςμό του μητρώου δυςκαμψύασ και ςτα διανύςματα φορτύου/μετατόπιςησ.

Μθ-δομικοί κόμβοι
Εύναι κόμβοι που δεν περιλαμβϊνονται ςτην επύλυςη τησ καταςκευόσ αλλϊ ςυνόθωσ χρειϊζονται για
να ορύςουν τον προςανατολιςμό των τοπικών αξόνων ςυγκεκριμϋνων τύπων ςτοιχεύων (όπωσ
περιγρϊφεται ςτην Σοπολογύα ςτοιχεύων). ε αυτόν τον τύπο κόμβων δεν μπορεύ να ςυνδεθεύ κανϋνα
ςτοιχεύο κανενόσ τύπου και επύςησ εύναι εμφανϋσ ότι οι δομικού κόμβοι μπορούν επύςησ να
χρηςιμοποιηθούν ωσ ςημεύο αναφορϊσ ςτον οριςμό των τοπικών αξόνων, και ςυνόθωσ προκύπτει
πολύ πιο απλό και ςαφϋσ να διατηρόςουν αυτό το ρόλο ςτουσ μη-δομικούσ κόμβουσ. Οι χρόςτεσ
μπορούν να ανατρϋξουν ςτο κεφϊλαιο καθολικών και τοπικών αξόνων για μια πιο βαθιϊ ανϊλυςη ςε
αυτό το θϋμα. Ωσ προεπιλογό οι μη-δομικού κόμβοι δεν εύναι ορατού ςτην 3D απεικόνιςη του μοντϋλου,
κϊτι που μπορεύ εύκολα να τροποποιηθεύ μϋςω μιασ αλλαγόσ ςτισ ρυθμύςεισ απεικόνιςησ.
ΗΜΕΙΩΗ: Όταν οι χρόςτεσ ορύζουν μη–δομικούσ κόμβουσ με πολύ μεγϊλεσ ςυντεταγμϋνεσ και
μετϊ ενεργοποιούν την προβολό αυτών των κόμβων, το μοντϋλο αναπόφευκτα θα ςμικρυνθεύ ςε
ϋνα πολύ μικρό μϋγεθοσ προβολόσ. Προκειμϋνου να αποφευχθεύ αυτό το ςενϊριο, οι χρόςτεσ πρϋπει
(i) να φϋρουν τουσ μη-δομικούσ κόμβουσ πιο κοντϊ ςτην καταςκευό, (ii) να απενεργοποιόςουν την
προβολό των τελευταύων ό (iii) να μεγεθύνουν χειροκύνητα κϊθε φορϊ που η 3D απεικόνιςη
ανανεώνεται.
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Ενότητα Κόμβων

Όπωσ ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ ενότητεσ, ο χρόςτησ μπορεύ να προςθϋςει νϋουσ κόμβουσ (επύςησ μϋςω
του κουμπιού Γραφικό Ειςαγωγό) και να αφαιρϋςει/επεξεργαςτεύ τουσ υφιςτϊμενουσ επιλεγμϋνουσ.

Προςθόκη/Επεξεργαςύα Κόμβων

την Γραφικό Ειςαγωγό, ο χρόςτησ πρϋπει να:
1.
2.
3.
4.
5.

Επιλϋξει το επύπεδο ϋλξησ (0 ωσ προεπιλογό)
Ενδεχομϋνωσ αλλϊξει το βόμα Έλξησ (1 ωσ προεπιλογό), το πρόθεμα και την κατϊληξη των
ονομϊτων των ςτοιχεύων (“κόμβοσ” και “1”, αντύςτοιχα από προεπιλογό)
Πατόςει διπλό κλικ ςτον κϊναβο προκειμϋνου να ορύςει τουσ κόμβουσ
Επαναλϊβει την προηγούμενη διαδικαςύα μϋχρι να δημιουργηθούν όλοι οι κόμβοι
το τϋλοσ τησ διαδικαςύασ, επιλϋξει το κουμπύ Σϋλοσ για να επιςτρϋψει ςτην Ειςαγωγό ςε
Πύνακα
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Προςθόκη Κόμβων (Γραφικό Ειςαγωγό)
ΗΜΕΙΩΗ: Μια πολύ ςημαντικό λειτουργύα η οπούα μπορεύ να αποδεικτεύ ιδιαύτερα χρόςιμη ςτουσ
χρόςτεσ, εύναι η ικανότητα αλλαγόσ ενόσ τύπου ςυντεταγμϋνων μϋςω μιασ απλόσ διαδικαςύασ,
κϊνοντασ μια πολλαπλό επιλογό και ανούγοντασ το πλαύςιο διαλόγου Επεξεργαςία. Αυτό μπορεύ να
εύναι πολύ βολικό, για παρϊδειγμα, όταν κϊποιοσ πρϋπει να αλλϊξει τισ y-ςυντεταγμϋνεσ όλων των
κόμβων ενόσ πλαιςύου που πρόκειται να μετακινόθούν ςε μια διαφορετικό θϋςη ςτο χώρο.

Οι κόμβοι μπορούν να ταξινομηθούν ςύμφωνα με τισ ονομαςύεσ τουσ ό τισ ςυντεταγμϋνεσ τουσ x-, y- ό
z-. Αν ο χρόςτησ κϊνει κλικ μια φορϊ ςτην επικεφαλύδα τησ αντύςτοιχησ ςτόλησ, αύξουςα ςειρϊ
υιοθετεύται, ενώ αν κϊνει ϋνα δεύτερο κλικ, οι κόμβοι ταξινομούνται ςε φθύνουςα ςειρϊ (δεύτε την
λειτουργύα Επεξεργαςύασ για περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ ςτην ταξινόμηςη δεδομϋνων).
Η ενότητα Κόμβοι περιλαμβϊνει επύςησ μια λειτουργύα Προςαύξηςησ όπου ο χρόςτησ μπορεύ να
δημιουργόςει νϋουσ κόμβουσ μϋςω ‘επανϊληψησ’ των υφιςτϊμενων. Αυτό γύνεται:
1.
2.
3.

Επιλϋγοντασ τουσ κόμβουσ που θα αποτελϋςουν τη βϊςη τησ προςαύξηςησ
Πατώντασ το κουμπύ Προςαύξηςησ
Προςδιορύζοντασ την προςαύξηςη ςτην ονομαςύα και ςτισ ςυντεταγμϋνεσ των κόμβων και
τελικϊ αποφαςύζοντασ τον αριθμό των ‘Επαναλόψεων’ που θα γύνουν.

Ειςαγωγι Δεδομζνων
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Λειτουργύα Προςαύξηςησ – Κόμβοι

Σοπολογία τοιχείου
Σα διαφορετικϊ ςτοιχεύα τησ καταςκευόσ ορύζονται ςτην ενότητα Σοπολογύα τοιχεύου, όπου η
ονομαςύα τουσ, η κατηγορύα των ςτοιχεύων, οι αντύςτοιχοι κόμβοι, τα ϊκαμπτα ϊκρα, οι ελευθερύεσ
δυνϊμεων/ροπών και τελικϊ ο χρόνοσ ενεργοπούηςησ/.Υ. ορύζονται.
ημειώνεται ότι η πιθανότητα οριςμού ενόσ χρόνου/.Υ. ενεργοπούηςησ (και απενεργοπούηςησ)
παρϋχεται για κϊθε ςτοιχεύο. Οι προεπιλεγμϋνεσ τιμϋσ εύναι -1e20 για την ενεργοπούηςη (προκειμϋνου
να λαμβϊνεται υπόψη ςτην ανϊλυςη pushover) και 1e20 για την απενεργοπούηςη. Αυτό ςημαύνει ότι
το ςτοιχεύο ενεργοποιεύται ςτην αρχό κϊθε ανϊλυςησ και δεν θα απενεργοποιηθεύ.
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Επεξεργαςύα Ιδιοτότων τοιχεύου – Ενεργοπούηςη και απενεργοπούηςη Φρόνου/.Υ.

Όπωσ ςε όλεσ τισ ενότητεσ, ο χρόςτησ μπορεύ να ειςϊγει νϋα ςτοιχεύα (επύςησ μϋςω τησ Γραφικόσ
Ειςαγωγόσ) και να αφαιρϋςει ό να επεξεργαςτεύ επιλεγμϋνα ςτοιχεύα (δεύτε λειτουργύεσ
Επεξεργαςύασ).
ΗΜΕΙΩΗ: Οι χρόςτεσ μπορούν επύςησ να αλλϊξουν με μια απλό διαδικαςύα, για παρϊδειγμα, τουσ
μη δομικούσ κόμβουσ ςε ϋνα μεγϊλο αριθμό ςτοιχεύων, ξανϊ εκμεταλλευόμενοι τηn πολλαπλό
επιlογό και τισλειτουργύεσ επεξεργαςύασ.

Ενότητα Σοπολογύασ τοιχεύου

Ειςαγωγι Δεδομζνων
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Προκειμϋνου να προςθϋςετε ϋνα νϋο ςτοιχεύο ςτην Ειςαγωγό ςε Πύνακα, ο χρόςτησ πρϋπει να
ακολουθόςει τα παρακϊτω βόματα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Προςθόκη
Ορύςτε ϋνα Όνομα
Επιλϋξτε την Κατηγορύα τοιχεύου από το αναδυόμενο μενού
Επιλϋξτε τουσ αντύςτοιχουσ κόμβουσ χρηςιμοποιώντασ τα αντύςτοιχα αναδυόμενα μενού (ό
γραφικϊ)
Ορύςτε τον Προςανατολιςμό των τοιχεύων μϋςω τησ Γωνύασ Περιςτροφόσ ό μϋςω
Πρόςθετων Κόμβων
Επιλϋξτε το χρόνο/.Υ. Ενεργοπούηςησ και Απενεργοπούηςησ

Επιλογό
κόμβου
(γραφικό ειςαγωγό)

Επιλογό κόμβου (από το
αναδυόμενο μενού)

Προςθόκη Νϋου τοιχεύου (Γραφικό Ειςαγωγό)
ΗΜΕΙΩΗ 1: Ο αρθμόσ των κόμβων των ςτοιχεύων, ο οπούοσ πρϋπει να επιλεγεύ, εξαρτϊται από την
Κατηγορύα τοιχεύων.

;
ΗΜΕΙΩΗ 2: Οι χρόςτεσ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν το ‘χρόνο ενεργοπούηςησ’ για να εξαιρϋςουν
τα φορτύα βαρύτητασ (δηλ. ενεργοποιώντασ τα ενιςχυμϋνα ςτοιχεύα μόνο μετϊ τα πρώτα βόματα
τησ ανϊλυςησ, το οπούο περιλαμβϊνει την εφαρμογό φορτύων βαρύτητασ).

Εναλλακτικϊ, προκειμϋνου να προςθϋςετε γραφικϊ νϋο ςτοιχειό ςτην Γραφικό Ειςαγωγό ο χρόςτησ
πρϋπει:
1.
2.
3.

Να κϊνει κλικ ςτο κουμπύ Γραφικό Ειςαγωγό
Να επιλϋξει τισ κατηγορύεσ ςτοιχεύων από το αναδυόμενο μενού
Να κϊνει διπλό κλικ ςτο ‘γραφικό χώρο’ για να ορύςει όλουσ τουσ κόμβουσ ςτοιχεύων.
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Προςθόκη νϋων ςτοιχεύων (Γραφικό Ειςαγωγό)
ημεύωςη : Σο όνομα του ςτοιχεύου εύναι η ςυνϋνωςη του προθϋματοσ και τησ κατϊληξησ.

Επιπλϋον, εύναι διαθϋςιμεσ οι λειτουργεύεσ Προςαύξηςη και Τποδιαύρεςη. Όπωσ ςτην περύπτωςη
κόμβων, η προςαύξηςη ςτοιχεύων επιτρϋπει την αυτόματη δημιουργύα νϋων ςτοιχεύων μϋςω τησ
‘επανϊληψησ’ των υφιςτϊμενων. Λειτουργεύ με παρόμοιο τρόπο όπωσ η αυτόματη δημιουργύα
κόμβων, με τη διαφορϊ ότι αντύ για ςυντεταγμϋνεσ κόμβων, προςαυξϊνονται οι κόμβοι των ςτοιχεύων.
Προφανώσ αυτό η λειτουργύα απαιτεύ οι ονομαςύεσ των ςτοιχεύων να ανταποκρύνονται ςε αριθμό (π.χ.
100) ό λϋξη + αριθμό (e.g. elm20).
Η υποδιαύρεςη ςτοιχεύων, από την ϊλλη, δύνει ςτον χρόςτη ϋνα εργαλεύο για εύκολη και γρόγορη
υποδιαύρεςη υφιςτϊμενων πλαιςιακών ςτοιχεύων, ώςτε να βελτιωθεύ η διακριτοπούηςη ςε τοπικϋσ
περιοχϋσ (για παρϊδειγμα να αυξόςει την ακρύβεια τησ ανϊλυςησ ςε ζώνεσ υψηλόσ ανελαςτικότητασ
οι οπούεσ ϋχουν εντοπιςτεύ μόνο μετϊ από εκτϋλεςη τησ πρώτησ ανϊλυςησ με μύα πιο χονδροειδό
διακροτοπούηςη). Η δημιουργύα των νϋων εςωτερικών κόμβων, η παραγωγό των νϋων μικρότερων
ςτοιχεύων και η ανανϋωςη τησ Σοπολογύασ των ςτοιχεύων εκτελούνται αυτόματα από το πρόγραμμα.
Οι χρόςτεσ μπορούν να υποδιαιρϋςουν τα υφιςτϊμενα μϋλη ςε 2, 4, 5 και 6 μικρότερα κομμϊτια, το
μόκοσ των οπούων υπολογύζεται ωσ ποςοςτό των αρχικών μελών των ςτοιχεύων, όπωσ ορύζεται ςτισ
Ρυθμύςεισ Έργου > Τποδιαύρεςη τοιχεύου.

Ειςαγωγι Δεδομζνων
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Προςαύξηςη τοιχεύου και Τποδιαύρεςη τοιχεύου
ΗΜΕΙΩΗ: Ενώ ϋνα πολύ αραιό πλϋγμα πεπεραςμϋνων ςτοιχεύων μπορεύ να οδηγόςει ςτη δυςκολύα
ακριβούσ αναπαρϊςταςησ των ςχημϊτων/μηχανιςμών απόκριςησ, ϋνα υπεβολικό πλϋγμα μπορεύ να
οδηγόςει ςε υπερβολικϊ μεγϊλησ διϊρκειασ αναλύςεισ, και ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ ςε λιγότερο
ςταθερϋσ λύςεισ. Γι’ αυτό, ςυνύςταται ςουσ χρόςτεσ να παύρνουν ιςορροπημϋνεσ και προςεκτικϋσ
αποφϊςεισ ςτο επύπεδο πύκνωςησ του πλϋγματοσ που αποφαςύζουν να ειςϊγουν, ιδανικϊ
εκτελώντασ αναλύςεισ ευαιςθηςύασ προκειμϋνου να ορύςουν το ςημεύο βϋλτιςτησ ιςορροπύασ
μεταξύ ακρύβειασ, αριθμητικόσ ςταθερότητασ και διϊρκειασ των αναλύςεων.

τα επόμενα, γύνεται μια επιςκόπηςη των απαιτόςεων ςυνδεςμολογύασ για κϊθε τύπο ςτοιχεύου
διαθϋςιμου ςτο SeismoStruct.

Ελαςτικά και ανελαςτικά πλαιςιακά ςτοιχεία - infrmFB, infrmDB, infrmFBPH, infrmDBPH &
elfrm
Για αυτούσ τουσ τύπουσ ςτοιχεύων πρϋπει να οριςτούν δύο κόμβοι, αναπαριςτώντασ τουσ ακραύουσ
κόμβουσ του ςτοιχεύου, ορύζοντασ ϋτςι το μόκοσ του, τη θϋςη του ςτο χώρο και διεύθυνςη (τοπικόσ
ϊξονασ 1). Μια γωνύα περιςτροφόσ ό ϋνασ τρύτοσ κόμβοσ απαιτεύται για τον οριςμό του
προςανατολιςμού τησ διατομόσ του ςτοιχεύου (τοπικού ϊξονεσ 2 και 3), όπωσ περιγρϊφεται ςτο
ύςτημα Καθολικών και Σοπικών Αξόνων.
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Επεξεργαςύα Ιδιοτότων τοιχεύου

Επιπλϋον, για κϊθε πλαύςιο, μπορούν να οριςτούν τα μόκη των ϊκαμπτων απολόξεων (ςε καθολικϋσ
ςυντεταγμϋνεσ) ορύζοντασ μια τιμό για dX, dY και dZ ςτουσ Κόμβουσ 1 και 2, αντύςτοιχα. Οι χρόςτεσ
μπορούν επύςησ να ελευθερώςουν ϋναν ό περιςςότερουσ βαθμούσ ελευθερύασ (δυνϊμεισ ό ροπϋσ) από
τουσ κόμβουσ.

Μόκη Άκαμπτων Απολόξεων και απελευθερώςεισ Ροπόσ/Δύναμησ
ΗΜΕΙΩΗ: Οι απελευθερώςεισ Ροπόσ/Δύναμησ προςδιορύζονται πϊντα ςτο τοπικό ςύςτημα
ςυντεταγμϋνων του ςτοιχεύου.

Ειςαγωγι Δεδομζνων
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τοιχείο Σοιχοπλιρωςθσ - infill
Για αυτόν τον τύπο ςτοιχεύου πρϋπει να οριςτούν τϋςςερισ κόμβοι. Αυτού που αντιςτοιχούν ςτισ
γωνύεσ του ςτοιχεύου τοιχοπλόρωςησ πρϋπει να ειςαχθούν με αντύ-ωρολογιακό ςειρϊ από την κϊτωαριςτερϊ γωνύα και πρϋπει όλοι να ανόκουν ςτο ύδιο επύπεδο.
ΗΜΕΙΩΗ: Οι εςωτερικού θλιπτόρεσ 1, 2 και 5 του ςτοιχεύου θα εύναι τότε εκεύνοι που θα ςυνδϋουν
τον πρώτο με τον τρύτο κόμβο, ενώ οι εςωτερικού θλιπτόρεσ 3, 4 και 6 θα ςυνδϋουν τη δεύτερη και
τϋταρτη γωνύα του ςτοιχεύου τοιχοπλόρωςησ.

Ενότητα Σοπολογύασ τοιχεύων – τοιχεύο Σοιχοπλόρωςησ

Ανελαςτικό ςτοιχείο δικτυϊματοσ - truss
Για αυτόν τον τύπο ςτοιχεύου πρϋπει να οριςτούν δύο κόμβοι, που ςυνόθωσ αντιςτοιχούν ςτα ϊκρα
των δομικών μελών (δηλ. ϋνα ςτοιχεύο δικτυώματοσ για κϊθε δομικό μϋλοσ), εκτόσ αν πρϋπει να
προςομοιωθεύ αςτϊθεια ςτοιχεύου, ςε αυτόν την περύπτωςη δύο ό περιςςότερα ςτοιχεύα
δικτυώματοσ (που ςυμπεριλαμβϊνουν μια αρχικό ατϋλεια) πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν για κϊθε
μϋλοσ.

τοιχείο Φζρουςασ Σοιχοποιίασ – masonry
Δύο κόμβοι χρειϊζεται να οριςτούν για αυτόν τον τύπο ςτοιχεύου, που αντιπροςωπεύουν τουσ
ακραύουσ κόμβουσ του ςτοιχεύου, ορύζοντασ ϋτςι το μόκοσ, τη θϋςη του ςτο χώρο και την διεύθυνςη
(τοπικόσ ϊξονασ 1). Απαιτεύται μια γωνύα περιςτροφόσ ό τρύτοσ κόμβοσ ϋτςι ώςτε να καθορύζεται ο
προςανατολιςμόσ τησ διατομόσ του ςτοιχεύου (τοπικού ϊξονεσ 2 και 3) όπωσ περιγρϊφεται ςτο
καθολικό και τοπικό ςύςτημα αξόνων.
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Επεξεργαςύα τοιχεύου

Επιπλϋον, για κϊθε ςτοιχεύου τοιχύου εύναι δυνατόν να καθοριςτούν τα μόκη ϊκαμπτων απολόξεων
(ςε καθολικϋσ ςυντεταγμϋνεσ) ορύζοντασ μύα τιμό για dX, dY και dZ ςτουσ κόμβουσ 1 και 2 αντύςτοιχα.
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Μόκη ϊκαμπτων απολόξεων

τοιχείο ραφιοφ – rack
Δύο κόμβοι χρειϊζονται να οριςτούν για αυτόν τον τύπο ςτοιχεύων, αντιπροςωπεύοντασ τουσ
ακραύουσ κόμβουσ του ςτοιχεύου, ορύζοντασ ϋτςι το μόκοσ, τη θϋςη του ςτο χώρο και την διεύθυνςό
του (τοπικόσ ϊξονασ 1). Απαιτεύται μια γωνύα περιςτροφόσ ό τρύτοσ κόμβοσ ϋτςι ώςτε να καθορύζεται
ο προςανατολιςμόσ τησ διατομόσ του ςτοιχεύου (τοπικού ϊξονεσ 2 και 3), όπωσ περιγρϊφεται ςτο
καθολικό και τοπικό ςύςτημα αξόνων.
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Επεξεργαςύα ςτοιχεύου

τοιχεία ςυνδζςμων – ςφνδεςμοσ, ssilink1 & ssilink2, bearing1 & bearing2
Σϋςςερισ κόμβοι πρϋπει να οριςτούν για αυτούσ τουσ τύπουσ ςτοιχεύων. Οι πρώτοι δύο εύναι οι
ακραύοι κόμβοι του ςτοιχεύου και πρϋπει αρχικϊ να ςυμπύπτουν αφού όλα τα ςτοιχεύα ςυνδϋςμου
ϋχουν ϋνα αρχικό μόκοσ ύςο με μηδϋν. Η τελευταύα ςυνθόκη υποςτηρύζει ότι ϋνασ τρύτοσ κόμβοσ εύναι
απαραύτητοσ για να οριςτεύ ϋνασ τοπικόσ ϊξονασ (1), που δεύχνει ότι ο προςανατολιςμόσ αυτού του
ϊξονα μετϊ την παραμόρφωςη προςδιορύζεται από τον αρχικό του προςανατολιςμό και την καθολικό
περιςτροφό του πρώτου κόμβου του ςτοιχεύου. Ο τϋταρτοσ κόμβοσ χρηςιμοποιεύται για να ορύςει
τουσ τοπικούσ ϊξονεσ (2) και (3), ακολουθώντασ τη ςύμβαςη που περιγρϊφεται ςτα ςυςτόματα
καθολικών και τοπικών αξόνων.
ΗΜΕΙΩΗ 1: Αντύ για τον οριςμό ενόσ τρύτου και ενόσ τϋταρτου κόμβου, οι χρόςτεσ μπορούν απλϊ
να χρηςιμοποιόςουν τη λϋξη κλειδύ ‘default’, όπου ο τοπικόσ ϊξονασ-1 εύναι κατϊ μηκοσ του
καθολικού ϊξονα Φ και ο τοπικόσ ϊξονασ-3 εύναι κατϊ μόκοσ του καθολικού ϊξονα Ζ.

Ειςαγωγι Δεδομζνων
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ΗΜΕΙΩΗ 2: υνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να κϊνουν χρόςη ενόσ μη-δομικού κόμβου για τον οριςμό
του τρύτου και τϋταρτου κόμβου ςτοιχεύου.

τοιχεία ςυγκεντρωμζνθσ μάηασ - lmass
Ένασ κόμβοσ πρϋπει να οριςτεύ για τον οριςμό αυτού του τύπου ςτοιχεύου.

υγκεντρωμϋνεσ μϊζεσ
Ενότητα Σοπολογύασ τοιχεύων – τοιχεύο ςυγκεντρωμϋνησ μϊζασ

ε πλαύςια κτιρύων που υπόκεινται ςε οριζόντια διϋγερςη, η επιβολό ενόσ ςτοιχεύου ςυγκεντρωμϋνησ
μϊζασ ςε κϊθε ςύνδεςη δοκού-υποςτυλώματοσ εύναι ςυνόθησ, παρ’ όλο που ϋνα ςτοιχεύο ανϊ όροφο
θα παρϋχει επαρκό ακρύβεια για την πλειοψηφύα των περιπτώςεων (όπου η κατακόρυφη διϋγερςη
και η αξονικό παραμόρφωςη των δοκών εύναι αμελητϋεσ).
Από την ϊλλη, όταν κϊνετε αναλύςεισ ςε γϋφυρεσ, εύναι ςύνηθεσ να ςυγκεντρώνεται την αδρανειακό
μϊζα του καταςτρώματοσ ςτουσ κόμβουσ βϊθρων-καταςτρώματοσ, εκτόσ αν απαιτεύται μια πιο
αυςτηρό προςϋγγιςη [π.χ. Casarotti and Pinho, 2006].

τοιχεία κατανεμθμζνθσ μάηασ - dmass
Δύο κόμβοι χρειϊζεται να οριςτούν για αυτόν τον τύπο ςτοιχεύου, που ςυνόθωσ αντιςτοιχούν ςτα
ϊκρα δομικών μελών (π.χ. ϋνα ςτοιχεύο dmass ανϊ υποςτύλωμα, δοκό κλπ) εκτόσ αν αναμϋνονται
πολύ μεγϊλεσ μετακινόςεισ, όποτε πρϋπει να οριςτούν δύο ό περιςςότερα ςτοιχεύα κατανεμημϋνησ
μϊζασ ανϊ μϋλοσ.
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Διανεμημϋνη μϊζα

Ενότητα Σοπολογύασ τοιχεύων – τοιχεύο Διανεμημϋνησ Μϊζασ

υγκεντρωμζνα ςτοιχεία ιξϊδουσ απόςβεςθσ – dashpt
Ένασ μοναδικόσ κόμβοσ χρειϊζεται για να οριςτεύ αυτόσ ο τύποσ ςτοιχεύου (ο δεύτεροσ κόμβοσ
θεωρεύται ότι εδρϊζεται ςτο ϋδαφοσ).

υηευγμζνεσ Δεςμεφςεισ
Οι διαφορετικϋσ ςυνθόκεσ δϋςμευςησ τησ καταςκευόσ ορύζονται ςτην ενότητα υζευγμϋνεσ
Δεςμεύςεισ, όπου ο τύποσ τησ ςυζευγμϋνησ δϋςμευςησ, ο αντύςτοιχοσ ανεξϊρτητοσ κόμβοσ, οι
δεςμευμϋνοι ΒΕ και οι εξαρτημϋνοι κόμβοι ορύζονται.
Σρεισ διαφορετικού τύποι δεςμεύςεων εύναι διαθϋςιμοι ςτο SeismoStruct:




Άκαμπτοσ ύνδεςμοσ
Άκαμπτο Διϊφραγμα
Ίςοι ΒΕ

Όπωσ ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ ενότητεσ, ο χρόςτησ μπορεύ να προςθϋςει νϋεσ ςυνθόκεσ (επύςησ μϋςω
τησ επιλογόσ Γραφικό Ειςαγωγό) και να αφαιρϋςει ό να επεξεργαςτεύ τα υφιςτϊμενα (δεύτε
λειτουργύεσ Επεξεργαςύασ).
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Ενότητα υζευγμϋνων Δεςμεύςεων

Προκειμϋνου να προςθϋςετε νϋεσ δεςμεύςεισ ςτην Ειςαγωγό ςε Πύνακα , ο χρόςτησ πρϋπει να
ακολουθόςει τα παρακϊτω βόματα:
1.
2.
3.
4.
5.

Κϊντε κλικ ςτην επιλογό Προςθόκη
Επιλϋξτε τον τύπο ςυζευγμϋνησ δϋςμευςησ από το αναδυόμενο μενού
Επιλϋξτε τουσ δεςμευμϋνουσ ΒΕ από το αναδυόμενο μενού
Επιλϋξτε τον ανεξϊρτητο κόμβο από το αναδυόμενο μενού
Επιλϋξτε τον(ουσ) εξαρτημϋνο(ουσ) κόμβο(ουσ)κϊνοντασ κλικ ςτα αντύςτοιχα πεδύα

Εναλλακτικϊ, ςε περύπτωςη που επιθυμεύτε να ορύςετε ϋνα νϋο περιοριςμό με γραφικό τρόπο, ςτην
Γραφικό Ειςαγωγό, ο χρόςτησ πρϋπει:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Να κϊνει κλικ ςτο κουμπύ Γραφικό Ειςαγωγό
Να επιλϋξει τον τύπο ςυζευγμϋνησ δϋςμευςησ από το αναδυόμενο μενού
Να επιλϋξει τουσ δεςμευμϋνουσ ΒΕ από το αναδυόμενο μενού
Να κϊνει διπλό κλικ για να οριςτεύ τον ανεξϊρτητο κόμβο
Να κϊνει διπλό κλικ για να ορύςει τον(ουσ) εξαρτημϋνο(ουσ) κόμβο(ουσ)
Σϋλοσ να κϊνει κλικ ςτο κουμπύ Οριςτικοπούηςη υζευγμϋνησ Δϋςμευςησ για να ολοκληρώςει
τη διαδικαςύα.
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Προςθόκη Νϋασ Δϋςμευςησ (Μορφό Γραφικόσ Ειςαγωγόσ)

Επιπλϋον, εύναι διαθϋςιμη η λειτουργύα Προςαύξηςησ. Όπωσ ςτην περύπτωςη των ςτοιχεύων, η
προςαύξηςη των δεςμεύςεων επιτρϋπει την αυτόματη παραγωγό νϋων δεςμεύςεων μϋςω τησ
‘επανϊληψησ’ υφιςτϊμενων. Λειτουργεύ με παρόμοιο τρόπο με την αυτόματη παραγωγό ςτοιχεύων, με
τη διαφορϊ ότι ςε αυτόν την περύπτωςη μόνο οι ονομαςύεσ των κόμβων (ανεξϊρτητοι και
εξαρτημϋνοι) αναπαρϊγονται. Αυτό η λειτουργύα προφανώσ απαιτεύ τισ ονομαςύεσ των κόμβων ςε
ςχϋςη με τον αριθμό (π.χ. 111) ό τη λϋξη+αριθμό (π.χ. n111).
ΗΜΕΙΩΗ 1: Η εφαρμογό φορτύων μετακινόςησ ςε κόμβουσ δεςμευμϋνουσ ώςτε να μετακινούνται
μαζύ μπορεύ να οδηγόςει ςε προβλόματα ςύγκλιςησ (επειδό οι επιβαλλόμενεσ μετακινόςεισ μπορεύ
να αντιπαραβϊλλονται με την επιβαλλόμενη δϋςμευςη). Μεταξύ ϊλλων ςεναρύων μοντελοπούηςησ,
αυτό ςυμβαύνει όταν εκτελεύται Προςαρμοζόμενη Pushover με βϊςη τη μετακύνηςη ςε ϋνα 3D
μοντϋλο με φορτύα μετακύνηςησ κατανεμημϋνα ςτο διϊφραγμα (ςε τϋτοιεσ περιπτώςεισ εύτε το
διϊφραγμα θα πρϋπει να εξαλειφθεύ ό τα φορτύα μετακύνηςησ να εφαρμόζονται μόνο ςτα ϊκρα του
διαφρϊγματοσ).

ΗΜΕΙΩΗ 2: Όταν μασ ενδιαφϋρουν μόνο δύο κόμβοι, από την οπτικό γωνύα του προγραμματιςμού
Πεπεραςμϋνων τοιχεύων, ο ανεξϊρτητοσ και ο εξαρτημϋνοσ κόμβοσ ταυτύζονται, και εύναι απλϊ δύο
κομβοι ςυνδεδεμϋνοι ανϊμεςϊ τουσ. Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με αυτό το θϋμα
ανατρϋξτε ςτη βιβλιογραφύα [π.χ. Cook et al., 1989; Felippa, 2004].

Παρακϊτω, ακολουθεύ μια επιςκόπηςη κϊθε τύπου:

Άκαμπτοσ φνδεςμοσ
Δεςμεύει ςυγκεκριμϋνουσ βαθμούσ ελευθερύασ των εξαρτημϋνων κόμβων ςε ϋνα ανεξϊρτητο κόμβο,
μϋςω ενόσ ϊκαμπτου διαφρϊγματοσ. Με ϊλλα λόγια, οι περιςτροφϋσ του εξαρτημϋνου κόμβου εύναι
ύςοι με τισ περιςτροφϋσ του ανεξϊρτητου κόμβου, ενώ οι μεταφορϋσ του πρώτου υπολογύζονται
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θεωρώντασ ϋνα ϊκαμπτο μοχλό ςύνδεςησ με τον τελευταύο. Σόςο ο ανεξϊρτητοσ όςο και ο
εξαρτημϋνοσ κόμβοσ πρϋπει να οριςτούν για αυτόν τον τύπο δϋςμευςησ, και να προςδιοριςτούν οι
βαθμού ελευθερύασ που θα δεςμευτούν ςτον ανεξϊρτητο κόμβο.

Προςθόκη Νϋου Άκαμπτου υνδϋςμου (Ειςαγωγό μϋςω πύνακα)

Άκαμπτο Διάφραγμα
Δεςμεύει ςυγκεκριμϋνουσ βαθμούσ ελευθερύασ των εξαρτημϋνων κόμβων ςε ϋνα ανεξϊρτητο κόμβο, με
χρόςη ϊκαμπτων επιπϋδων (δηλ. όλοι οι δεςμευμϋνοι κόμβοι θα περιςτρϋφονται/μετακινούνται ςε
ϋνα δεδομϋνο επύπεδο διατηρώντασ τισ ςχετικϋσ τουσ αποςτϊςεισ ςταθερϋσ, ςαν να όταν όλοι
ςυνδεδεμϋνοι με ϊκαμπτουσ μοχλούσ). Όςο για τον προηγούμενο τύπο δϋςμευςησ, τόςο ο ανεξϊρτητο
όςο και οι εξαρτημϋνοι κόμβοι πρϋπει να οριςτούν, με τον ανεξϊρτητο κόμβο τυπικϊ να αντιςτοιχεύ
ςτο κϋντρο βϊρουσ του διαφρϊγματοσ. Επύςησ, πρϋπει να οριςτούν οι ςυνθόκεσ δϋςμευςησ, ςε όρουσ
ςυνδϋςεων ϊκαμπτων επιπϋδων (X-Y, X-Z και Y-Z επύπεδο).

Προςθόκη Νϋου Άκαμπτου Διαφρϊγματοσ (Ειςαγωγό μϋςω Πύνακα)
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ΗΜΕΙΩΗ 1: Γενικϊ, η θϋςη του κύριου κόμβου του διαφρϊγματοσ πρϋπει να αντιςτοιχεύ ςτο
κϋντρο μϊζασ του κϊθε ορόφου ( ςημειώνεται ότι η θϋςη των κύριων κόμβων ςε 3D μοντϋλα που
δημιουργόθηκαν με την ύντομη Ειςαγωγό εύναι περιςςότερο ενδεικτικό και όχι απαραύτητα
ςωςτό).

ΗΜΕΙΩΗ 2: Η δϋςμευςη όλων των κόμβων ενόσ δεδομϋνου ορόφου ςε ϋνα διϊφραγμα μπορεύ να
οδηγόςει ςε μια τεχνητό αύξηςη δυςκαμψύασ/αντοχόσ των δοκών, αφού ϋτςι οι τελευταύοι δεν
παραμοφώνονται αξονικϊ (υπενθυμύζεται ότι τα μη δεςμευμϋνα μη γραμμικϊ ςτοιχεύα ινών που
υπόκεινται ςε κϊμψη θα παραμορφωθούν αξονικϊ, αφού ο ουδϋτεροσ ϊξονασ δεν εύναι το κϋντρο
βϊρουσ τησ διατομόσ). Έτςι ςυνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να επιδεύξουν ιδαύτερη προςοχό ςτη χρόςη
των δεςμεύςεων ϊκαμπτου διαφρϊγματοσ, επιλϋγοντασ προςεκτικϊ τουσ κομβουσ του ορόφου που
θα δεςμεύςουν.

Κςοι ΒΕ
Δεςμεύει ςυγκεκριμϋνουσ βαθμούσ ελευθερύασ εξαρτημϋνων κόμβων ςε ϋναν ανεξϊρτητο κόμβο. ε
αντύθεςη με τουσ Άκαμπτουσ υνδϋςμουσ, εδώ όλοι οι δεςμευμϋνοι βαθμού ελευθερύασ (περιςτροφικού
και μεταφορικού) του ανεξϊρτητου και των εξαρτημϋνων κόμβων ϋχουν ακριβώσ την ύδια τιμό
(δηλαδό δεν υπϊρχει ανϊμεςα τουσ ϊκαμπτοσ μοχλόσ ςύνδεςησ). Σόςο ο ανεξϊρτητοσ όςο και οι
εξαρτημϋνοι κόμβοι πρϋπει να οριςτούν για αυτόν τον τύπο δϋςμευςησ, ενώ πρϋπει επύςησ να
οριςτούν οι βαθμού ελευθερύασ που θα περιοριςτούν από τον ανεξϊρτητο κόμβο (ςυνθόκεσ
δϋςμευςησ).

Προςθόκη Νϋου Ίςοι ΒΕ (Ειςαγωγό ςε Πύνακα)
ΗΜΕΙΩΗ: ε προηγούμενεσ εκδόςεισ του SeismoStruct, χρηςιμοποιούνταν ςτοιχεύα ςυνδϋςμου με
μύα lin_sym καμπύλη απόκριςησ για να προςομοιώςουν αρθρώςεισ (μηδενικό ακαμψύα) και/ό
δεςμεύςεισ. Όμωσ τώρα οι χρόςτεσ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν το Ίςοι ΒΕ αυτόσ τησ ενότητασ
δεςμεύςεων για να επιτύχουν τον ύδιο ςτόχο, π.χ. μύα ϊρθρωςη μπορεύ να προςομοιωθεύ ειςϊγωντασ
ϋναν περιοριςμό ςτο Ίςοι ΒΕ μόνο για μεταφορικούσ βαθμούσ ελευθερύασ.
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Εξωτερικζσ Δεςμεφςεισ
Οι ςυνοριακϋσ ςυνθόκεσ ενόσ μοντϋλου ορύζονται ςτην ενότητα Εξωτερικϋσ Δεςμεύςεισ, όπου όλοι οι
κόμβοι τησ καταςκευόσ μπορούν να επιλεγούν από λύςτα και μπορούν να δεςμευτούν ςε
οποιονδόποτε από τουσ ϋξι βαθμούσ ελευθερύασ.
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Αντιγραφό & Επικόλληςη Δεδομϋνων δεν εύναι δυνατό ςε αυτόν την ενότητα.

Ενότητα Εξωτερικών Δεςμεύςεων

Όταν εκτελεύτε ανϊλυςη 2D, μπορεύ να ςασ φανεύ χρόςιμο να δεςμεύςετε όλουσ του εκτόσ επιπϋδου
βαθμούσ ελευθερύασ, ώςτε να μειώςετε το χρόνο τησ ανϊλυςησ. Γι’ αυτό, και ωσ παρϊδειγμα, για ϋνα
μοντϋλο ςτο επύπεδο x-z (ςε αυτό το επύπεδο ορύζονται τα μοντϋλα 2D που δημιουργούνται με τη
λειτουργύα ύντομη Ειςαγωγό), όλοι οι κόμβοι πρϋπει να ϋχουν ςυνθόκεσ δϋςμευςησ y+rx+rz.
ημειώςτε ότι για αυτϋσ τισ κοινϋσ περιπτώςεισ (y=0, και y+rx+rz εύναι δεςμευμϋνο για όλουσ τουσ
κόμβουσ) οι δεςμεύςεισ y+rx+rz δεν φαύνονται ςτην 3D απεικόνιςη, για λόγουσ βελτύωςησ των
γραφικών.
Η προςομούωςη τησ ευκαμψύασ των θεμελύων μπορεύ επιτευχθεύ μϋςω τησ χρόςησ ςτοιχεύων
ςυνδϋςμου, ο πρώτοσ δομικόσ κόμβοσ δεςμεύεται ςε όλεσ τισ κατευθύνςεισ (x+y+z+rx+ry+rz), ενώ ο
δεύτεροσ ςυνδϋεται με την καταςκευό. τη ςυνϋχεια, μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ οποιαδόποτε
διαθϋςιμη καμπύλη απόκριςησ για την προςομούωςη τησ ελαςτικόσ ό ανελαςτικόσ απόκριςησ του
εδϊφουσ ςε κϊθε ϋνα από του ϋξι βαθμούσ ελευθερύασ.
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Επεξεργαςύα Παραθύρου Εξωτερικών Δεςμεύςεων
ΗΜΕΙΩΗ: Προκειμϋνου να προςομοιωθεύ η διεύςδυςη τησ διαρροόσ ςτη βϊςη, όταν εύναι παρούςα,
αρκεύ η αύξηςη του μόκουσ του αντύςτοχου ςτοιχεύου υποςτυλώματοσ ωσ ϋνα κατϊλληλο βαθμό. Για
οδηγύεσ ςχετικϊ με το πώσ να υπολογύςετε αυτό το μόκοσ διεύςδυςησ τησ διαρρροόσ ανατρϋξτε ςτην
διαθϋςιμη βιβλιογραφύα. [π.χ. Paulay και Priestley, 1992; Priestley et al., 1996]

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΦΟΡΣΙΑ
Εφόςον ϋχει οριςτεύ η γεωμετρύα τησ καταςκευόσ, οι χρόςτεσ ϋχουν τη δυνατότητα να ορύςουν την
φόρτιςη που επιβϊλλεται ςτην καταςκευό μϋςω τησ Ενότητασ Επιβαλλόμενα Υορτύα. Σότε, ϋνασ
αριθμόσ πρόςθετων ρυθμύςεων, που ποικύλουν ανϊλογα με τον τύπο τησ ανϊλυςησ που εκτελεύται,
πρϋπει να προςδιοριςτεύ ςτισ ακόλουθεσ ενότητεσ.






Υϊςεισ Υόρτιςησ
Καμπύλεσ Φρονοώςτορύασ
Παρϊμετροι Προςαρμοζόμενησ Pushover
Παρϊμετροι ΑΔΑ
Παρϊμετροι ΑΥΑ

ΗΜΕΙΩΗ: Προφανώσ καμύα από αυτϋσ τισ ενότητεσ δεν εμφανύζετα όταν επιλϋγεται Ιδιομορφικό
Ανϊλυςη.

Επικόμβια Φορτία
το SeismoStruct υπϊρχουν τϋςςερισ κατηγορύεσ επικόμβιων φορτύων που μπορούν να επιλεγούν.
Μπορούν να εφαρμοςτούν ςε οποιοδόποτε μοντϋλο καταςκευόσ, εύτε μεμονωμϋνα εύτε ςε ςυνδυαςμό,
ανϊλογα με τον τύπο τησ ανϊλυςησ που εκτελεύται. Επιπλϋον, αξύζει να ςημειωθεύ ότι ο όροσ ‘’φορτύο’’,
όπωσ χρηςιμοποιεύται ςτο SeismoStruct, αναφϋρεται ςε οποιονδόποτε τύπο δρϊςησ που μπορεύ να
εφαρμοςτεύ ςτην καταςκευό, και μπορεύ να αποτελεύται από δυνϊμεισ, μετακινόςεισ και/ό
επιταχύνςεισ.
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Ενότητα Επιβαλλόμενων Υορτύων

Όπωσ ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ ενότητεσ, ο χρόςτησ μπορεύ να προςθϋςει νϋα φορτύα, και να
αφαιρϋςει/επεξεργαςτεύ τα υφιςτϊμενα. Επιπλϋον, εύναι διαθϋςιμη μια επιλογό προςαύξηςησ των
φορτύων, ώςτε να επιτρϋπεται η ευκολότερη παραγωγό νϋων δρϊςεων ςτουσ κόμβουσ. Λειτουργεύ με
παρόμοιο τρόπο όπωσ η αυτόματη παραγωγό κόμβων, ο χρόςτησ ορύζει την ονομαςύα του κόμβου και
την τιμό προςαύξηςησ φορτύου και ςτη ςυνϋχεια αυτϊ χρηςιμοποιούνται αυτόματα για την
παραγωγό νϋων δρϊςεων ςτουσ κόμβουσ μϋςω μιασ ‘επανϊληψησ’ ενόσ επιλεγμϋνου ςετ φορτύων.
Αυτό η λειτουργύα απαιτεύ οι ονομαςύεσ των κόμβων να αναφϋρονται ςε αριθμό (π.χ. 100) ό
λϋξη+αριθμό (π.χ. nod20).

Αυτόματη Προςαύξηςη

Μόνιμα Φορτία (αποδίδονται με ςκοφρο μπλε χρϊμα βζλουσ ςτθν απεικόνιςθ)
Αυτό περιλαμβϊνει όλα τα ςτατικϊ φορτύα που εφαρμόζονται ςε μόνιμη βϊςη ςτην καταςκευό.
Μπορεύ να εύναι δυνϊμεισ (π.χ. ύδιο-βϊροσ) ό προκαθοριςμϋνεσ μετακινόςεισ (π.χ. ςτη θεμελύωςη) που
αςκούνται ςτουσ κόμβουσ.
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Μόνιμα φορτύα κόμβων

Παρϊδειγμα Μόνιμων Υορτύων

Όταν εκτελεύται μια ανϊλυςη, τα μόνιμα φορτύα λαμβϊνονται υπόψη πριν από κϊθε ϊλλο τύπο
φορτύων, και μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ςε κϊθε τύπο ανϊλυςησ, εκτόσ από την Ιδιομορφικό
Ανϊλυςη, όπου τα μόνιμα φορτύα χρηςιμοποιούνται μόνο για την παραγωγό των μαζών, εφόςον ϋχει
επιλεγεύ η ςχετικό επιλογό ςτισ Ρυθμύςεισ Έργου > Ενότητα Βαρύτητασ & Μϊζασ.
ΗΜΕΙΩΗ 1: Σα φορτύα βαρύτητασ πρϋπει να επιβληθούν με κατεύθυνςη προσ τα κϊτω, γι’ αυτό το
λόγο λαμβϊνουν πϊντα αρνητικό τιμό.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Αν ϋχει επιλεχθεύ από τισ Ρυθμύςεισ Έργου > Ενότητα Βαρύτητασ & Μϊζασ ότι τα
φορτύα παρϊγονται από τισ μϊζεσ (ςτην κατεύθυνςη τησ βαρύτητασ με βϊςη την τιμό του g, ό ςε
οποιαδόποτε μεταφορικό διεύθυνςη, ςύμφωνα με καθοριςμϋνεσ από το χρόςτη ςυντεταγμϋνεσ) και
το μοντϋλο ϋχει όδη μϊζεσ (που ορύςτηκαν ςτισ ενότητεσ υλικών, διατομών, ό κατηγοριών
ςτοιχεύων), τότε το πρόγραμμα θα υπολογύςει και θα επιβϊλει αυτόματα κατανεμημϋνα μόνιμα
φορτύα.

Αυξθτικά Φορτία (αποδίδονται με ανοικτό μπλε χρϊμα βζλουσ ςτθν απεικόνιςθ)
Αναπαριςτούν ψεύδο-ςτατικϊ φορτύα (δυνϊμεισ ό μετακινόςεισ) που μεταβϊλλονται ςταδιακϊ. Σο
μϋγεθοσ του φορτύου ςε κϊθε βόμα δύνεται από το γινόμενο τησ ονομαςτικόσ του τιμόσ, που ορύζεται
από τον χρόςτη, και του τρϋχοντοσ ςυντελεςτό φορτύου, ο οπούοσ ανανεώνεται αυτόματα ό με
καθοριζόμενο από το χρόςτη τρόπο. Σα αυξητικϊ φορτύα χρηςιμοποιούνται αποκλειςτικϊ ςτισ
αναλύςεισ τύπου pushover, γενικϊ χρηςιμοποιούνται για να εκτιμόςουν την οριζόντια ικανότητα τησ
καταςκευόσ. Μπορούν να χρηςιμοποιηθούν τόςο ςε αναπροςαρμοζόμενεσ όςο και ςε μηαναπροςαρμοζόμενεσ κατανομϋσ φορτύων, όμωσ ςε περύπτωςη Προςαρμοζόμενησ Pushover
ςυνύςταται ξεκϊθαρα η επιλογό τησ επιβολόσ Μετακινόςεων [e.g. Antoniou and Pinho, 2004b; Pietra
et al., 2006; Pinho et al., 2007].
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Αυξητικϊ φορτύα

Παρϊδειγμα Αυξητικών Υορτύων

τατικά Φορτία Χρονοϊςτορίασ (αποδίδονται με ανοικτό μπλε χρϊμα βζλουσ ςτθν απεικόνιςθ)
Εύναι ςτατικϊ φορτύα (δυνϊμεισ και/ό μετακινόςεισ) που μεταβϊλλονται ςτον ψεύδο-χρόνο ςύμφωνα
με τισ καθοριζόμενεσ από το χρόςτη καμπύλεσ φόρτιςησ. Σο μϋγεθοσ ενόσ φορτύου ςε κϊθε βόμα
χρόνου υπολογύζεται ωσ το γινόμενο μεταξύ τησ ονομαςτικόσ του τιμόσ, που καθορύζεται από τον
χρόςτη, και τον μεταβλητό ςυντελεςτό φόρτιςησ, που χαρακτηρύζεται από την καμπύλη φόρτιςησ.
Αυτόσ ο τύποσ φορτύων χρηςιμοποιεύται αποκλειςτικϊ ςτην ςτατικό ανϊλυςη χρονοώςτορύασ, η οπούα
ςυχνϊ εκτελεύται για την προςομούωςη ψευδο-ςτατικού ελϋγχου καταςκευών που υπόκεινται ςε
ποικύλεσ διατϊξεισ δυνϊμεων ό μετακινόςεων (π.χ. ανακυκλιζόμενη φόρτιςη).
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τατικό TH Υορτύο

Παρϊδειγμα τατικού Υορτύου Φρονοώςτορύασ

Φορτία Δυναμικισ Χρονοϊςτορίασ(αποδίδονται με βζλθ πράςινου χρϊματοσ ςτισ απεικονίςεισ)
Εύναι δυναμικϊ φορτύα (επιταχύνςεισ ό δυνϊμεισ) που μεταβϊλλονται ςύμφωνα με διαφορετικϋσ
καμπύλεσ φόρτιςησ ςτον πραγματικό χρόνο. Σο γινόμενο των ςταθερών ονομαςτικών τιμών και του
μεταβλητού ςυντελεςτό φόρτιςησ που εκτιμϊται από την καμπύλη φόρτιςησ (π.χ.
επιταχυνςιογρϊφημα) ςε κϊποιον ςυγκεκριμϋνο χρόνο, δύνει το μϋγεθοσ του φορτύου που επιβϊλλεται
ςτην καταςκευό.

Δυναμικϊ ΣH Υορτύα

Παρϊδειγμα Υορτιών Δυναμικόσ Φρονοώςτορύασ

Ειςαγωγι Δεδομζνων
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Αυτϊ τα φορτύα μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ςε ανϊλυςη δυναμικόσ χρονοώςτορύασ, για να
αναπαραςτόςουν την απόκριςη τησ καταςκευόσ ςε ςειςμό, ό ςε αυξητικό δυναμικό ανϊλυςη, για την
εκτύμηςη τησ οριζόντιασ ικανότητασ τησ καταςκευόσ.
ΗΜΕΙΩΗ 1: Η εφαρμογό φορτύων μετακινόςεων ςτουσ δεςμευμϋνουσ κόμβουσ, ώςτε να
μετακινούνται μαζύ (π.χ. μϋςω ενόσ ϊκαμπτου ςυνδϋςμου), μπορεύ να οδηγόςει ςε προβλόματα
ςύγκλιςησ (επειδό οι επιβαλλόμενεσ μετακινόςεισ μπορεύ να ϋρχονται ςε αντύθεςη με τισ
δεςμεύςεισ).

ΗΜΕΙΩΗ 2: Με πλαιςιακϊ ςτοιχεύα δύναμησ εύναι δυνατό να προςομοιωθούν επακριβώσ φορτύα
που δρούν κατϊ μόκοσ του μϋλουσ, και για αυτό να αποφευχθεύ η ανϊγκη μετατροπόσ των
κατανεμημϋνων φορτύων ςε ιςοδύναμεσ ςημειακϋσ δυνϊμεισ/ροπϋσ ςτουσ ακραύουσ κόμβουσ του
ςτοιχεύου (και ςτη ςυνϋχεια για εκτενό επαναφορϊ τησ τϊςησ για την ανϊκτηςη ακριβών
αποτελεςμϊτων αποκρύςησ των ςτοιχεύων). Ωςτόςο ϋνα τϋτοιο χαρακτηριςτικό δεν ϋχει
εφαρμοςτεύ ακόμα ςτο SeismoStruct.

ΗΜΕΙΩΗ 3: Η αντοχό και η δυςκαμψύα των ςτοιχεύων τοιχοπληρώςεων ειςϊγεται μετϊ την
επιβολό των αρχικών φορτύων, ώςτε τα πρώτα να μην αντιςτϋκονται ςτα φορτύα βαρύτητασ (τα
οπούα κανονικϊ απορροφούνται από τα γύρω πλαύςια). Αν οι χρόςτεσ ορύςουν τισ τοιχοπληρώςεισ
τουσ ώςτε να αντϋχουν ςε φορτύα βαρύτητασ (φϋροντα), τότε πρϋπει να ορύςουν τα τελευταύα ωσ
μη αρχικϊ φορτύα.

ΗΜΕΙΩΗ 4: Όταν εκτιμϊται η οριζόντια ικανότητα μη ςυμμετρικών καταςκευών, οι χρόςτεσ
πρϋπει να προςϋξουν να επιβϊλουν τα ςταδιακϊ φορτύα και ςτισ δύο κατευθύνςεισ (δηλ. να
εκτελϋςουν δύο αναλύςεισ Pushover) προκειμϋνου να προςδιορύςουν την ικανότητα τησ
καταςκευόσ τόςο ςτην ‘αςθενό’ όςο και ςτην ‘ιςχυρό’ κατεύθυνςη.

ΗΜΕΙΩΗ 5: Οι χρόςτεσ που επιθυμούν να επιβϊλουν τα φορτύα (ςυμπεριλαμβανομϋνων των
επιταχυνςιογραφημϊτων) με μια γωνύα πρόςπτωςησ διαφορετικό από 90 μούρεσ, μπορούν να το
κϊνουν επιβϊλλοντασ τϋτοια φορτύα ςε πολλαπλόσ διεύθυνςησ ςυνιςτώςεσ (x, y, z).

ΗΜΕΙΩΗ 6: Οι εκρόξεισ μπορούν να παρϊγουν τρύα διαφορετικϊ εύδη φοτύων: (i) ωςτικό κύμα, το
οπούο μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ ορμητικό φορτύο, δυναμικό δρϊςη ό ψευδο-ςτατικό κύμα ανϊλογα με
τα χαρακτηριςτικϊ του, (ii) δυναμικό πύεςη που επιβϊλλεται ςτην καταςκευό λόγω ϋκρηξησ αερύου
και (iii) κύμα από εδαφικό δόνηςη, το οπούο ϋχει τρεύσ τύπουσ κύματοσ με διαφορετικϋσ ταχύτητεσ
και ςυχνότητεσ που ονομϊζονται κύματα θλύψησ, κύματα διϊτμηςησ και επιφανειακϊ κύματα
[Chege and Matalanga, 2000]. Για αυτό, Μόνιμα Υορτύα, τατικϊ Υορτύα Φρονοώςτορύασ και
Δυναμικϊ Υορτύα Φρονοώςτορύασ πρϋπει να χρηςιμοποιούνται όταν προςομοιώνεται αυτόσ ο τύποσ
τησ δρϊςησ.

Κατανεμθμζνα Φορτία
Μπορούν να ειςαχθούν μόνιμα φορτύα κατανεμημϋνα κατϊ μόκοσ του ςτοιχεύου, όπωσ φαύνεται ςτην
παρακϊτω εικόνα. Όπωσ ςημειώνεται ςτην ενότητα Επικόμβια Υορτύα, τα μόνιμα φορτύα μπορούν να
χρηςιμοποιηθούν ςε όλουσ τουσ τύπουσ τησ ανϊλυςησ και λαμβϊνονται υπόψη πϊντα πριν από κϊθε
ϊλλο τύπο φορτύου.
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Ενότητα Επιβαλλόμενα Υορτύα

Όπωσ ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ ενότητεσ, ο χρόςτησ μπορεύ να προςθϋςει νϋα φορτύα και να
αφαιρϋςει/επεξεργαςτεύ τα υφιςτϊμενα. Επιπλϋον, εύναι διαθϋςιμη η αυτόματη προςαύξηςη των
φορτύων, ώςτε να επιτρϋψει ςτουσ χρόςτεσ την ευκολότερη παραγωγό νϋων δρϊςεων ςτοιχεύων. Ο
χρόςτησ ορύζει την ονομαςύα και την τιμό τησ προςαύξηςησ του φορτύου, και ςτη ςυνϋχεια αυτϊ
χρηςιμοποιούνται αυτόματα για να παραχθούν νϋα φορτύα ςτοιχεύων μϋςω ‘επανϊληψησ’ ενόσ
επιλεγμϋνου ςετ όδη οριςμϋνων φορτύων. Αυτό η λειτουργύα προώποθϋτει η ονομαςύα ςτοιχεύων να
περιλαμβϊνει αριθμό (π.χ. 100) ό λϋξη+αριθμό (π.χ. Β20).

Προςαύξηςη Υορτύου

Ειςαγωγι Δεδομζνων
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Μόνιμα Υορτύα τοιχεύων

Παρϊδειγμα Μόνιμων Υορτύων
ΗΜΕΙΩΗ: Σα φορτύα βαρύτητασ πρϋπει να εφαρμόζονται με κατεύθυνςη προσ τα κϊτω, γι’ αυτό
το λόγο ϋχουν πϊντα αρνητικό τιμό.

Φάςεισ Φόρτιςθσ
την ανϊλυςη Pushover, ςυνόθωσ η επιβαλλόμενη φόρτιςη αποτελεύται από κατακόρυφα φορτύα
βαρύτητασ ςτην κατακόρυφη διεύθυνςη (z) και ςταδιακϊ αυξανόμενα φορτύα ςε μια ό και ςτισ δύο
εγκϊρςιεσ διευθύνςεισ (x & y). Όπωσ ςυζητόθηκε ςτο Παρϊρτημα Β > Ανϊλυςη Pushover, το μϋγεθοσ
των ςταδιακών φορτύων Pi ςε κϊθε βόμα φόρτιςησ i τησ ανϊλυςησ δύνεται από το γινόμενο τησ
ονομαςτικόσ τιμόσ P0 που ορύζεται από τον χρόςτη ςτην ενότητα Επιβαλλόμενα Υορτύα, και τον
ςυντελεςτό φόρτιςησ λ ςε αυτό το βόμα:
𝑃𝑖 = 𝜆𝑖 𝑃0
Ο τρόποσ με τον οπούο ο ςυντελεςτόσ φόρτιςησ λ προςαυξϊνεται ςτα ςτϊδια ό, με ϊλλα λόγια η
ςτρατηγικό φόρτιςησ που χρηςιμοποιεύται ςτην ανϊλυςη pushover, ορύζεται πλόρωσ ςτην ενότητα
Υϊςεισ Υόρτιςησ, όπου μπορεύ να οριςτεύ ϋνασ απεριόριςτοσ αριθμόσ ςταδύων φόρτιςησ/επύλυςησ
ορύζοντασ διαφορετικούσ ςυνδυαςμούσ τριών διαφορετικών τύπων ελϋγχου pushover που εύναι
διαθϋςιμοι ςτο SeismoStruct, όπωσ φαύνεται παρακϊτω.
Αξύζει να ςημειωθεύ ότι η ςταδιακό φόρτιςη P μπορεύ να αποτελεύται από δυνϊμεισ ό μετακινόςεισ,
επιτρϋποντασ ϋτςι την εκτϋλεςη τόςο τησ pushover με βϊςη τη δύναμη όςο και αυτόν με βϊςη τη
μετακύνηςη. αφώσ, για τισ περιςςότερεσ περιπτώςεισ η επιβολό δυνϊμεων θα εύναι προτιμότερη ςε
ςχϋςη με τη χρόςη ςταδιακών φορτύων μετακύνηςησ, αφού ο περιοριςμόσ τησ παραμόρφωςησ τησ
καταςκευόσ ςε ϋνα προκαθοριςμϋνο ςχόμα μπορεύ να αποκρύψει τα πραγματικϊ χαρακτηριςτικϊ
απόκριςόσ τησ (π.χ. μαλακόσ όροφοσ), εκτόσ αν χρηςιμοποιηθεύ η πιο εξελιγμϋνη Προςαρμοζόμενη
ανϊλυςη pushover. Γι’ αυτό το λόγο η πιο ςυχνϊ χρηςιμοποιούμενη ςτρατηγικό φόρτιςησ ςε μηΠροςαρμοζόμενη Pushover εύναι η pushover με βϊςη τη δύναμη με ϋλεγχο μετακινόςεων, όπωσ
περιγρϊφεται παρακϊτω.




Έλεγχοσ Υορτύου
Έλεγχοσ Απόκριςησ
Αυτόματοσ Έλεγχοσ Απόκριςησ
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ΗΜΕΙΩΗ 1: Οι χρόςτεσ μπορούν να εκμεταλευτούν το κουμπύ Προςθήκη υνδυαςμού για να
επιβαλλουν τυπικούσ ςυνδυαςμούσ φόρτιςησ που δουλεύουν καλϊ για τισ περιςςότερεσ των
περιπτώςεων. ημειώςτε, όμωσ, ότι δεν πρϋπει να ϋχουν όδη οριςτεύ φϊςεισ φόρτιςησ, για να εύναι
διαθϋςιμη αυτό η επιλογό.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Τπογραμμύζεται ξανϊ ότι μπορεύ να οριςτεύ ϋνασ απεριόριςτοσ αριθμόσ ςτρατηγικών
φόρτιςησ/λύςησ, επιβϊλλοντασ διαφορετικούσ ςυνδυαςμούσ των τριών διακριτών φϊςεων
φόρτιςησ που διατύθενται. Για παρϊδειγμα ο χρόςτησ μπορεύ να επιθυμεύ: (α) να επιβϊλλει τα
φορτύα τησ Pushover ςε δύο ό περιςςότερεσ φϊςεισ φόρτιςησ, χρηςιμοποιώντασ ϋνα διαφορετικό
βόμα ςταδύου για κϊθε μια από αυτϋσ (π.χ. μεγαλύτερο βόμα πριν τη διαρροό, μικρότερο βόμα ςτην
ανελαςτικό περιοχό), (β) να χρηςιμοποιόςει αρκετϋσ φϊςεισ για να ‘ςπρώξει’ ϋνα 3D μοντϋλο,
πρώτα ςτη μια διεύθυνςη, μετϊ ςτην ϊλλη, μετϊ πύςω ςτην πρώτη κ.ο.κ., (γ) να εκτελϋςει
ανακυκλιζόμενη ανϊλυςη pushover, να ςπρώχνει και να τραβϊει την καταςκευό ςε διαδοχικούσ
κύκλουσ (η ςτατικό ανϊλυςη χρονοώςτορύασ εύναι πιο κατϊλληλη για τϋτοιεσ περιπτώςεισ).

ΗΜΕΙΩΗ 3: Ακόμη και ςτισ περιπτώςεισ όπου δεν εύναι παρούςα μόνιμη φόρτιςη, μπορεύ να εύναι
βολικό να επιβϊλλεται ϋνα μηδενικό διϊνυςμα φορτύου κϊπου ςτην καταςκευό, ώςτε να εκτελεςτεύ
το αρχικό βόμα με τα μόνιμα φορτύα και η καμπύλη ικανότητασ να ‘αναγκαςτεύ’ να ξεκινόςει από
την αρχό των αξόνων, το οπούο το καθιςτϊ ελαφρώσ ιςορροπημϋνο.

Ζλεγχοσ Φορτίου
ε αυτόν τον τύπο ςυνδυαςμού φόρτιςησ/επύλυςησ, ο χρόςτησ ορύζει τον ςτοχευόμενο ςυντελεςτό
φορτύου (τον ςυντελεςτό με τον οπούο πολλαπλαςιϊζονται όλα τα ονομαςτικϊ φορτύα που ορύζονται
ςτην ενότητα Επιβαλλόμενα Υορτύα, για να παραχθούν τα ςτοχευόμενα φορτύα) και ο αριθμόσ των
βημϊτων ςτον οπούο θα υποδιαιρεθεύ το διϊνυςμα ςτοχευόμενου φορτύου, για τη ςταδιακό επιβολό.

Παρϊδειγμα Υϊςησ Υόρτιςησ – Έλεγχοσ Υορτύου
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Γι’ αυτό ο ςυντελεςτόσ φορτύου λ, μεταβϊλλεται μεταξύ 0 και τησ τιμόσ του ςυντελεςτό του
ςτοχευόμενου φορτύου, με ϋνα αρχικό βόμα ςταδύου Δλ0 το οπούο εύναι ύςο με το ποςοςτό μεταξύ του
ςυντελεςτό ςτοχευόμενου φορτύου και του αριθμού των βημϊτων. Η τιμό του 0 αλλϊζει μόνο όταν η
λύςη ενόσ ςυγκεκριμϋνου βόματοσ αποτυγχϊνει να ςυγκλύνει, ςε αυτόν την περύπτωςη ο ςταδιακόσ
ςυντελεςτόσ φόρτιςησ μειώνεται μϋχρι να επιτευχθεύ ςύγκλιςη, ενώ μετϊ από αυτόν προςπαθεύ να
επιςτρϋψει ςτην αρχικό του τιμό (ανατρϋξτε ςτην αυτόματη προςαρμογό βόματοσ για περιςςότερεσ
λεπτομϋρειεσ). Η φϊςη ολοκληρώνεται μόλισ επιτυγχϊνεται η ςτοχευόμενη μετακύνηςη ό όταν
ςυμβαύνει δομικό ό αριθμητικό κατϊρρευςη.
Αν ο χρόςτησ όριςε τα ςταδιακϊ φορτύα ωσ δυνϊμεισ, τότε εκτελεύται pushover ελϋγχου φορτύου, με
τον ςυντελεςτό φόρτιςησ να χρηςιμοποιεύται ώςτε να κλιμακώςει απευθεύασ το επιβαλλόμενο
διϊνυςμα φορτύου, μϋχρι το ςημεύο τησ μϋγιςτησ ικανότητασ. Αν ο χρόςτησ επιθυμεύ να ‘πιϊςει’ την
μετϊ την κορυφό ςυμπεριφορϊ ‘πλαςτικοπούηςησ’ τησ καταςκευόσ, τότε πρϋπει να προςτεθεύ μια
φϊςη ελϋγχου τησ μετακύνηςησ ό αυτόματου ελϋγχου τησ μετακύνηςησ, ςτην φϊςη ελϋγχου του
φορτύου (το πρόγραμμα αυτόματα θα αλλϊξει από τη μια φϊςη ςτην ϊλλη). Αυτόσ ο τύποσ
ςτρατηγικόσ φόρτιςησ/λύςησ χρηςιμοποιεύται όταν ο χρόςτησ πρϋπει να ελϋγχει απευθεύασ τον τρόπο
με τον οπούο το διϊνυςμα τησ δύναμησ επιβϊλλεται ςταδιακϊ ςτην καταςκευό.
Αν, εναλλακτικϊ, ο χρόςτησ επιβϊλει την φόρτιςη ωσ μετακινόςεισ, τότε θεωρεύται μια Pushover
ελϋγχου των αποκρύςεων, και επιβϊλλεται ςταδιακϊ ςτην καταςκευό ϋνα διϊνυςμα φόρτιςησ
μετακύνηςησ. Αυτό η ςτρατηγικό φόρτιςησ/απόκριςησ χρηςιμοποιεύται όταν ο χρόςτησ επιθυμεύ να
ϋχει απευθεύασ ϋλεγχο ςτο παραμορφωμϋνο ςχόμα τησ καταςκευόσ ςε κϊθε βόμα τησ ανϊλυςησ.
Όμωσ, ςυνόθωσ, δεν ςυνύςταται η εφαρμογό του αφού ο περιοριςμόσ τησ παραμόρφωςησ τησ
καταςκευόσ ςε ϋνα προκαθοριςμϋνο ςχόμα μπορεύ να αποκρύψει τα πραγματικϊ χαρακτηριςτικϊ
απόκριςόσ του (π.χ. μαλακόσ όροφοσ), εκτόσ αν χρηςιμοποιηθεύ η πιο εξελιγμϋνη προςαρμοζόμενη
ανϊλυςη pushover.
ΗΜΕΙΩΗ 1: Όταν χρηςιμοποιεύται μύα φϊςη ελϋγχου φορτύου με βϊςη τη δύναμη (+ μια φϊςη
ελϋχγου μετακύνηςησ), η κατανομό των ςημεύων τησ καμπύλησ δύναμησ-μετακύνηςησ ςυνόθωσ
καταλόγει ανώμαλη, με μεγαλύτερη πυκνότητα ςτο κομμϊτι πριν την κορυφό, όπου οι ςχετικϊ
μεγϊλεσ αυξόςεισ δύναμησ αντιςτοιχούν ςε μικρϊ βόματα μετακινόςεων, και τα χαμηλότερα
ςτοιχεύα ςυγκεντρώνονται ςτην περιοχό μετϊ την κορυφό, όπου πολύ μικρϋσ μεταβολϋσ ςτη
δύναμη μπορεύ να αντιςτοιχούν ςε μεγϊλα ϊλματα ςτην παραμόρφωςη. Προκειμϋνου να λύςετε ό να
μετριϊςετε αυτό το πρόβλημα πρϋπει να χρηςιμοποιεύςετε ϋλεγχο απόκριςησ.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Όταν τα επιβαλλόμενα αυξητικϊ φορτύα εύναι μετακινόςεισ, το πρόγραμμα θα
προςαρμόςει αυτόματα την τιμό τησ πρώτησ αύξηςησ ϋτςι ώςτε η τελευταύα τιμό να προςτεθεύ ςτα
φορτύα βαρύτητασ προκαλώντασ μετακινόςεισ ύςεσ με την αρχικό προβλεπόμενη τιμό τησ
ςτοχευόμενησ μετακύνηςησ ςτο τϋλοσ τησ πρώτησ προςαύξηςησ. Με ϊλλα λόγια, αν το επιθυμούςε ο
χρόςτησ, για παρϊδειγμα, να επιβϊλλει μια μετακύνηςη ορόφου 200mm ςε 100 ςτϊδια, και αν τα
φορτύα βαρύτητασ θα προκαλούςαν μια οριζόντια μετακύνηςη 0.04mm, τότε οι προςαυξόςεισ των
ςταδύων θα όταν 1.96, 2.0, 2.0, ..., 2.0. Όμωσ, αυτό η προςαρμογό θα ςυμβεύ μόνο αν ςε εκεύνεσ τισ
περιπτώςεισ όπου τα φορτύα βαρύτητασ-επιβαλλόμενη μετακύνηςη εύναι μικρότερη από την
θεωρούμενη πρώτη οριζόντια προςαύξηςη φορτύου. Εϊν αυτό εύναι η ςυνθόκη που επιβϊλλεται (π.χ.
disp_gravt=2.07, ςτο πϊραπϊνω παρϊδειγμα), τότε τα βόματα μετατόπιςησ θα εύναι ύςα με την τιμό
(200-2.07)/100=1.9793, ςαφώσ ϋνα πολύ λιγότερο ιςορροπημϋνο ςχόμα.

Ζλεγχοσ Απόκριςθσ
ε αυτόν τον τύπο ςυνδυαςμού φόρτιςησ/επύλυςησ, δεν ελϋγχεται το διϊνυςμα φόρτιςησ, όπωσ ςτην
περύπτωςη ελϋγχου φόρτιςησ, αλλϊ η απόκριςη ενόσ ςυγκεκριμϋνου κόμβου τησ καταςκευόσ. Εξ’ ου,
όταν ορύζεται μια φϊςη ελϋγχου μετακινόςεων, ο χρόςτησ πρϋπει να ορύςει τον κόμβο και τον
αντύςτοιχο βαθμό ελευθερύασ που θα ελεγθεύ από τον αλγόριθμο, μαζύ με την ςτοχευόμενη μετακύνηςη
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ςτην οπούα η ανϊλυςη τερματύζεται. Επιπλϋον, πρϋπει να προςδιοριςτεύ ο αριθμόσ των βημϊτων, ςτα
οπούα η ςτοχευόμενη μετακύνηςη θα υποδιαιρεθεύ.

Παρϊδειγμα Υϊςησ Υόρτιςησ – Έλεγχοσ Αποκρύςεων

Γι’ αυτό ο ςυντελεςτόσ φορτύου λ, δεν ελϋγχεται αυτόματα από τον χρόςτη, αλλϊ υπολογύζεται
αυτόματα από το πρόγραμμα ώςτε το επιβαλλόμενο διϊνυςμα φόρτιςησ Pi = iP0 ςε μύα ςυγκεκριμϋνη
αύξηςη i να αντιςτοιχεύ ςτην επύτευξη τησ ςτοχευόμενησ μετακύνηςησ ςτον κόμβο ελϋγχου ςε αυτόν
την αύξηςη. Όταν η λύςη ενόσ ςυγκεκριμϋνου βόματοσ αποτυγχϊνει να ςυγκλύνει, το αρχικό βόμα
μετακύνηςησ μειώνεται μϋχρι να επιτευχθεύ ςύγκλιςη, ενώ μετϊ από αυτόν προςπαθεύ να επιςτρϋψει
ςτην αρχικό του τιμό (ανατρϋξτε ςτην αυτόματη προςαρμογό βόματοσ για περιςςότερεσ
λεπτομϋρειεσ). Η φϊςη ολοκληρώνεται μόλισ επιτυγχϊνεται η ςτοχευόμενη μετακύνηςη ό όταν
ςυμβαύνει δομικό ό αριθμητικό κατϊρρευςη.
Με αυτόν τη ςτρατηγικό φόρτιςησ, εύναι δυνατόν (i) να ‘πιϊςετε’ μη κανονικότητεσ ςτην απόκριςη
(π.χ. μαλακόσ όροφοσ), (ii) να ‘πιϊςετε’ την μετϊ την κορυφό ςυμπεριφορϊ ‘πλαςτικοπούηςησ’ τησ
απόκριςησ και (iii) να εκτιμόςετε μια ϊρτια κατανομό ςημεύων ςτην καμπύλη δύναμησ-μετακύνηςησ.
Γι’ αυτούσ τουσ λόγουσ, αυτόσ ο τύποσ φϊςησ φόρτιςησ/λύςησ ςυνόθωσ αποτελεύ την καλύτερη
επιλογό για την εκτϋλεςη μη-προςαρμοζόμενησ ανϊλυςησ pushover.
ΗΜΕΙΩΗ 1: Ο ϋλεγχοσ μετακινόςεων μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςε ςυνδυαςμό με αυξητικϊ φορτύα
μετακύνηςησ.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Ο ϋλεγχοσ μετακινόςεων δεν επιτρϋπει την προςομούωςη snap-back και snap-through
τύπων απόκριςησ [e.g. Crisfield, 1991], που παρατηρεύται ςτισ καταςκευϋσ που υπόκεινται ςε
επύπεδα μετακινόςεων αρκετϊ μεγϊλα ώςτε να προκαλϋςουν αλλαγό ςτο μηχανιςμό
παραμόρφωςησ και απόκριςόσ τουσ. Για τϋτοιεσ ιδιαύτερεσ περιπτώςεισ, απαιτεύται η χρόςη του
Αυτόματου Ελϋγχου Αποκρύςεων.
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ΗΜΕΙΩΗ 3: Tο πρόγραμμα θα προςαρμόςει αυτόματα την τιμό τησ πρώτησ αύξηςησ ϋτςι ώςτε η
τελευταύα τιμό να προςτεθεύ ςτα φορτύα βαρύτητασ προκαλώντασ μετακινόςεισ ύςεσ με την αρχικό
προβλεπόμενη τιμό τησ ςτοχευόμενησ μετακύνηςησ ςτο τϋλοσ τησ πρώτησ προςαύξηςησ. Με ϊλλα
λόγια, αν το επιθυμούςε ο χρόςτησ, για παρϊδειγμα, να επιβϊλει μια μετακύνηςη ανώτερου ορόφου
200mm ςε 100 ςτϊδια, και αν τα φορτύα βαρύτητασ θα προκαλούςαν μια οριζόντια μετακύνηςη
0.04mm, τότε οι προςαυξόςεισ των ςταδύων θα όταν 1.96, 2.0, 2.0, ..., 2.0. Όμωσ, αυτό η προςαρμογό
θα ςυμβεύ μόνο αν ςε εκεύνεσ τισ περιπτώςεισ όπου τα φορτύα βαρύτητασ-επιβαλλόμενη μετακύνηςη
εύναι μικρότερη από την θεωρούμενη πρώτη οριζόντια προςαύξηςη φορτύου. Εϊν αυτό εύναι η
ςυνθόκη που επιβϊλλεται (π.χ. disp_gravt=2.07, ςτο πϊραπϊνω παρϊδειγμα), τότε τα βόματα
μετατόπιςησ θα εύναι ύςα με την τιμό (200-2.07)/100=1.9793, ςαφώσ ϋνα πολύ λιγότερο
ιςορροπημϋνο ςχόμα.

Ζλεγχοσ Αυτόματθσ Απόκριςθσ
Αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ τύπου φόρτιςησ/λύςησ, που προςαρμόςτηκε από το ϋργο των Trueb [1983] και
Izzuddin [1991], διαφϋρει από τον ϋλεγχο αποκρύςεων μόνο ςτο γεγονόσ ότι το πρόγραμμα αυτόματα
διαλϋγει ποιον βαθμό ελευθερύασ του κόμβου να ελϋγχει κατϊ τη διϊρκεια τησ ανϊλυςησ και το ςτϊδιο
μετακύνηςησ που εφαρμόζει ςε κϊθε βόμα τησ ανϊλυςησ, ανϊλογα με τα χαρακτηριςτικϊ ςύγκλιςησ ςε
κϊθε βόμα τησ ανϊλυςησ. Ο χρόςτησ από την ϊλλη, πρϋπει να ορύςει τον κόμβο, τον βαθμό ελευθερύασ
και την αντύςτοιχη ςτοχευόμενη μετακύνηςη ςτην οπούα η ανϊλυςη θα ολοκληρωθεύ.

Παρϊδειγμα Υϊςησ Υόρτιςησ – Έλεγχοσ Αυτόματησ Απόκριςησ

Σο πρόγραμμα χρηςιμοποιεύ τον ‘ςτοχευόμενο βαθμό ελευθερύασ’ ωσ την πρώτη εύςοδο για την
ανϊλυςη, αλλϊζοντϊσ το όποτε βρύςκεται ϋνασ ϊλλοσ βαθμόσ ελευθερύασ κόμβου με ϋνα ανώτερο
ποςοςτό ονομαςτικόσ εγκϊρςιασ μεταφορικόσ απόκριςησ (δηλ. μεγαλύτερη μεταβολό μετακύνηςησ
μεταξύ δύο διαδοχικών βημϊτων). Με αυτόν τον τρόπο, δύνεται η δυνατότητα όχι μόνο να
προβλεφθούν με ακρύβεια ανώτερα γεωμετρικϋσ snap-back and snap-through αποκρύςεισ, αλλϊ και ςε
ελϊχιςτο χρόνο, αποδύδοντασ ςε αυτόν τον τύπο φϊςησ φόρτιςησ/λύςησ την προτιμότερη επιλογό για
την απόκτηςη γρόγορων και με ακρύβεια εκτιμόςεων των ικανοτότων των καταςκευών ςε δύναμη
και μετακύνηςη.
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ΗΜΕΙΩΗ 1: Όταν εκτελεύται ανϊλυςη pushover με ϋλεγχο αυτόματησ απόκριςησ ςε μηςυμμετρικϊ μοντϋλα, μπορεύ το πρόγραμμα να αρχύςει την επιβολό των φορτύων ςτην αρνητικό
διεύθυνςη, δηλαδό να ςπρώχνει την καταςκευό προσ τα πύςω αντύ προσ τα μπροςτϊ. Αυτό
ςυμβαύνει όταν η μη-ςυμμετρικό καταςκευό που αναλύεται αποδεικνύεται να εύναι πιο
εύκαμπτη/παραμορφώςιμη ςτο ‘τρϊβηγμα’ από ότι ςτο ‘ςπρώξιμο’, πρϊγμα που ο αλγόριθμοσ
αυτόματησ απόκριςησ δεν μπορεύ να παραβλϋψει. Αν οι χρόςτεσ επιθυμούν να οδηγόςουν την
καταςκευό να παραμορφωθεύ προσ μια διαφορετικό κατεύθυνςη, πρϋπει να ξεκινόςουν την
Pushover με φϊςεισ ελϋγχου φορτύου ό απόκριςησ, για να αρχύςουν την παραμόρφωςη ςτην
επιθυμητό διεύθυνςη, και μετϊ μπορούν να αλλϊξουν ςε αυτόματο ϋλεγχο απόκριςησ, αφού βαθμού
ελευθερύασ που όδη μετακινόθηκαν θα επιλεγούν ωσ οι βαθμού ελευθερύασ ελϋγχου.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Η αυτόματη μεύωςη και αύξηςη του βόματοσ φόρτιςησ μπορεύ να προκαλϋςει, ςε
οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, τα ςημεύα καμπύλησ δύναμησ-μετακύνηςησ να προκύψουν ανώμαλα, για
αυτό το λόγο η καμπύλη pushover μπορεύ να μην εύναι πϊντα οπτικώσ ‘κατϊλληλη’.

Καμπφλεσ Χρονοϊςτορίασ
Σόςο ςτισ ςτατικϋσ όςο και ςτισ δυναμικϋσ αναλύςεισ χρονοώςτορύασ, επιπλϋον των μόνιμων φορτύων,
οι καταςκευϋσ υπόκεινται ςε παροδικϊ φορτύα, τα οπούα μπορεύ να αποτελούνται από
δυνϊμεισ/μετακινόςεισ μεταβαλλόμενεσ ςτον ψεύδο-χρόνο (ςτατικϊ φορτύα χρονοώςτορύασ) ό από
επιταχύνςεισ/δυνϊμεισ που μεταβϊλλονται ςτον πραγματικό χρόνο (δυναμικϊ φορτύα
χρονοώςτορύασ). Ενώ ο τύποσ, η διεύθυνςη, το μϋγεθοσ και οι κόμβοι εφαρμογόσ αυτών των φορτύων
ορύζεται ςτην ενότητα Επιβαλλόμενα Υορτύα, η διϊταξη των φορτύων, που εύναι ο τρόποσ με τον
οπούο τα φορτύα μεταβϊλλονται με το χρόνο (ό ψεύδο-χρόνο), δύνεται από τισ καμπύλεσ
χρονοώςτορύασ, που ορύζονται ςτην ενότητα Καμπύλεσ Φρονοώςτορύασ. Η τελευταύα αποτελεύται από
δύο ςχετιζόμενα κομμϊτια:



Καμπύλεσ Υόρτιςησ
τϊδια Φρονοώςτορύασ

Ενότητα Καμπυλών Φρονοώςτορύασ
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ΗΜΕΙΩΗ: Οι καμπύλεσ χρονοώςτορύασ παρϋχουν μόνο τη διϊταξη χρόνου των παροδικών φορτύων.
Σο πλόρεσ απόλυτο μϋγεθόσ τουσ εκτιμϊται από το γινόμενο των τεταγμϋνων τησ χρονοώςτορύασ με
τον Πολλαπλαςιαςτό τησ Καμπύλησ, που ορύζεται ςτην ενότητα Επιβαλλόμενα Υορτύα. Αυτό
πρακτικϊ ςημαύνει ότι οι καμπύλεσ χρονοώςτορύασ μπορούν να δωθούν ςε οποιοδόποτε ςύςτημα
μονϊδων, εφόςον χρηςιμοποιεύται ο ςχετικόσ πολλαπλαςιαςτόσ καμπύλησ (π.χ. αν ϋνα
επιταχυνςιογρϊφημα ορύζεται ςε (g) και το ςύςτημα μονϊδων που χρηςιμοποιεύται από τον χρόςτη
απαιτεύ οι τιμϋσ επιτϊχυνςησ να ορύζονται ςε mm/sec2, τότε ο αντύςτοιχοσ πολλαπλαςιαςτόσ
καμπύλησ πρϋπει να εύναι 9810).

Καμπφλεσ Φόρτιςθσ
τον τομϋα Καμπύλεσ Υόρτιςησ, η καμπύλη χρονοώςτορύασ ορύζεται εύτε μϋςω απευθεύασ ειςαγωγόσ
των τιμών του χρόνου και των ζευγαριών φορτύων (Δημιουργύα υνϊρτηςησ), εύτε διαβϊζοντασ ϋνα
αρχεύο κειμϋνου όπου ορύζεται η καμπύλη φόρτιςησ (υνϊρτηςη Υορτύου).
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Σο αρχεύο κειμϋνου τησ καμπύλησ φόρτιςησ πρϋπει να εύναι ςε MS-DOS Windows
format (δηλ. αποθηκεύςτε τον φϊκελο ωσ ANSI (encoding) χρηςιμοποιώντασ το ημειωματϊριο).

υνόθωσ, ςτατικό ανϊλυςη χρονοώςτορύασ χρηςιμοποιεύται για να προςομοιώςει απλϊ
ανακυκλιζόμενα τεςτ ςε δεύγματα. ε αυτόν την περύπτωςη η καμπύλη φόρτιςησ εύναι αρκετϊ απλό
και οι χρόςτεσ μπορούν να την ορύςουν απευθεύασ μϋςω του SeismoStruct με την επιλογό Δημιουργύα.
την περύπτωςη δυναμικόσ ανϊλυςησ, ςυνόθωσ (όχι αποκλειςτικϊ) η επιβαλλόμενη καμπύλη (π.x
κρουςτικό ανϊλυςη/ανϊλυςη ϋκρηξησ), αποτελεύται από ϋνα επιταχυνςιογρϊφημα, και τα ςημεύα
δεδομϋνων βρύςκονται ςε ϋνα αρχεύο κειμϋνου, το οπούο ςτη ςυνϋχεια φορτώνεται ςτο πρόγραμμα με
την επιλογό Υόρτιςη. Παρόλα αυτϊ, οποιαδόποτε από τισ δύο επιλογϋσ οριςμού χρονοώςτορύασ
(Δημιουργύα και Υόρτιςη) μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ και για τουσ δύο τύπουσ ανϊλυςησ.

Καμπύλη Υόρτιςησ – Δημιουργύα
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Καμπύλεσ Υόρτιςησ – Παρϊμετροι Ειςαγωγόσ Δεδομϋνων

Καμπύλεσ Υόρτιςησ – Σιμϋσ Καμπύλησ Φρονοώςτορύασ

Ο Φρόνοσ Έναρξησ τησ Ανϊλυςησ εύναι ο χρόνοσ κατϊ τον οπούο ξεκινϊ η ανϊλυςη, και θεωρεύται πϊντα
ύςοσ με το μηδϋν, για αυτό το λόγο όλεσ οι καμπύλεσ χρονοώςτορύασ πρϋπει να ϋχουν χρόνουσ ειςόδου
μεγαλύτερουσ από 0.00. Ακόμη, οι καμπύλεσ χρονοώςτορύασ θα επιβληθούν ςτην καταςκευό ςε
διαφορετικϋσ χρονικϋσ ςτιγμϋσ (π.χ. αςύγχρονη ειςαγωγό ςειςμικών δεδομϋνων, δύο ςειςμού που
χτυπούν την ύδια καταςκευό διαδοχικϊ κλπ.), η παρϊμετροσ Καθυςτϋρηςησ πρϋπει να χρηςιμοποιηθεύ
για να ορύςει τη ςτιγμό κατϊ την οπούα μια ςυγκεκριμϋνη καμπύλη χρονοώςτορύασ, που φορτώνεται
από ϋνα αρχεύο κειμϋνου, αρχύζει να επιβϊλλεται ςτην καταςκευό. Με ϊλλα λόγια, δεν χρειϊζεται ο
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χρόςτησ να αλλϊξει χειροκύνητα τα ςημεύα των δεδομϋνων τησ χρονοώςτορύασ για να ειςϊγει μια
χρονικό καθυςτϋρηςη, αφού το πρόγραμμα το κϊνει αυτόματα.
Όποτε υπϊρχει κϊποια αβεβαιότητα ςχετικϊ με τον προςδιοριςμό των παραμϋτρων που
φορτώνονται από τον φϊκελο (ςτόλη χρόνου, ςτόλη επιτϊχυνςησ, πρώτη γραμμό, τελευταύα γραμμό),
ο χρόςτησ μπορεύ να χρηςιμοποιόςει την Προβολό/Επεξεργαςύα το οπούο επιτρϋπει επιθεώρηςη του
αρχεύου. Μετϊ την φόρτιςη τησ καμπύλησ χρονοώςτορύασ, οι προαναφερόμενεσ παρϊμετροι ειςαγωγόσ
μπορούν ακόμα να τροποποιηθούν (π.χ. αν μετϊ τη φόρτωςη 5000 γραμμών επιταχυνςιογραφόματοσ
αντιλαμβϊνεςτε ότι μόνο οι πρώτεσ 1000 εύναι ςημαντικϋσ).
ΗΜΕΙΩΗ 1: Ένασ μϋγιςτοσ αριθμόσ 260,000 ςημεύων δεδομϋνων μπορεύ να οριςτεύ για κϊθε
καμπύλη.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Μετϊ τη φότωςη μιασ καμπύλησ χρονοώςτορύασ από ϋνα αρχεύο κειμϋνου, το τελευταύο
μπορεύ να απορριφθεύ, αφού τα ςημεύα τησ καμπύλησ χρονοώςτορύασ αποθηκεύονται μϋςα ςτον
φϊκελο του ϋργου.

ΗΜΕΙΩΗ 3: Προκειμϋνου να βοηθηθούν οι χρόςτεσ να ξεκινόςουν, δϋκα επιταχυνςιογραφόματα,
κανονικοποιημϋνα ωσ προσ (g), παρϋχονται ςτον φϊκελο εγκατϊςταςησ του προγρϊμματοσ, όπου ο
χρόςτησ οδηγεύται αυτόματα όποτε πατηθεύ το κουμπύ Υορτύο. υνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να
αναζητόςουν διαδικτυακϊ βϊςεισ δεδομϋνων ιςχυρών-κινόςεων για πρόςβαςη ςε επιπλϋον
επιταχυνςιογραφόματα.

τάδια Χρονοϊςτορίασ
τα τϊδια Φρονοώςτορύασ, ο χρόςτησ ϋχει τη δυνατότητα να ορύςει μϋχρι 20 ςτϊδια ανϊλυςησ, κϊθε
ϋνα από τα οπούα μπορεύ να υποδιαιρεθεύ ςε ϋνα διαφορετικό αριθμό βημϊτων ανϊλυςησ,
αποκλειςτικϊ οριζόμενα από το χρόςτη. τη ςυνϋχεια το πρόγραμμα υπολογύζει εςωτερικϊ το χρονικό
βόμα που θα χρηςιμοποιηθεύ μϋςα ςε ϋνα ςτϊδιο χρονοώςτορύασ, αυτό εύναι ύςο με τη διαφορϊ μεταξύ
των χρόνων λόξησ δύο διαδοχικών ςταδύων χρονοώςτορύασ διαιρεμϋνων από τον αριθμό των βημϊτων
που ορύζονται. Για το πρώτο ςτϊδιο, χρηςιμοποιεύται η διαφορϊ μεταξύ του τελικού χρόνου και του
Φρόνου Έναρξησ τησ Ανϊλυςησ (0.0 secs).

Προςθόκη Νϋου ταδύου

την πλειοψηφύα των κοινών εφαρμογών, χρηςιμοποιεύται ϋνα μόνο ςτϊδιο ανϊλυςησ. Όμωσ
υπϊρχουν περιπτώςεισ που ϋνασ χρόςτησ μπορεύ να χρηςιμοποιόςει διαφορετικϊ χρονικϊ βόματα ςε
διαφορετικϊ ςτϊδια τησ ανϊλυςησ (π.χ. ϋνα ςτϊδιο ελεύθερο δόνηςησ ειςϊγεται μεταξύ δύο
διαδοχικών ςειςμών που επιβϊλλονται ςε μια καταςκευό ό μια διαρροό (εύκολη ςύγκλιςη, μεγϊλο
χρονικό βόμα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ) και κατϊρρευςη (δύςκολη ςύγκλιςη, μικρό χρονικό βόμα
πρϋπει να χρηςιμοποιηθεύ) ςτατικϋσ καμπύλεσ χρονοώςτορύασ επιβϊλλονται ςτο μοντϋλο), ςε αυτόν
την περύπτωςη η δυνατότητα οριςμού περιςςότερων από ϋνα ςταδύων ανϊλυςησ γύνεται χρόςιμη.
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Παράμετροι Προςαρμοηόμενθσ Pushover
την Προςαρμοζόμενη Pushover, τα φορτύα επιβϊλλονται ςτην καταςκευό με τρόπο που εύναι
πανομοιότυποσ με την περύπτωςη τησ ςυμβατικόσ Pushover. Για αυτό το λόγο, ςυνύςταται ςτουσ
χρόςτεσ που ενδιαφϋρονται να χρηςιμοποιόςουν την προςαρμοζόμενη pushover, πρώτα να
ςυμβουλευτούν την ενότητα Υϊςεισ Υόρτιςησ, όπου περιγρϊφεται η διαδικαςύα για την επιβολό
φορτύων για την ςυμβατικό pushover. Η τελευταύα πρϋπει να ληφθεύ υπόψη ωσ εφαρμόςιμη ςε
περιπτώςεισ προςαρμοζόμενησ pushover, ςημειώνοντασ όμωσ τισ παρακϊτω διαφορϋσ:






την προςαρμοζόμενη pushover, απαιτεύται η προςομούωςη τησ ροπόσ αδρϊνειασ τησ
καταςκευόσ ώςτε να μπορεύ να εκτελεςτεύ η ιδιομορφικό ανϊλυςη που χρηςιμοποιεύται ςτην
ανανϋωςη του διανύςματοσ φόρτιςησ. Επιπλϋον, και μόνο για την περύπτωςη
προςαρμοζόμενησ Pushover με βϊςη τη δύναμη, εύναι απαραύτητο η μϊζα να κατανεμηθεύ
επαρκώσ ςτουσ κόμβουσ όπου τα αυξητικϊ φορτύα θα επιβληθούν, ώςτε οι αυξητικϋσ
δυνϊμεισ (που εκτιμώνται μϋςω του γινομϋνου τησ μϊζασ και τησ επιτϊχυνςησ) να μπορούν
να εκτιμηθούν (για Pushover με βϊςη τη μετακύνηςη αυτό δεν εύναι απαραύτητο, δεδομϋνου
ότι η κατανομό των μετακινόςεων εκτιμϊται απευθεύασ από τισ ιδιομορφικϋσ αναλύςεισ).
Παρότι επιτρϋπεται η χρόςη διαφορετικών ονομαςτικών τιμών για τα φορτύα ςε
διαφορετικούσ κόμβουσ, όπωσ ςτην ςυμβατικό Pushover, ςυνύςταται αυτϊ τα αυξητικα
φορτύα να ϋχουν ύςεσ ονομαςτικϋσ τιμϋσ (ςταθερό διϊταξη φόρτιςησ) ώςτε το επιβαλλόμενο
ςε κϊθε κόμβο φορτύο να εύναι πλόρωσ προςδιοριζόμενο από τα ιδιομορφικϊ χαρακτηριςτικϊ
τησ καταςκευόσ και το ςχόμα των ιδιομορφών που χρηςιμοποιεύται.
Οι διαδικαςύεσ φόρτιςησ/επύλυςησ Έλεγχοσ Προςαρμοζόμενου Υορτύου και Έλεγχοσ
Προςαρμοζόμενησ Απόκριςησ χρηςιμοποιούνται ςε αντικατϊςταςη των φϊςεων ελϋγχου
φορτύου και ελϋγχου μετακύνηςησ. Σα δεδομϋνα ειςαγωγόσ τουσ και η λειτουργικότητϊ τουσ
εύναι πανομοιότυπη, ςημειώνοντασ όμωσ ότι μόνο μύα προςαρμοζόμενη φϊςη (ελϋγχου
φορτύου ό μετακύνηςησ) μπορεύ να εφαρμοςτεύ ςτην προςαρμοζόμενη pushover, ςε αντύθεςη
με τη ςυμβατικό pushover όπου περιςςότερεσ από μύα φϊςεισ ελϋγχου φορτύου ό
μετακύνηςησ μπορούν να εφαρμοςτούν ταυτόχρονα. Αν οι χρόςτεσ επιθυμούν να αλλϊξουν
από τον Έλεγχο Προςαρμοζόμενου Υορτύου ςτον Έλεγχο Προςαρμοζόμενησ Απόκριςησ, ό
αντύθετα, πρϋπει πρώτα να διαγρϊψουν όποια από αυτϋσ τισ δύο λειτουργύεσ ϋχει οριςτεύ,
ώςτε η εναλλακτικό επιλογό να γύνει διαθϋςιμη ςτο πλαύςιο ειςαγωγόσ Προςθόκη Νϋασ
Υϊςησ.

Δεδομϋνου ότι εύναι μια προηγμϋνη μϋθοδοσ ςτατικόσ ανϊλυςησ, η προςαρμοζόμενη pushover απαιτεύ
τον οριςμό ενόσ αριθμού πρόςθετων παραμϋτρων, όπωσ ςυμπεριλαμβϊνονται ςτην ενότητα
Παρϊμετροι Προςαρμοζόμενησ Pushover. Αυτϋσ οι παρϊμετροι εύναι:

Σφποσ Κλιμάκωςθσ
Σο κανονικοποιημϋνο ιδιομορφικό διϊνυςμα κλιμϊκωςησ, που χρηςιμοποιεύται για να προςδιορύςει το
ςχόμα του διανύςματοσ φόρτιςησ (ό διανύςματοσ ςταδύου φόρτιςησ) ςε κϊθε βόμα, μπορεύ να
εκτιμηθεύ με χρόςτη τριών διακριτών τύπων προςϋγγιςησ.
1.
2.
3.

Κλιμϊκωςη βϊςει Δύναμησ. Σο διϊνυςμα κλιμϊκωςησ αντιπροςωπεύει την ιδιομορφικό
κατανομό δυνϊμεων ςε αυτό το βόμα.
Κλιμϊκωςη βϊςει Μετακύνηςησ. Σο διϊνυςμα κλιμϊκωςησ αντιπροςωπεύει την
ιδιομορφικό κατανομό μετακινόςεων ςε αυτό το βόμα.
Κλιμϊκωςη βϊςει χετικόσ Μετακύνηςησ Ορόφου. Σο διϊνυςμα κλιμϊκωςησ
αντιπροςωπεύει την ιδιομορφικό κατανομό ςχετικών μετακινόςεων ςε αυτό το βόμα.

ΗΜΕΙΩΗ: Σο τελευταύο δεν μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςε 3D προςαρμοζόμενεσ αναλύςεισ
pushover και απαιτεύ οι ονομαςτικϋσ πλευρικϋσ μετακινόςεισ να ειςαχθούν με τη ςειρϊ (η φόρτιςη
του 1ου ορόφου ορύζεται πρώτη, ακολουθεύται από το ονομαςτικό φορτύο μετακύνηςησ του ορόφου
2, κ.ο.κ.).
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Επιλογό του τύπου Κλιμϊκωςησ

Βακμοί Ελευκερίασ Ι
Ο χρόςτησ ϋχει τη δυνατότητα να προςδιορύςει τουσ βαθμούσ ελευθερύασ που επιθυμεύ να ληφθούν
υπόψη ςτον υπολογιςμό των ςυντελεςτών ςυμμετοχόσ των ιδιομορφών (οι οπούεσ ςτη ςυνϋχεια
χρηςιμοποιούνται ςτον υπολογιςμό των ιδιομορφικών διανυςμϊτων κλιμϊκωςησ).
Για 3D προςαρμοζόμενη ανϊλυςη pushover, μπορεύ να εύναι βολικό να χρηςιμοποιηθούν περιςςότεροι
από ϋνασ μεταφορικού βαθμού ελευθερύασ (π.χ. X & Y) ό να χρηςιμοποιηθούν ςτροφικού βαθμού
ελευθερύασ [π.χ. Meireles et al., 2006].
την πιο κοινό περύπτωςη τησ 2D ανϊλυςησ, μόνο ϋνασ μεταφορικόσ βαθμόσ ελευθερύασ θα επιλεγεύ,
ςυνόθωσ X.

Προςδιοριςμόσ των Ι βαθμών ελευθερύασ
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Φαςματικι Ενίςχυςθ
Όπωσ αναφϋρθηκε προηγουμϋνωσ, η επύδραςη που μπορεύ να ϋχει η φαςματικό ενύςχυςη ςτο
ςυνδυαςμό των διαφορετικών λύςεων των ιδιομορφικών διανυςμϊτων φόρτιςησ μπορεύ να ληφθεύ ό
να μη ληφθεύ υπόψη μϋςω τησ επιλογόσ μιασ από τισ τρεύσ διαθϋςιμεσ επιλογϋσ αυτόσ τησ ενότητασ:





Φωρύσ Υαςματικό Ενύςχυςη. Η κλιμϊκωςη τησ κατανομόσ του διανύςματοσ φόρτιςησ
εξαρτϊται μόνο από τα ιδιομορφικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ καταςκευόσ, ςε κϊθε βόμα.
Δοςμϋνο Επιταχυνςιογρϊφημα: Ο χρόςτησ ειςϊγει μια χρονοώςτορύα επιτϊχυνςησ και
ορύζει το επιθυμητό επύπεδο ιξώδουσ απόςβεςησ που χρηςιμοποιεύται από το πρόγραμμα για
τον αυτόματο υπολογιςμό φϊςματοσ απόκριςησ (θεωρεύται ςταθερό κατϊ τη διϊρκεια τησ
ανϊλυςησ) επιτϊχυνςησ (όταν χρηςιμοποιεύται κλιμϊκωςη βϊςει δύναμησ) ό μετακύνηςησ
(όταν χρηςιμοποιεύται κλιμϊκωςη βϊςει μετακύνηςησ ό τη ςχετικό μετακύνηςη βϊςει
ορόφων). ημειώςτε ότι ωσ προεπιλογό, το παραγόμενο φϊςμα απόκριςησ, ςε αντύθεςη με το
επιταχυνςιογρϊφημα, εμφανύζεται ςτον χρόςτη. Όμωσ, το τελευταύο μπορεύ να προβληθεύ
μϋςω του κουμπιού Προβ. Επιταχυνςιογραφόματοσ
Υϊςμα οριςμϋνο από το Φρόςτη. Σα ζευγϊρια περιόδων και επιταχύνςεων/μετακινόςεων
απόκριςησ, μπορούν να ειςαχθούν απευθεύασ από τον χρόςτη μϋςω ενόσ πύνακα ειςαγωγόσ.
υνόθωσ, αυτό η επιλογό χρηςιμοποιεύται για να ειςϊγει το φϊςμα του κανονιςμού και
ςημειώνεται ότι, όπωσ ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ ενότητεσ του SeismoStruct, η λύςτα των τιμών
μπορεύ να επικολληθεύ ςε οποιαδόποτε ϊλλη εφαρμογό των Windows, ωσ εναλλακτικό
επιλογό ϋναντι τησ πληκτρολόγηςησ.

ΗΜΕΙΩΗ: υνύςταται, για λόγουσ ακρύβειασ, να χρηςιμοποεύται Υαςματικό Ανϊλυςη, όταν
εκτελεύται Προςαρμοζόμενη pushover με βϊςη τη μετακύνηςη. Αν για κϊποιο λόγο, κϊποιοσ χρόςτησ
δεν ϋχει τρόπο να εκτιμόςει την αναμενόμενη/ςχεδιαςμού εδαφικό κύνηςη ςτην υπό εξϋταςη
εδαφικό περιοχό, τότε πρϋπει να επιλϋξει ανϊλυςη Μονόσ-Ιδιομορφόσ, ώςτε να εκτελεςτεύ DAP-1ησ
ιδιομορφόσ (μόνο για κτύρια).

Υαςματικό Ενύςχυςη
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Πατώντασ ςτο Κουμπύ Ειδικϋσ Ρυθμύςεισ, ο χρόςτησ μπορεύ να ορύςει επιπλϋον
παραμϋτρουσ από αυτϋσ που περιγρϊφονται παραπϊνω.
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Παράμετροι ΑΔΑ (IDA)
την Αυξητικό Δυναμικό Ανϊλυςη, οι καταςκευϋσ υπόκεινται ςε διαδοχικϊ παροδικϊ φορτύα, τα οπούα
ςυνόθωσ αποτελούνται από χρονοώςτορύεσ επιτϊχυνςησ αυξανόμενησ ϋνταςησ, όπωσ περιγρϊφεται
ςτο Παρϊρτημα B -> Αυξητικό δυναμικό ανϊλυςη. Γι΄αυτό ςυνύςταται ςτουσ χρόςτεσ που
ενδιαφϋρονται να εκτελϋςουν αυτόν τον τύπο τησ ανϊλυςησ, πρώτα να ςυμβουλευτούν την ενότητα
των Καμπυλών Φρονοώςτορύασ, όπου περιγρϊφεται η διαδικαςύα εφαρμογόσ των φορτύων για την
δυναμικό ανϊλυςη χρονοώςτορύασ. Η τελευταύα εύναι πλόρωσ εφαρμόςιμη ςτισ περιπτώςεισ ΑΔΑ,
ςημειώνοντασ όμωσ ότι ϋνασ αριθμόσ πρόςθετων παραμϋτρων, που περιλαμβϊνεται ςτην ενότητα
Παρϊμετροι ΑΔΑ (IDA), πρϋπει να οριςτεύ. Αυτϋσ οι παρϊμετροι εύναι:

υντελεςτζσ κλιμάκωςθσ
Κϊθε εκτϋλεςη χρονοώςτορύασ μιασ AΔΑ εκτελεύται για μια δεδομϋνη ϋνταςη εδαφικόσ κύνηςησ που
προκύπτει από τουσ ςυντελεςτϋσ κλιμϊκωςησ και το επιταχυνςιογρϊφημα που ειςϊγεται από τον
χρόςτη. υνόθωσ, η ειςαγόμενη εδαφικό κύνηςη κλιμακώνεται ςταδιακϊ από μια χαμηλό ελαςτικό
τιμό απόκριςησ μϋχρι μια μεγαλύτερη τιμό, που αντιςτοιχεύ ςτην επύτευξη μιασ προ-οριςμϋνησ μετελαςτικόσ ςτοχευόμενησ οριακόσ κατϊςταςησ.
Μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ςταθερϋσ και/ό μεταβλητϋσ διατϊξεισ κλιμϊκωςησ, εύτε μεμονωμϋνα
εύτε ςε ςυνδυαςμό. Με τισ ςταθερϋσ διατϊξεισ (Έναρξη-Σϋλοσ-Βόμα), ο χρόςτησ ορύζει τον αρχικό
ςυντελεςτό κλιμϊκωςησ που αντιςτοιχεύ ςτην πρώτη εκτϋλεςη τησ χρονοώςτορύασ, τον ςυντελεςτό
τϋλουσ, που αντιςτοιχεύ ςτην τελευταύα εκτϋλεςη τησ χρονοώςτορύασ και ϋνα βόμα του ςυντελεςτό
κλιμϊκωςησ που χρηςιμοποιεύται για να ορύςει τισ ύςεσ αποςτϊςεισ ςτα ενδιϊμεςα βόματα επιπϋδων
χρονοώςτορύασ. Με μια μεταβλητό διϊταξη κλιμϊκωςησ (Διακριτού υντελεςτϋσ Κλιμϊκωςησ), μπορούν
να χρηςιμοποιηθούν ςειρϋσ ςυντελεςτών κλιμϊκωςησ ϊνιςων αποςτϊςεων, οπότε απαιτεύται από τον
χρόςτη να ορύςει όλουσ τουσ ςυντελεςτϋσ κλιμϊκωςησ που θα ληφθούν υπόψη κατϊ τη διϊρκεια τησ
αυξητικόσ δυναμικόσ ανϊλυςησ (εκτόσ αν χρηςιμοποιηθούν ςε ςυνδυαςμό με ςταθερϋσ διατϊξεισ
κλιμϊκωςησ-ςε αυτόν την περύπτωςη μόνο περιττού μη-διαδοχικού ςυντελεςτϋσ απαιτεύται να
οριςτούν).

Δυναμικι καμπφλθ Pushover
Όταν εκτελεύται Αυξητικό Δυναμικό Ανϊλυςη, ο χρόςτησ ςυχνϊ ενδιαφϋρεται για την αποκαλούμενη
Δυναμικό Καμπύλη Pushover (ό περιβϊλλουςα ΑΔΑ), η οπούα αποτελεύται από μια απεικόνιςη των
μϋγιςτων τιμών τησ τϋμνουςασ βϊςησ και των μϋγιςτων τιμών τησ μετακύνηςησ κορυφόσ, ό ϊλλησ
μετακύνηςησ, όπωσ προςδιορύζονται ςε κϊθε δυναμικό εκτϋλεςη. Εύναι επομϋνωσ δυνατό να οριςτούν
οι κόμβοι που θα ληφθούν υπόψη ςτον υπολογιςμό τησ μϋγιςτησ ςχετικόσ μετακύνηςησ (η διαφορϊ
μεταξύ των απόλυτων τιμών μετακύνηςησ των δύο κόμβων οριςμϋνων από τον χρόςτη, ο δεύτεροσ εκ
των οπούων ςυνόθωσ αναφϋρεται ωσ κόμβοσ ςτόριξησ) ςε κϊθε δυναμικό εκτϋλεςη.
Ο υπό εξϋταςη βαθμόσ ελευθερύασ επύςησ ορύζεται αποκλειςτικϊ από τον χρόςτη, όπωσ ςτο
παρϊθυρο-χρόνου γύρω από την μϋγιςτη τιμό ςχετικόσ μετακύνηςησ ορόφων μϋςα ςτην οπούα
βρύςκεται η αντύςτοιχη μϋγιςτη τιμό τϋμνουςασ βϊςησ (ό αντύςτροφα), ςτην περύπτωςη που ο
χρόςτησ επιθυμεύ μια καμπύλη αντύςτοιχων μετακινόςεων και μϋγιςτων τιμών τϋμνουςασ, αντύ για
μια καμπύλη με όχι απαραύτητα ςχετιζόμενα ζεύγη τιμών μϋγιςτων μετακινόςεων και τεμνουςών.
ΗΜΕΙΩΗ: υνόθωσ, η ςυμπεριφορϊ των καταςκευών μϋςα ςτην ελαςτικό περιοχό μπορεύ να
αναπαραςταθεύ με χρόςη 2-3 ζευγαριών ςημεύων τϋμνουςασ-μετακύνηςησ, με επαρκό απόςταςη.
Όμωσ ςτην μετελαςτικό περιοχό, μπορεύ να απαιτηθεύ μια καλύτερη αναπαρϊςταςη τησ δυναμικόσ
καμπύλησ pushover. ε τϋτοιεσ περιπτώςεισ μπορεύ να εύναι χρόςιμοσ για τουσ χρόςτεσ ϋνασ
ςυνδυαςμόσ τόςο ςταθερών όςο και μεταβλητών διατϊξεων κλιμϊκωςησ. Έτςι 2-3 διακριτού
ςυντελεςτϋσ κλιμϊκωςησ χρηςιμοποιούνται για την ελαςτικό περιοχό και μετϊ χρηςιμοποιεύται
εύροσ βόματοσ τιμών αρχόσ-τϋλουσ για τη μετελαςτικό φϊςη απόκριςησ.
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Παράμετροι ΑΦΑ (RSA)
Η Ανϊλυςη Υαςματικόσ Απόκριςησ ΑΥΑ (RSA) εύναι μια γραμμικό ελαςτικό ςτατικό–
(ψεύδο)δυναμικό – ςτατιςτικό μϋθοδοσ ανϊλυςησ η οπούα παρϋχει τισ μϋγιςτεσ τιμϋσ αποκρύςεων,
όπωσ δυνϊμεισ και παραμορφώςεισ, μιασ καταςκευόσ υπό ςειςμικό διϋγερςη, όπωσ περιγρϊφεται ςτο
Παρϊρτημα Β -> Ανϊλυςη Υαςματικόσ Απόκριςησ.
την ΑΥΑ ζητεύται από τουσ χρόςτεσ να παρϋχουν ωσ δεδομϋνα ειςαγωγόσ το φϊςμα απόκριςησ και
τον ςυνδυαςμό(ούσ) ςειςμικόσ φόρτιςησ για τον οπούο η ΑΥΑ θα εξϊγει αποτελϋςματα. Αυτό το
φϊςμα χρηςιμοποιεύται και για τισ δύο οριζόντιεσ (EX, EY) και για την κατακόρυφη (EZ) ςειςμικό
ςυνιςτώςα.

Ενότητα Παραμϋτρων ΑΥΑ (RSA)

υνδυαςμοί Φόρτιςθσ
την ενότητα ςυνδυαςμών φόρτιςησ μπορούν να οριςτούν διαφορετικού ςυντελεςτϋσ του φϊςματοσ
απόκριςησ μεταξύ των οριζόντιων και των κατακόρυφων κατευθύνςεων. Πρϋπει να προςδιοριςτεύ η
μϋθοδοσ ςυνδυαςμού των ιδιομορφών (ABSSUM, SRSS, CQC), καθώσ και το ποιεσ ιδιομορφϋσ θα
ςυνδυαςτούν, ςε όρουσ ςωρευτικόσ δρώςασ ιδιομορφικόσ μϊζασ. Οι χρόςτεσ μπορούν να ορύςουν ϋνα
ελϊχιςτο ποςοςτό δρώςασ ιδιομορφικόσ μϊζασ και το πρόγραμμα επιλϋγει τον κατϊλληλο αριθμό
ιδιομορφών ώςτε να λϊβει υπόψη τον μεγαλύτερο αριθμό δρώςασ ιδιομορφικόσ μϊζασ, μϋχρι να
επιτευχθεύ ο ςτόχοσ ςωρευτικού ποςοςτού για κϊθε διεύθυνςη του ςειςμού.
Για κϊθε περύπτωςη φόρτιςησ (G, Q, και ±E), ζητεύται από τουσ χρόςτεσ να ορύςουν τουσ ςυντελεςτϋσ
για τα ςτατικϊ φορτύα βαρύτητασ ό για τα κινητϊ φορτύα (fG+Q) και τουσ ςυντελεςτϋσ για τα ςειςμικϊ
φορτύα (fE). Οι κατευθύνεισ τησ ςειςμικόσ φόρτιςησ μπορούν να ςυνδυαςτούν γραμμικϊ (E =
±EX±EY±EZ) με διαφορετικούσ ςυντελεςτϋσ ανϊ διεύθυνςη (fEX, fEY, fEZ) ό με τον κανόνα SRSS (E =
± EX 2 +EY 2 + EZ 2 ). ημειώνεται ότι τα φορτύα βαρύτητασ ϋχουν ϋνα αποκλειςτικό οριςμϋνο
αλγεβρικό πρόςημο, ενώ για τα ςειςμικϊ φορτύα λαμβϊνονται υπόψη και τα δύο πρόςημα για κϊθε
διεύθυνςη. υνεπώσ, τα αποτελϋςματα των ςυνδυαςμών φόρτιςησ ΑΥΑ για οποιοδόποτε μϋγεθοσ
απόκριςησ παρουςιϊζονται ωσ περιβϊλλουςεσ.

Ειςαγωγι Δεδομζνων
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ΗΜΕΙΩΗ: υνδυαςμού ϋτοιμοι για χρόςη καθοριςμϋνοι από τουσ κανονιςμούσ μπορούν να
οριςτούν με το κουμπύ Προςθόκη Συπικού. Οι ςυνδυαςμού αποτελεούνται από τα μόνιμα+κινητϊ
φορτύα, ςυν 100% των προαναφερόμενων ςειςμικών δυνϊμεων ςτη μια κατεύθυνςη και 30% των
προαναφερόμενων ςειςμικών δυνϊμεων ςτισ κϊθετεσ κατευθύνςεισ, ϋνασ ςυνδυαςμόσ για κϊθε
ςειςμικό κατεύθυνςη. Επιπλϋον παρϋχεται ϋνασ ςυνδυαςμόσ των φορτύων βαρύτητασ+κινητών, ςυν
100% των ςειςμικών δυνϊμεων.

Ενότητα Επεξεργαςύασ υνδυαςμών Ανϊλυςησ Υϊςματοσ Απόκριςησ

Φαςματικά Δεδομζνα
Σο φϊςμα απόκριςησ μπορεύ να οριςτεύ απευθεύασ από τον χρόςτη ό μπορεύ να υπολογιςτεύ από ϋνα
δοςμϋνο επιταχυνςιογρϊφημα.




Δοςμϋνο Επιταχυνςιογρϊφημα. Ο χρόςτησ ειςϊγει μια χρονοώςτορύα επιτϊχυνςησ και
ορύζει ϋνα επιθυμητό επύπεδο ιξώδουσ απόςβεςησ ώςτε να δημιουργηθεύ αυτόματα το φϊςμα.
Σο φϊςμα απόκριςησ που προκύπτει, ςε αντύθεςη με το επιταχυνςιογρϊφημα εμφανύζεται
ςτον χρόςτη. Όμωσ το τελευταύο μπορεύ να απεικονιςθεύ μϋςω του κουμπιού Προβολό
Επιταχυνςιογραφόματοσ.
Υϊςμα οριςμϋνο από τον Φρόςτη. Σα ζεύγη τιμών περιόδων και επιτϊχυνςησ απόκριςησ
μπορούν να ειςαχθούν απευθεύασ από τον χρόςτη μϋςω ενόσ πύνακα ειςαγωγόσ δεδομϋνων.
Αυτό η επιλογό ςυνόθωσ χρηςιμοποιεύται για να ειςϊγει ϋνα οριςμϋνο ςτον κανονιςμό φϊςμα
και ςημειώνεται ότι όπωσ ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ ενότητεσ του SeismoStruct, η λύςτα των
τιμών μπορεύ να επικολληθεύ από οποιαδόποτε ϊλλη εφαρμογό των Windows, ωσ
εναλλακτικό επιλογό τησ απευθεύασ πληκτρολόγηςησ.

ΣΟΧΕΤΟΜΕΝΘ ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ
την περύπτωςη τησ ανϊλυςησ pushover (ςυμβατικόσ ό προςαρμοζόμενησ) οι χρόςτεσ μπορούν να
επιλϋξουν τον αυτόματο υπολογιςμό τησ ςτοχευόμενησ μετακύνηςησ. Αν επιλϋγεται το πεδύο
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Τπολογιςμόσ τοχευόμενησ Μετακύνηςησ θα εκτελεςτεύ μια Ιδιομορφικό Ανϊλυςη πριν την ανϊλυςη
pushover. Πρϋπει να οριςτούν οι παρακϊτω παρϊμετροι ώςτε να υπολογιςτεύ η ςτοχευόμενη
μετακύνηςη:
1.

2.
3.
4.

Ο κανονιςμόσ που χρηςιμοποιεύται. Οι διαθϋςιμεσ επιλογϋσ ανϊλογα με την ϋκδοςη εύναι:
Eurocode 8-Μϋροσ 3 με διαθϋςιμη την πλειοψηφύα των Εθνικών Παραρτημϊτων, ASCE 41-17
(Αμερικϊνικοσ Κανονιςμόσ ειςμικόσ Αποτύμηςησ και Ενύςχυςησ Τφιςτϊμενων Κτιρύων),
NTC-18 (Ιταλικόσ Εθνικόσ ειςμικόσ Κανονιςμόσ), NTC-08 (Ιταλικόσ Εθνικόσ ειςμικόσ
Κανονιςμόσ), ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Ελληνικόσ Κανονιςμόσ Επεμβϊςεων) και TBDY (Σούρκικοσ
Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ Κτιρύων). Πρόςθετεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ
χρηςιμοποιούμενουσ κανονιςμούσ μπορούν να βρεθούν ςτο Παρϊρτημα Θ - Κανονιςμού.
Κόμβοσ Ελϋγχου και Διεύθυνςη Ελϋγχου. Ορύζονται αυτόματα αν χρηςιμοποιεύται ο
Προςομοιωτόσ Κτιρύου ό η λειτουργύα ύντομη Ειςαγωγό.
Οι Οριακϋσ Καταςτϊςεισ (ό οι τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ ςτην περύπτωςη του ASCE 41-17
και του TBDY και οι τόχοι Επιτελεςτικότητασ ςτην περύπτωςη του ΚΑΝ.ΕΠΕ.), για τουσ
οπούουσ θα υπολογιςτεύ η ςτοχευόμενη μετακύνηςη.
Σο ελαςτικό φϊςμα απόκριςησ μπορεύ να εξαχθεύ από τον Kανονιςμό που χρηςιμοποιεύται
ςτο ςυγκεκριμϋνο ϋργο (επιλογό Υϊςματα Κανονιςμού) ό μπορεύ να οριςτεύ από το χρόςτη
(επιλογό Υϊςματα Φρόςτη). την περύπτωςη των φαςμϊτων βϊςει του κανονιςμού, οι
χρόςτεσ πρϋπει να καθορύζουν τισ παραμϋτρουσ που απαιτούνται για τη δημιουργύα τησ
μορφόσ του φϊςματοσ (π.χ. επιτϊχυνςη εδϊφουσ, απόςβεςη, τύποσ φϊςματοσ, τύποσ
εδϊφουσ και κατηγορύα ςπουδαιότητασ). την περύπτωςη που επιλϋγει ο χρόςτησ το φϊςμα,
οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν από μύα λύςτα με 29 φϊςματα που ορύζονται από Εθνικούσ
Κανονιςμούσ ςε όλο τον κόςμο, (επιλογό Υϊςμα Κανονιςμού), μπορούν να φορτώςουν ϋνα
επιταχυνςιογρϊφημα βϊςει του οπούου θα υπολογιςτεύ το ελαςτικό φϊςμα απόκριςησ
(φϊςμα από επιταχυνςιογρϊφημα) ό μπορεύ να ανεβϊςουν ϋνα ελαςτκό φϊςμα από ϋνα
αρχεύο (φϊςμα από αρχεύο).

Ενότητα τοχευόμενησ Μετακύνηςησ – τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ

Ειςαγωγι Δεδομζνων
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Ενότητα τοχευόμενησ Μετακύνηςησ – ειςμικό Δρϊςη (Υϊςμα βϊςει Κανονιςμού)

Ενότητα τοχευόμενησ Μετακύνηςησ – ειςμικό Δρϊςη (Υϊςμα καθοριςμϋνο από το Φρόςτη)

ΖΛΕΓΧΟΙ ΒΑΕΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ
Εδώ μπορούν να εκτελεςτούν οι ϋλεγχοι με βϊςη τον κανονιςμό για τα δομικϊ μϋλη που επιλϋγονται.
Διαφορετικϋσ καρτϋλεσ εύναι διαθϋςιμεσ για τα Πλαιςιακϊ τοιχεύα και τοιχεύα Σοιχοποιύασ. Οι
χρόςτεσ προκειμϋνου να ειςϊγουν ελϋγχουσ με βϊςη τον κανονιςμό πρϋπει να:
1.

Ορύςουν τον κανονιςμό που θα χρηςιμοποιηθεύ. Εύναι διαθϋςιμεσ 6 επιλογϋσ: Ευρωκώδικασ 8 Μϋροσ 3 με την πλειοψηφύα των Εθνικών Παραρτημϊτων, ASCE 41-17 (Αμερικϊνικοσ
Κανονιςμόσ ειςμικόσ Αποτύμηςησ και Ενύςχυςησ Τφιςτϊμενων Κτιρύων), NTC-18 (Ιταλικόσ
Εθνικόσ ειςμικόσ Κανονιςμόσ), NTC-08 (Ιταλικόσ Εθνικόσ ειςμικόσ Κανονιςμόσ), ΚΑΝ.ΕΠΕ.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

(Ελληνικόσ Κανονιςμόσ Επεμβϊςεων) και TBDY (Σούρκικοσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ
Κτιρύων). Πρόςθετεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ διαθϋςιμουσ κανονιςμούσ μπορούν να
βρεθούν ςτο Παρϊρτημα Θ – Κανονιςμού.
Ορύςουν τισ τιμϋσ των υντελεςτών Αςφαλεύασ και τισ εξιςώςεισ που χρηςιμοποιούνται
ςτουσ κανονιςμούσ, όταν προτεύνονται περιςςότερεσ από μια εκφρϊςεισ.
Επιλϋξουν τη τϊθμη Αξιοπιςτύασ που αντιςτοιχεύ ςτα διαθϋςιμα ςτοιχεύα ςχετικϊ με την
καταςκευό.
Ορύςουν τισ Ειδικϋσ Παραμϋτρουσ Μϋλουσ, δηλαδό, όλεσ τισ παραμϋτρουσ που χαρακτηρύζουν
το μϋλοσ που ελϋγχεται, κατηγοριοπούηςη (κύριο ό δευτερεύον), τύποσ και μόκοσ παρϊθεςησ,
λεπτομϋρειεσ ςειςμικόσ αντύςταςησ κλπ.
Κϊνουν κλικ ςτο κουμπύ ‘Προςθόκη’.
Ειςϊγουν την ονομαςύα του ελϋγχου.
Επιλϋξουν τον τύπο του ελϋγχου βϊςει κανονιςμού (δηλ. Ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ
πλαιςιακού ςτοιχεύου ό διατμητικό ικανότητα πλαιςιακού ςτοιχεύου και διατμητικό
ικανότητα τοιχοποιύασ, θλιπτικό δύναμη, ροπό κϊμψησ ό μετακύνηςη ςτοιχεύων τοιχοποιύασ).
Ορύςουν τισ τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ που θα χρηςιμοποιηθούν για τον ϋλεγχο των
ςτοιχεύων.
Ορύςουν ςε ποια ςτοιχεύα θα εφαρμοςτούν οι ϋλεγχοι.
Ορύςουν την Απομεύωςη τησ Αντοχόσ του ςτοιχεύου όταν ϋχει ξεπεραςτεύ η οριακό τιμό ενόσ
ελϋγχου. Ο χρόςτησ μπορεύ να ειςϊγει την απομϋνουςα αντοχό ωσ ποςοςτό τησ ικανότητασ ό
να επιλϋξει να αφαιρϋςει το μϋλοσ εντελώσ, ό να το κρατόςει χωρύσ απομεύωςη τησ αντοχόσ.
Ορύςουν τον τύπο τησ δρϊςησ κατϊ την επύτευξη κϊθε ελϋγχου: (i) διακοπό τησ ανϊλυςησ και
ειδοπούηςη ςτο αρχεύο καταγραφόσ ανϊλυςησ, (ii) παύςη τησ ανϊλυςησ και ειδοπούηςη ςτο
αρχεύο καταγραφόσ ανϊλυςησ, (iii) χωρύσ επιρροό ςτην ανϊλυςη και ειδοπούηςη ςτο αρχεύο
καταγραφόσ ανϊλυςησ, (iv) αγνόηςη του ςυμβϊντοσ, ο ϋλεγχοσ καθύςταται
απενεργοποιημϋνοσ.
Ορύςουν χρώμα για την ενεργοπούηςη τησ γραφικόσ απεικόνιςησ ςτην ενότητα Απεικόνιςη
Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ τησ εξαγωγόσ δεδομϋνων.
Επιλϋξουν τα οπτικϊ εφϋ, προκειμϋνου να ενεργοποιηθεύ η γραφικό απεικόνιςη των ζημιών
ςτην ενότητα Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ.

ΗΜΕΙΩΗ: Οι διαθϋςιμοι κανονιςμού εξαρτώνται από την ϋκδοςη του SeimsoStruct. Οι
χρόςτεσ πρϋπει να επιλϋξουν την ϋκδοςη με τουσ απαιτούμενουσ κανονιςμούσ.

Ειςαγωγι Δεδομζνων
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Ενότητα Ελϋγχων βϊςει Κανονιςμού

Οι τιμϋσ των ςυντελεςτών αςφαλεύασ και οι εκφρϊςεισ του Κανονιςμού που χρηςιμοποιούνται
μπορούν να προςδιοριςτούν μϋςω του πλαιςύου διαλόγου που ανούγει από το αντύςτοιχο κουμπύ.
ημειώνεται ότι οι προεπιλεγμϋνεσ τιμϋσ των ςυντελεςτών αςφαλεύασ εύναι εκεύνεσ που ορύζονται
ςτουσ Κανονιςμούσ.

Ενότητα υντελεςτών Αςφαλεύασ
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Ενότητα τϊθμησ Αξιοπιςτύασ

Ενότητα Ειδικών Ιδιοτότων Μϋλουσ
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Ενότητα Ελϋγχων Ικανότητασ βϊςει Κανονιςμού

ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΕΠΙΣΕΛΕΣΙΚΟΣΘΣΑ
Μϋςα ςτο πλαύςιο τησ μηχανικόσ βϊςει ικανότητασ, εύναι υψύςτησ ςημαςύασ να μπορούν οι αναλυτϋσ
και οι μηχανικού να αναγνωρύςουν τισ ςτιγμϋσ ςτισ οπούεσ οι διϊφορεσ οριακϋσ καταςτϊςεισ
ικανότητασ (π.χ. μη-δομικϋσ ζημιϋσ, δομικϋσ ζημιϋσ, κατϊρρευςη) επιτυγχϊνονται. Αυτό μπορεύ να γύνει
αποτελεςματικϊ ςτο SeismoStruct μϋςω του οριςμού Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ, από όπου η
επύτευξη ενόσ δεδομϋνου κϊτω ορύου τησ παραμόρφωςησ υλικού, καμπυλότητασ τησ διατομόσ, γωνύασ
ςτροφόσ χορδόσ και τϋμνουςασ του ςτοιχεύου, δύναμησ/ροπόσ ςτοιχεύου, παραμόρφωςησ ςτοιχεύου,
μετακύνηςησ ςτοιχεύου, κτλ. κατϊ τη διϊρκεια τησ ανϊλυςησ μιασ καταςκευόσ παρακολουθούνται
αυτόματα από το πρόγραμμα. Διαφορετικϋσ περιοχϋσ εύναι διαθϋςιμεσ για τα κριτόρια
επιτελεςτικότητασ των Πλαιςιακών τοιχεύων και των Μη Πλαιςιακών τοιχεύων.
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Ενότητα Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η ειςαγωγό ελϋγχων Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ κατϊ τη διϊρκεια τησ ανϊλυςησ
δημιουργεύ μια μικρό αύξηςη ςτο χρόνο τησ ανϊλυςησ.

Προκειμϋνου να ειςϊγει ϋναν ϋλεγχο κριτηρύου επιτελεςτικότητασ, οι χρόςτεσ πρϋπει να:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Ορύςουν την ονομαςύα του κριτηρύου
Επιλϋξουν τον τύπο του κριτηρύου (δηλ. την ποςότητα απόκριςησ που θα ελεγχθεύ:
παραμόρφωςη υλικού, καμπυλότητα διατομόσ, γωνύα ςτροφόσ χορδόσ ςτοιχεύου, διατμητικό
δύναμη ςτοιχεύου, ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ ςτοιχεύου ό διατμητικό ικανότητα πλαιςιακού
ςτοιχεύου και δύναμη/ροπό ςτοιχεύου, παραμόρφωςη, μετακύνηςη, διατμητικό δύναμη,
θλιπτικό δύναμη και ροπό κϊμψησ για μη πλαιςιακϊ ςτοιχεύα αναλόγωσ του τύπου ςτοιχεύου)
από το αναδυόμενο μενού.
Ορύςουν την οριακό τιμό του κριτηρύου επιτελεςτικότητασ, ςε περύπτωςη κριτηρύων με
καθοριςμϋνο από τον χρόςτη όριο.
Επιλϋξουν την εξύςωςη για τον υπολογιςμό τησ οριακόσ τιμόσ, ςε περύπτωςη κριτηρύων με
αυτόματα καθοριςμϋνα όρια.
Ορύςουν τα ςτοιχεύα ςτα οπούα εφαρμόζεται το κριτόριο (αν ϋχει επιλεγεύ ϋνα κριτόριο
παραμόρφωςησ, οι χρόςτεσ πρϋπει να επιλϋξουν ϋνα υλικό από το αναδυόμενο μενού πριν
ορύςουν τα ςτοιχεύα).
Ορύςουν την Απομεύωςη τησ Αντοχόσ του ςτοιχεύου όταν ϋχει ξεπεραςτεύ η οριακό τιμό ενόσ
ελϋγχου. Ο χρόςτησ μπορεύ να ειςϊγει την απομϋνουςα αντοχό ωσ ποςοςτό τησ ικανότητασ ό
να επιλϋξει να αφαιρϋςει το μϋλοσ εντελώσ, ό να το κρατόςει χωρύσ απομεύωςη τησ αντοχόσ.
Ορύςουν τον τύπο τησ δρϊςησ κατϊ την επύτευξη κϊθε ελϋγχου: (i) διακοπό τησ ανϊλυςησ και
ειδοπούηςη ςτο αρχεύο καταγραφόσ ανϊλυςησ, (ii) παύςη τησ ανϊλυςησ και ειδοπούηςη ςτο
αρχεύο καταγραφόσ ανϊλυςησ, (iii) χωρύσ επιρροό ςτην ανϊλυςη και ειδοπούηςη ςτο αρχεύο
καταγραφόσ ανϊλυςησ, (iv) αγνόηςη του ςυμβϊντοσ, ο ϋλεγχοσ καθύςταται
απενεργοποιημϋνοσ.

Ειςαγωγι Δεδομζνων
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9.
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Ορύςουν χρώμα για την ενεργοπούηςη τησ γραφικόσ απεικόνιςησ ςτην ενότητα Απεικόνιςη
Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ τησ εξαγωγόσ δεδομϋνων.
Επιλϋξουν τα οπτικϊ εφϋ, προκειμϋνου να ενεργοποιηθεύ η γραφικό απεικόνιςη των ζημιών
ςτην ενότητα Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ.

Επιλογό Σύπου Κριτηρύου
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Οι χρόςτεσ πρϋπει να εύναι προςεκτικού όταν ορύζουν απομεύωςη τησ αντοχόσ, διότι
αυτό η επιλογό μπορεύ να οδηγόςει ςε αριθμητικό αςτϊθεια.

Σφποσ Κριτθρίου
Ο τύποσ των κριτηρύων που πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν εξαρτώνται από τουσ ςτόχουσ του χρόςτη.
Όμωσ εντόσ του πλαιςύου τησ προςομούωςησ βϊςει ινών, όπωσ ςτο SeismoStruct, οι παραμορφώςεισ
των υλικών ςυνόθωσ αποτελούν την καλύτερη παρϊμετρο για την εκτύμηςη τησ κατϊςταςησ τησ
ικανότητασ μιασ καταςκευόσ. Σα διαθϋςιμα κριτόρια των παραμορφώςεων των υλικών εύναι:




Ρηγμϊτωςη δομικών ςτοιχεύων. Μπορεύ να εντοπιςτεύ ελϋγχοντασ για (θετικϋσ)
παραμορφώςεισ ςκυροδϋματοσ μεγαλύτερεσ από τον λόγο μεταξύ τησ αντοχόσ ςε εφελκυςμό
και τησ αρχικόσ δυςκαμψύασ του υλικού του ςκυροδϋματοσ [τυπικό τιμό: +0.0001].
Αποφλούωςη ςκυροδϋματοσ επικϊλυψησ. Μπορεύ να αναγνωριςτεύ από τον ϋλεγχο για
(αρνητικϋσ) παραμορφώςεισ ςκυροδϋματοσ επικϊλυψησ μεγαλύτερεσ από τισ οριακϋσ
παραμορφώςεισ θραύςησ μη περιςφιγμϋνου υλικού ςκυροδϋματοσ. [τυπικό τιμό: -0.002].
Θραύςη Πυρόνα κυροδϋματοσ. Μπορεύ να τεκμηριωθεύ επιλϋγοντασ το πεδύο ‘Μόνο
Έλεγχοσ Πυρόνα’ και ελϋγχοντασ για (αρνητικϋσ) παραμορφώςεισ πυρόνα ςκυροδϋματοσ
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μεγαλύτερεσ από την οριακό παραμόρφωςη θραύςησ του περιςφιγμϋνου υλικού
ςκυροδϋματοσ. [τυπικό τιμό: -0.006].
Διαρροό του Φϊλυβα. Μπορεύ να αναγνωριςτεύ από τον ϋλεγχο για (θετικϋσ)
παραμορφώςεισ χϊλυβα μεγαλύτερεσ από τον λόγο μεταξύ τησ αντοχόσ διαρροόσ και του
μϋτρου ελαςτικότητασ του υλικού του χϊλυβα. [τυπικό τιμό: + 0.0025];
Θραύςη του χϊλυβα. Μπορεύ να καθοριςτεύ ελϋγχοντασ για (θετικϋσ) παραμορφώςεισ
χϊλυβα μεγαλύτερεσ από την παραμόρφωςη θραύςησ. [τυπικό τιμό: +0.060].

Εναλλακτικϊ, ό επιπρόςθετα, καμπυλότητεσ διατομόσ και/ό γωνύεσ ςτροφόσ χορδόσ μπορούν να
χρηςιμοποιηθούν ςτην τεκμηρύωςη για πϊρα πολλϋσ οριακϋσ καταςτϊςεισ, ςε αυτόν την περύπτωςη
οι χρόςτεσ πρϋπει να ανατρϋξουν ςτην διαθϋςιμη βιβλιογραφύα για καθοδόγηςη ςτισ τιμϋσ
καμπυλότητασ που πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν [e.g. Priestley, 2003]. Επιπλϋον, εύναι εφικτό η
παρακολούθηςη των τιμών τϋμνουςασ των πλαιςιακών ςτοιχεύων, με τον οριςμό ενόσ ό
περιςςότερων οριακών τιμών τϋμνουςασ.
Σϋλοσ, μπορούν να ειςαχθούν ϋλεγχοι διαρροόσ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ, ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ
χορδόσ και διατμητικόσ ικανότητασ για πλαιςιακϊ ςτοιχεύα, από όπου το πρόγραμμα υπολογύζει
αυτόματα την ικανότητα των ςτοιχεύων κατϊ τη διϊρκεια τησ ανϊλυςησ, ςύμφωνα με την επιλεγμϋνη
εξύςωςη των διαθϋςιμων κανονιςμών (Ευρωκώδικεσ, ASCE 41-17, NTC-18, NTC-08, KAN.ΕΠΕ. και
TBDY), και τα ελϋγχει ϋναντι τησ αντύςτοιχησ απαύτηςησ. Μπορούν να πραγματοποιηθούν ϋλεγχοι
δύναμησ/ροπόσ και μετακύνηςησ για μη πλαιςιακϊ ςτοιχεύα κατϊ την ανϊλυςη, ςύμφωνα με την
εξύςωςη από τον αντύςτοιχο διαθϋςιμο Κανονιςμό (Ευρωκώδικεσ, ASCE 41-17 και NTC-18), και τισ
ελϋγχοι ϋναντι των αντύςτοιχων απαιτούμενων τιμών ό τιμών που ορύζονται από το χρόςτη.
ΗΜΕΙΩΗ 1: τα Κριτόρια Επιτελεςτικότητασ όπου επιτρϋπονται μόνο θετικϋσ τιμϋσ, οι ϋλεγχοι
πραγματοποιούνται ϋναντι τησ απόλυτησ τιμόσ τησ ποςότητασ απόκριςησ τησ απαύτηςησ. Ενώ, ςτα
Κριτόρια Επιτελεςτικότητασ όπου ορύζονται τόςο θετικϋσ όςο και αρνητικϋσ τιμϋσ, ο ϋλεγχοσ
πραγματοποιεύται ϋναντι τησ προςημαςμϋνησ τιμόσ τησ ποςότητασ απόκριςησ και επιτρϋπονται
διαφορετικϋσ τιμϋσ για τισ θετικϋσ και τισ αρνητικϋσ τιμϋσ. την τελευταύα περύπτωςη, αν οι
χρόςτεσ ειςϊγουν μια θετικό τιμό κριτηρύου, το πρόγραμμα αυτόματα θα θεωρόςει ϋναν ϋλεγχο
΄μεγαλύτερο από΄. Αντιςτρόφωσ, αν οριςτεύ μια αρνητικό τιμό κριτηρύου, το πρόγραμμα το
πρόγραμμα αυτόματα θα θεωρόςει ϋναν ϋλεγχο ΄μικρότερο από΄.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Έλεγχοι καμπυλότητασ και παραμόρφωςησ εκτελούνται ςτισ Διατομϋσ Ολοκλόρωςησ
των επιλεγμϋνων ςτοιχεύων.

ΗΜΕΙΩΗ 3: Κριτόρια Επιτελεςτικότητασ μπορούν να οριςτούν για τον ϋλεγχο τησ απόκριςησ μόνο
των ανελαςτικών πλαιςιακών ςτοιχεύων. Όμωσ, τα τελευταύα, μπορούν πϊντα να οριςτούν ωσ ϋνα
ελαςτικό υλικό, το οπούο ςημαύνει ότι τα κριτόρια επιτελεςτικότητασ μπορούν να εφαρμοςτούν ςε
μϋλη με ελαςτικό απόκριςη.

ΗΜΕΙΩΗ 4: τον αυτόματο υπολογιςμό τησ ικανότητασ των ςτοιχεύων χρηςιμοποιούνται μϋςεσ
τιμϋσ των υλικών χωρύσ ςυντελεςτϋσ αςφαλεύασ ό εμπιςτοςύνησ, δηλ. ςτην περύπτωςη Κριτηρύων
Επιτελεςτικότητασ με αυτόματα οριςμϋνο όριο.

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΜΑΣΟ
Η επιλογό ‘τατιςτικϊ Προςομοιώματοσ’ που εύναι διαθϋςιμη από το μενού (Προβολό > τατιςτικϊ
Προςομοιώματοσ) ό κϊνοντασ κλικ ςτο
, επιτρϋπει ςτουσ χρόςτεσ να δουν μια ςύνοψη των
δεδομϋνων ειςαγωγόσ του μοντϋλου.

Ειςαγωγι Δεδομζνων

243

τατιςτικϊ Προςομοιώματοσ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΘ
Καθώσ το SeismoStruct εύναι ϋνα πρόγραμμα ινών, υπολογύζει και εξϊγει ϋνα πολύ μεγϊλο αριθμό
παραμϋτρων απόκριςησ (π.χ. παραμορφώςεισ, τϊςεισ, καμπυλότητεσ, εςωτερικϋσ δυνϊμεισ μελών,
μετακινόςεισ κόμβων, κλπ.). Από αυτό μπορεύ να προκύψουν δύο βαςικϋσ δυςκολύεσ: (i) δυςκολύα του
χρόςτη ςτην επεξεργαςύα των αποτελεςμϊτων και ςτην εκτύμηςη των διαφορετικών επιπϋδων
ικανότητασ τησ καταςκευόσ και (ii) πολύ μεγϊλοι φϊκελοι αποτελεςμϊτων (μϋχρι 50Μb ό
περιςςότερα, ειδικϊ όταν πρόκειται να εκτελεςτούν δυναμικϋσ αναλύςεισ ςε πολύ μεγϊλα μοντϋλα).
την πλειοψηφύα των περιπτώςεων, οι χρόςτεσ θα χρηςιμοποιόςουν μόνο μϋροσ των αποτελεςμϊτων
που μπορούν να προκύψουν από το SeismoStruct, αφού ςυνόθωσ ϋνασ περιοριςμϋνοσ αριθμόσ
επιλεγμϋνων κόμβων και/ό ςτοιχεύων παρϋχουν ικανοποιητικϋσ πληροφορύεσ για την ικανότητα και
την απόκριςη τησ καταςκευόσ που αναλύεται. Για αυτό ςτην ενότητα Αποτελϋςματα Ανϊλυςησ, οι
χρόςτεσ ϋχουν τη δυνατότητα να περικόψουν τα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ ςτα ελϊχιςτα
απαραύτητα, ώςτε να μειώςουν τόςο την κατανϊλωςη του ςκληρού-δύςκου, όςο και το χρόνο και την
προςπϊθεια επεξεργαςύασ.
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Ενότητα Αποτελεςμϊτων Ανϊλυςησ

Αυτό μπορεύ να επιτευχθεύ μϋςω των ακόλουθων ρυθμύςεων αποτελεςμϊτων:

υχνότθτα Παρουςίαςθσ Αποτελεςμάτων
Αν χρηςιμοποιηθεύ μια τιμό ςυχνότητασ ύςη με μηδϋν, τότε παρϋχονται αποτελϋςματα για όλα τα
βόματα τησ ανϊλυςησ που ϋχει επιτευχθεύ ιςορροπύα, ςυμπεριλαμβανομϋνων αυτών που αντιςτοιχούν
ςε μειωμϋνο επύπεδο βόματοσ. Αν χρηςιμοποιηθεύ μια τιμό ςυχνότητασ ύςη με τη μονϊδα, τότε το
επύπεδο μεύωςησ βόματοσ ςτα αποτελϋςματα ϋχει παραλειφθεύ. Αυτό εύναι η προκαθοριςμϋνη
ςυμπεριφορϊ, αφού οι χρόςτεσ ςυνόθωσ ενδιαφϋρονται για την απόκτηςη αποτελεςμϊτων που εύναι
ςε αντιςτοιχύα με τον αρχικό αριθμό βημϊτων που ϋχουν οριςτεύ ςτην ειςαγωγό δεδομϋνων. Όμωσ, αν
η τελευταύα δεν εύναι η επιθυμητό περύπτωςη (π.χ. η ανϊλυςη που φορτώνεται ϋχει χωριςτεύ ςε πολύ
μεγϊλο αριθμό ςταδύων για να καταφϋρει να ςυγκλύνει), τότε μια τιμό ςυχνότητασ μεγαλύτερη από τη
μονϊδα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ, με αποτελϋςματα να παρϋχονται κϊθε n βόματα που ϋχουν
ιςορροπόςει.

Εξαγωγι Αποτελεςμάτων - Παράμετροι Απόκριςθσ Κόμβων
Οι χρόςτεσ μπορούν να προςδιορύςουν τουσ κόμβουσ για τουσ οπούουσ θα παρϋχονται αποτελϋςματα
για τισ παραμϋτρουσ απόκριςησ των κόμβων (δυνϊμεισ ςτισ ςτηρύξεισ, μετακινόςεισ, ταχύτητεσ και
επιταχύνςεισ). Ο χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει όλουσ ό κανϋναν από τουσ κόμβουσ κϊνοντασ δεξύ κλικ
και επιλϋγοντασ Επιλογό Όλων ό Καμύα Επιλογό από το αναδυόμενο μενού που εμφανύζεται. Επύςησ
μπορούν να χρηςιμοποιηθούν προκαθοριςμϋνεσ ομϊδεσ κόμβων για ευκολότερη επιλογό.
ΗΜΕΙΩΗ: Αν δεν ϋχουν επιλεγεύ όλοι οι κόμβοι για εξαγωγό αποτελεςμϊτων, τα παραμορφωμϋνα
ςχόματα του μοντϋλου τησ καταςκευόσ δεν μπορούν να απεικονιςθούν ςτην Ενότητα Διαχεύριςησ
Αποτελεςμϊτων.

Ειςαγωγι Δεδομζνων
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Εξαγωγι Αποτελεςμάτων - Παράμετροι Απόκριςθσ τοιχείων
Οι χρόςτεσ μπορούν να προςδιορύςουν τα ςτοιχεύα για τα οπούα θα παρϋχονται αποτελϋςματα των
εςωτερικών δυνϊμεων (αξονικϋσ/τϋμνουςεσ δυνϊμεισ και ροπϋσ κϊμψησ/ςτροφικϋσ). Ο χρόςτησ
μπορεύ να επιλϋξει όλα ό κανϋνα από τα ςτοιχεύα με δεξύ-κλικ και διαλϋγοντασ Επιλογό Όλων ό Καμύα
Επιλογό από το αναδυόμενο μενού. Προκαθοριςμϋνεσ ομϊδεσ ςτοιχεύων μπορούν να χρηςιμοποιηθούν
για ευκολότερη επιλογό.

Εξαγωγι Αποτελεςμάτων - Ακραίεσ Σιμζσ Σάςεων και Παραμορφϊςεων
Οι χρόςτεσ μπορούν να προςδιορύςουν τα ςτοιχεύα για τα οπούα θα παρϋχονται τα αποτελϋςματα
καμπυλοτότων και τϊςεων/παραμορφώςεων ακραύων τιμών (μϋγιςτων και ελϊχιςτων) (ςημειώςτε
ότι αυτϊ τα αποτελϋςματα αφορούν ςτισ Διατομϋσ Ολοκλόρωςησ για ανελαςτικϊ πλαιςιακϊ
ςτοιχεύα). Ο χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει όλα ό κανϋνα ςτοιχεύο κϊνοντασ δεξύ κλικ και επιλϋγοντασ
Επιλογό Όλων ό Καμύα Επιλογό από το αναδυόμενο μενού. Προκαθοριςμϋνεσ ομϊδεσ ςτοιχεύων
μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για ευκολότερη επιλογό.
ΗΜΕΙΩΗ: Αυτό η επιλογό πρϋπει να χρηςιμοποιεύται με προςοχό αφού επιλϋγοντασ την
Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων καμπυλότητασ και ακραύων τϊςεων/παραμορφώςεων για όλα τα
ςτοιχεύα μιασ μεγϊλησ καταςκευόσ μπορεύ να ϋχει ωσ αποτϋλεςμα τη δημιουργύα υπερβολικϊ
μεγϊλων (εκατοντϊδων Mb) αρχεύων.

Εξαγωγι Αποτελζςμάτων Σάςεων και Παραμορφϊςεων ςε Επιλεγμζνεσ Θζςεισ (Σαςικά
θμεία)
Αν οι χρόςτεσ ενδιαφϋρονται να παρακολουθόςουν την μεταβολό τησ τϊςησ και τησ παραμόρφωςησ
ενόσ ςυγκεκριμϋνου υλικού, που τοποθετεύται ςε ϋνα ςημεύο ςτισ διατομϋσ ολοκλόρωςησ των
ανελαςτικών πλαιςιακών ςτοιχεύων, τότε μπορούν να ορύςουν ςημεύα Σϊςησ.
Προκειμϋνου να προςθϋςετε ϋνα νϋο ςημεύο τϊςησ, οι χρόςτεσ πρϋπει να ακολουθόςουν τα παρακϊτω
βόματα:
1.
2.
3.
4.
5.

Κϊντε κλικ ςτο κουμπύ Προςθόκη
Ορύςτε Όνομα Σαςικού τοιχεύου
Επιλϋξτε Όνομα τοιχεύου από το αναδυόμενο μενού
Επιλϋξτε τη Διατομό Ολοκλόρωςησ από το αναδυόμενο μενού
Επιλϋξτε γραφικϊ ςτην απεικόνιςη τησ διατομό την περιοχό που θα παρακολουθεύται. Σο
υλικό και οι ςυντεταγμϋνεσ τησ διατομόσ θα προςδιοριςτούν αυτόματα από το πρόγραμμα.

246

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ

Προςθόκη ενόσ νϋου ςημεύου τϊςησ
ΗΜΕΙΩΗ: την ενότητα αποτελϋςματα ανϊλυςησ, υπϊρχει η δυνατότητα για το χρόςτη να
παραμετροποιόςει την απεικόνιςη τησ καταςκευόσ ςε πραγματικό χρόνο κατϊ τη διϊρκεια τησ
ανϊλυςησ, επιλϋγοντασ (i) τον κόμβο και (ii) το βαθμό ελευθερύασ που θα ληφθεύ υπόψη. Για
καλύτερη απεικόνιςη, ςυνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να κρατόςουν τισ προεπιλογϋσ του προγρϊμματοσ,
οι οπούεσ χρηςιμοποιούν την απεικόνιςη τησ απόλυτησ μετακύνηςησ κορυφόσ ςε ςχϋςη με την
τϋμνουςα βϊςησ για ανϊλυςη pushover και την απεικόνιςη τησ ςχετικόσ μετακύνηςησ μεταξύ των
ορόφων (διαφορϊ μεταξύ ϊνω και κϊτω μετακινόςεων) ςε ςχϋςη με τιμϋσ χρόνου για δυναμικό
ανϊλυςη.

Επεξεργαςτισ
Έχοντασ ολοκληρώςει τη φϊςη τησ ειςαγωγόσ δεδομϋνων, ο χρόςτησ εύναι ϋτοιμοσ να εκτελϋςει την
ανϊλυςη. Αυτό γύνεται από την περιοχό Επεξεργαςτόσ του SeismoStruct, η οπούα εύναι προςβϊςιμη
από το αντύςτοιχο κουμπύ τησ γραμμόσ εργαλεύων
ό επιλϋγοντασ Εκτϋλεςη > Επεξεργαςτόσ
από το κύριο μενού.

Περιοχό Επεξεργαςτό
ΗΜΕΙΩΗ: Η ταυτόχρονη ανϊλυςη πολλαπλών μοντϋλων (μϋχρι εκατοντϊδεσ, το μόνο όριο εύναι η
μνόμη του υπολογιςτό), κϊθε ϋνα από τα οπούα υπόκειται ςε παρόμοια ό αντύςτροφη φόρτιςη (π.χ.
επιταχυνςιογρϊφημα), μπορεύ να επιτευχθεύ μϋςω του οριςμού τουσ μϋςα ςτον ύδιο φϊκελο του
ϋργου (*.spf). Με αυτόν τον τρόπο, μπορεύ να εξοικονομηθεύ πολύτιμοσ υπολογιςτικόσ χρόνοσ, ειδικϊ
όταν ϋνασ μεγϊλοσ αριθμόσ απλών μοντϋλων (π.χ. πρόβολοι ενόσ ΒΕ) πρόκειται να αναλυθούν, λόγω
εξοικονόμηςησ ςτην εξαγωγό των αποτελεςμϊτων των αρχεύων .srf. Επιπλϋον, η αυτόματη
επεξεργαςύα αυτών των αποτελεςμϊτων μπορεύ επύςησ να παγματοποιηθεύ μϋςω μιασ ανϊλυςησ
ΑΔΑ (με ϋνα μόνο ςυντελεςτό φορτύου).

Ανϊλογα με το μϋγεθοσ τησ καταςκευόσ, τον τύπο πλαιςιακών ςτοιχεύων, τα επιβαλλόμενα φορτύα και
τισ προδιαγραφϋσ του υπολογιςτό που χρηςιμοποιεύται, η ανϊλυςη μπορεύ να διαρκϋςει από μερικϊ
δευτερόλεπτα (ςτατικό ανϊλυςη), μερικϊ λεπτϊ (ανϊλυςη χρονοώςτορύασ) ό ακόμη και ώρεσ
(ανϊλυςη χρονοώςτορύασ μεγϊλων και ςύνθετων 3D μοντϋλων).
Καθώσ τρϋχει η ανϊλυςη, μια μπϊρα προόδου παρϋχει ςτον χρόςτη την πληροφορύα για το πόςο ϋχει
προχωρόςει η ανϊλυςη. Με αυτόν τον τρόπο οι χρόςτεσ μπορούν να εκτιμόςουν ςε πόςο χρόνο θα
ολοκληρωθεύ η ανϊλυςη, ώςτε να καταρτύςουν γρόγορα το πρόγραμμα εργαςύασ τουσ.
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Επύςησ μπορεύτε να παύςετε την ανϊλυςη, ώςτε (i) να ελευθερώςετε υπολογιςτικούσ πόρουσ ώςτε να
προβεύτε ςε εργαςύεσ μεγαλύτερησ προτεραιότητασ ό (ii) να ελϋγξετε τα αποτελϋςματα μϋχρι εκεύνο
το ςημεύο, το οπούο μπορεύ να εύναι χρόςιμο για να αποφαςύςετε αν εύναι ςκόπιμο να προχωρόςετε ςε
μια ανϊλυςη μεγαλύτερησ διϊρκειασ. Αν ο χρόςτησ πατόςει ξανϊ το κουμπύ Εκτϋλεςη, η ανϊλυςη
μπορεύ να ςυνεχιςτεύ.

Μπϊρα προόδου

Μπϊρα προόδου και κουμπιϊ “Παύςη”/“Διακοπό”

Σο αρχεύο καταγραφόσ ανϊλυςησ εμφανύζεται επύςησ ςτον χρόςτη, ςε πραγματικό χρόνο, παρϋχοντασ
κατϊλληλη πληροφορύα ςχετικϊ με την πρόοδο τησ ανϊλυςησ, τον ϋλεγχο φόρτιςησ και τισ ςυνθόκεσ
ςύγκλιςησ (για κϊθε ςτϊδιο φόρτιςησ ςε καθολικό επύπεδο).

Καταγραφϋσ ανϊλυςησ (ε πραγματικό χρόνο)

Περιοχό αρχεύου καταγραφόσ ανϊλυςησ ςε πραγματικό χρόνο

Επεξεργαςτισ
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Αυτό το μόνυμα αποθηκεύεται ςε ϋνα αρχεύο κειμϋνου (*.log) που ϋχει την ύδια ονομαςύα όπωσ το
αρχεύο του ϋργου και το οπούο δεύχνει την ημερομηνύα και την ώρα που εκτελϋςτηκε η ανϊλυςη (τισ μη
τεχνικϋσ πληροφορύεσ που εύναι χρόςιμεσ ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ). Επιπλϋον, αν ο χρόςτησ ϋχει ορύςει
να γύνουν ϋλεγχοι βϊςει κανονιςμού ό κριτόρια επιτελεςτικότητασ κατϊ τη διϊρκεια τησ ανϊλυςησ,
τότε το αντύςτοιχο μόνυμα ςε πραγματικό χρόνο επύςησ εμφανύζεται κατϊ τη διϊρκεια τησ ανϊλυςησ
και αποθηκεύεται ςτο ύδιο αρχεύο *.log.
το κϊτω μϋροσ του παραθύρου εμφανύζονται οι νόρμεσ ςύγκλιςησ ςτο τϋλοσ ενόσ δεδομϋνου
(καθολικού) ςταδύου φόρτιςησ.

Νόρμεσ ύγκλιςησ
ΗΜΕΙΩΗ: Όπωσ και ςτην περύπτωςη του αρχεύου καταγραφόσ ανϊλυςησ που περιγρϊφηκε
παραπϊνω, αυτό η πληροφορύα δεν αναφϋρεται ςε τοπικό ςταδιακό αύξηςη φορτύου/επαναλόψεων
των ςτοιχεύων βϊςει δύναμησ που αναφϋρθηκαν ςτο Ρυθμίςεισ Έργου> τοιχεία.

Σελικϊ, ο χρόςτησ ϋχει επύςησ την επιλογό τησ γραφικόσ παρατόρηςησ τησ καμπύλησ ικανότητασ
(ανϊλυςη pushover) ςε πραγματικό χρόνο ό καμπύλησ χρονοώςτορύασ μετακύνηςησ (ανϊλυςη
χρονοώςτορύασ) του κόμβου και του αντύςτοιχου βαθμού ελευθερύασ που επιλϋχτηκε ςτην ενότητα
Αποτελϋςματα Ανϊλυςησ.

Καμπύλη ςε πραγματικό χρόνο

Επιλογό απεικόνιςησ καμπύλησ ςυμπεριφορϊσ ςε πραγματικό χρόνο

Εναλλακτικϊ, ο χρόςτησ μπορεύ να διαλϋξει να προβϊλλεται ςε πραγματικό χρόνο η παραμορφωμϋνη
μορφό τησ καταςκευόσ (δεύτε ρυθμύςεισ Απεικόνιςησ Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ).
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Παραμορφωμϋνη μορφό ςε πραγματικό χρόνο

Επιλογό απεικόνιςησ Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ ςε πραγματικό χρόνο

Όμωσ και οι δύο αυτϋσ επιλογϋσ μπορεύ να καθυςτερόςουν την ανϊλυςη και να αυξόςουν το χρόνο
εκτϋλεςησ όταν χρηςιμοποιούνται ςε ςχετικϊ αργούσ υπολογιςτϋσ, γι΄αυτόν τον λόγο ο χρόςτησ ϋχει
επύςησ τη δυνατότητα απλώσ να απενεργοποιόςει οποιαδόποτε απεικόνιςη ςε πραγματικό χρόνο,
επιλϋγοντασ να προβϊλλονται μόνο τα αρχεύα καταγραφόσ τησ ανϊλυςησ.

Επιλογό προβολόσ μόνο των βαςικών πληροφοριών

Επεξεργαςτισ
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Επιπλϋον, η απεικόνιςη των τελευταύων μπορεύ επύςησ να απενεργοποιηθεύ (πατώντασ το κουμπύ
Λιγότερα), ώςτε να αποκτόςει ακόμα ταχύτερη απόδοςη (ςε ςύγχρονουσ γρόγορουσ υπολογιςτϋσ, η
διαφορϊ θα εύναι παντελώσ αμελητϋα).
ΗΜΕΙΩΗ 1: την αρχό τησ ανϊλυςησ, μπορεύ να παρουςιαςτεύ ςτουσ χρόςτεσ ϋνα προειδοποιητικό
μόνυμα ‘Μηδενικού διαγώνιοι όροι εντοπύςτηκαν ςε ϋναν κόμβο’. Αυτό ςημαύνει ότι ϋνασ τϋτοιοσ
κόμβοσ δεν εύναι δεςμευμϋνοσ ςτουσ ενδεικτικούσ βαθμούσ ελευθερύασ (δηλ. ο κόμβοσ δεν εύναι
ςυνδεδεμϋνοσ με ϋνα ςτοιχεύο ό δϋςμευςη ικανό να παρϋχει οποιαδόποτε δϋςμευςη/ακαμψύα ςε
τϋτοιουσ βαθμούσ ελευθερύασ), μια ςυνθόκη που, αν εύναι ακούςια, δεύχνει την παρουςύα λϊθουσ ςτο
«ςτόςιμο» του μοντϋλου. Όμωσ, αν αυτού οι μη δεςμευμϋνοι ΒΕ ϋχουν ειςαχθεύ εκούςια, τότε ο
χρόςτησ μπορεύ να προχωρόςει με την ανϊλυςη, γνωρύζοντασ όμωσ ότι μπορεύ να προκύψουν πιο
εύκολα περιπτώςεισ με αριθμητικϋσ δυςκολύεσ ςύγκλιςησ.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Όταν εκετελεύται μια ιδιομορφικό ανϊλυςη με χρόςη του αλγορύθμου Lanczos, μπορεύ
να εμφανιςτεύ ςτο χρόςτη το μόνυμα: ‘Δεν όταν δυνατό η ορθογωνοπούηςη όλων των διανύςματων
Lanczos’, εννοώντασ ότι ο αλγόριθμοσ Lanczos, ο τρϋχων επιλυτόσ ιδιομορφικόσ ανϊλυςησ του
SeismoStruct, δεν μπόρεςε να υπολογύςει όλεσ ό κϊποιεσ από τισ ιδιομορφϋσ τησ καταςκευόσ. Αυτό η
ςυμπεριφορϊ μπορεύ να παρατηρηθεύ ςε (i) μοντϋλα με λϊθη ςτο «ςτόςιμο» (π.χ. μη ςυνδεδεμϋνοι
κόμβοι/ςτοιχεύα) ό (ii) ςύνθετα μοντϋλα καταςκευών που ϋχουν ςυνδϋςμουσ/πλαςτικϋσ αρθρώςεισ
κλπ. Αν οι χρόςτεσ ϋχουν ελϋγξει προςεκτικϊ το μοντϋλο τουσ και δεν βρόκαν λϊθη ςτη
μοντελοπούηςη, τότε ύςωσ μπορούν να το ‘απλοποιόςουν’, αφαιρώντασ τα ςύνθετα ςτοιχεύα του
μϋχρι την επύτευξη λύςησ ςτο πρόβλημα των ιδιοτιμών. Αυτό θα βοηθόςει ςτην κατανόηςη του τι
μπορεύ να προκϊλεςε τα πρόβληματα ςτην ανϊλυςη οπότε να βοηθόςει τουσ χρόςτεσ να
αποφαςύςουν πωσ θα προχωρόςουν. Αυτό το μόνυμα τυπικϊ εμφανύζεται όταν αναζητούνται
υπερβολικϊ πολλϋσ ιδιομορφϋσ, π.χ. όταν 30 ιδιομορφϋσ ζητούνται για ϋνα μοντϋλο 24 ΒΕ, ό όταν ο
επιλυτόσ απλώσ δεν μπορεύ να βρεύ τόςεσ πολλϋσ ιδιομορφϋσ (ακόμη και αν οι ΒΕ > ιδιομορφϋσ).

ΗΜΕΙΩΗ 3: Όταν το παραμορφωμϋνο ςχόμα τησ καταςκευόσ ςε πραγματικό χρόνο εύναι δύςκολο
να εκτιμηθεύ (επειδό οι μετακινόςεισ εύναι εύτε πολύ μεγϊλεσ εύτε πολύ μικρϋσ), οι χρόςτεσ μπορούν
να κϊνουν διπλό-κλικ ςτο παρϊθυρο απεικόνιςησ και να προςαρμόςουν τουσ αντύςτοιχουσ
υντελεςτϋσ Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ. Επύςησ εύναι διαθϋςιμεσ οι επιλογϋσ τησ 3D απεικόνιςησ για
επιπλϋον τελειοπούηςη (π.χ. ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ, μπορεύ να αποδεικτεύ βολικό να φτιϊξετε τον
ϊξονα γραφικών, παρϊ να ανανεώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα). Παρακαλώ ανατρϋξτε ςτην
ενότητα Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ για περιςςότερεσ πληροφορύεσ για την προβολό
παραμορφωμϋνησ μορφόσ ςε πραγματικό χρόνο ενόσ μοντϋλου.

ΗΜΕΙΩΗ 4: Η τρϋχουςα ϋκδοςη του SeismoStruct δεν μπορεύ να εκμεταλευτεύ ϋναν υπολογιςτό με
πολλαπλούσ επεξεργαςτϋσ, γι΄αυτό η ταχύτητα μιασ ανϊλυςησ μπορεύ να αυξηθεύ μόνο αυξϊνοντασ
την ταχύτητα τησ CPU (μαζύ με τισ ταχύτητεσ των CPU Cache, Front Side Bus, RAM, Video RAM, HardDisk (rotation και access)). Όμωσ αν ϋχετε περιςςότερεσ από μια CPU, θα μεύωςετε το χρόνο
εκτϋλεςησ πολλαπλών ταυτόχρονων αναλύςεων, αφού ςε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ μπορεύ να γύνει
‘παρϊλληλη επεξεργαςύα’.

ΗΜΕΙΩΗ 5: Λόγω περιοριςμού τησ RAM ςτο SeismoStruct, το μϋγιςτο αποτϋλεςμα που μπορεύ να
ανούξει από τον Επεξεργαςτό δεδομϋνων εύναι 4GB ςε ςύςτημα Windows 64-bit και 3GB ςε ςύςτημα
Windows 32-bit. ε αναλύςεισ με μεγαλύτερα *.srf αρχεύα, το SeismoStruct μπορεύ μόνο να διαβϊςει
τα αποτελϋςματα μϋχρι εκεύνο το ςημεύο.
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ΗΜΕΙΩΗ 6: Μϋχρι τώρα, η ανϊπτυξη του SeismoStruct ϋχει επικεντρωθεύ ςτην ευκολύα χρόςησ και
ςτισ προηγμϋνεσ τεχνικϋσ δυνατότητεσ, με εμφανό θυςύα ςε όρουσ ταχύτητασ τησ ανϊλυςησ, κϊτι
που ελπύζουμε να ρυθμύςουμε ςτο μϋλλον. Εν τω μεταξύ, ςιγουρευτεύτε ότι το μοντϋλο ςασ δεν ϋχει
ϋναν υπερβολικό αριθμό ςτοιχεύων, ινών διατομών, ςτϊδια φορτύου ό επαναλόψεισ, όλα αυτϊ, μαζύ
με πολύ αυςτηρϊ κριτόρια ςύγκλιςησ, ςυνειςφϋρουν ςτην επιβρϊδυνςη των αναλύςεων.

ΗΜΕΙΩΗ 7: Όταν χρηςιμοποιεύτε το λιγότερο ςταθερό επιλυτό Frontal, μπορεύ η ανϊλυςη να
ςταματόςει ςε διαφορετικϊ χρονικϊ βόματα. ε τϋτοιεσ περιπτώςεισ, ςυνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να
αλλϊξουν τον προκαθοριςμϋνο επιλυτό Skyline.

Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων
Σα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ αποθυκεύονται ςε ϋνα Αρχεύο Αποτελεςμϊτων του SeismoStruct,
αναγνωρύςιμο από την κατϊληξό *.srf, με την ύδια ονομαςύα όπωσ το αρχεύο του ϋργου. Διπλό-κλικ ςε
αυτόν τον τύπο αρχεύων θα ανούξει την Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων του SeismoStruct. H Διαχεύριςη
Αποτελεςμϊτων εύναι προςβϊςιμη από το αντύςτοιχο κουμπύ
Εκτϋλεςη > Ενότητα Διαχεύριςησ Αποτελεςμϊτων από το κύριο μενού.

ό επιλϋγοντασ

Ομούωσ με την Ειςαγωγό Δεδομϋνων, η περιοχό τησ Διαχεύριςησ Αποτελεςμϊτων ϋχει μια ςειρϊ
από ενότητεσ όπου τα αποτελϋςματα από διαφορετικούσ τύπουσ ανϊλυςησ μπορούν να
απεικονιςτούν ςε πύνακα ό ςε γραφικό μορφό, και μετϊ μπορούν να αντιγραφούν ςε μια ϊλλη
εφαρμογό των Windows (π.χ. τα αποτελϋςματα ςε πύνακα μπορούν να αντιγραφούν ςε ϋνα φύλλο
εργαςύασ όπωσ το Microsoft Excel, ενώ οι απεικονύςεισ των αποτελεςμϊτων μπορούν να αντιγραφούν
ςε μια εφαρμογό αρχεύων κειμϋνου, όπωσ το Microsoft Word). ημειώνεται ότι μια ειδικό λειτουργύα
για την απεικόνιςη των μϋγιςτων, ελϊχιςτων και απολύτων μϋγιςτων τιμών εύναι διαθϋςιμη ςε όλα τα
διαγρϊμματα τησ διαχεύριςησ αποτελεςμϊτων.
Οι διαθϋςιμεσ ενότητεσ παρουςιϊζονται παρακϊτω και περιγρϊφονται ςτισ ακόλουθεσ παραγρϊφουσ:














Καταγραφϋσ Ανϊλυςησ
Ποςότητεσ Ιδιομορφών/Μϊζασ
τοχευόμενη Μετακύνηςη
Αποτελϋςματα Βόματοσ
Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ
Λεπτομϋρειεσ ύγκλιςησ
Διαγρϊμματα Εντατικών Μεγεθών
Έλεγχοι Βϊςει Κανονιςμού
Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ
Εντατικϊ/Παραμορφωςιακϊ Μεγϋθη τοιχεύων
Έλεγχοι Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ
Αποτελϋςματα Σϊςεων και Παραμορφώςεων
Περιβϊλλουςα ΑΔΑ (IDA)

Ενότητεσ Διαχεύριςησ Αποτελεςμϊτων

Ενότητεσ Διαχεύριςησ Αποτελεςμϊτων
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Τπϊρχουν κϊποιεσ γενικϋσ λειτουργύεσ που εφαρμόζονται ςε όλεσ τισ ενότητεσ διαχεύριςησ
αποτελεςμϊτων. Για παρϊδειγμα, ο τρόποσ με τον οπούο τα ςτοιχεύα του μοντϋλου ( π.χ. κόμβοι,
διατομϋσ, ςτοιχεύα κλπ.) ταξινομούνται ςτισ αντύςτοιχεσ ενότητεσ ειςαγωγόσ δεδομϋνων αντανακλϊ
τον τρόπο που τα δεδομϋνα ειςαγωγόσ εμφανύζονται ςε όλα τα πλαύςια διαλόγου ςτην ενότητα
διαχεύριςησ αποτελεςμϊτων. Για παρϊδειγμα, αν ο χρόςτησ διαλϋξει να χρηςιμοποιόςει αλφαβητικό
ταξινόμηςη των κόμβων, τότε αυτϊ θα εμφανιςτούν με αλφαβητικό ςειρϊ ςε όλα τα αναδυόμενα
μενού όπου υπϊρχουν κόμβοι, που μπορεύ, ςτην ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη να διευκολύνουν και να
επιταχύνουν την εξατομύκευςη και την επιλογό τουσ. Η επιλογό για ταξινόμηςη των κόμβων και των
ςτοιχειών με βϊςη την ονομαςύα τουσ ςτισ λύςτεσ τησ εξαγωγόσ αποτελεςμϊτων εύναι διαθϋςιμη με
δεξύ κλικ-αναδυόμενο μενού.
Επιπλϋον, όταν χρηςιμοποιούνται αναδυόμενα μενού με πολλϊ πεδύα, οι χρόςτεσ μπορούν να
επιλϋξουν το αναγνωριςτικό ενόσ ςτοιχεύου ώςτε να το βρουν ταχύτερα.

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ
υχνϊ, η δυνατότητα εφαρμογόσ παρϊγοντα πολλαπλαςιαςτό ό ςυντελεςτό ςτα αποτελϋςματα εύναι
πολύ χρόςιμη. Για παρϊδειγμα, αν η ανϊλυςη εκτελεύται χρηςιμοποιώντασ Nmm ωσ μονϊδεσ για τισ
ροπϋσ, οι χρόςτεσ μπορεύ να επιθυμούν να χρηςιμοποιόςουν τα αντύςτοιχα αποτελϋςματα με 1e-6,
ώςτε να εκτιμόςουν τισ ροπϋσ ςε kNm. Εναλλακτικϊ, και ωσ ϋνα ακόμη παρϊδειγμα, οι χρόςτεσ μπορεύ
επύςησ να επιθυμούν να πολλαπλαςιϊςουν τισ τιμϋσ τϊςησ του ςκυροδϋματοσ με ϋνα ςυντελεςτό -1,
ώςτε οι θλιπτικϋσ τϊςεισ και παραμορφώςεισ να απεικονιςθούν ςτο θετικό τεταρτημόριο x-y, όπωσ
απεικονύζεται ςυνόθωσ. Γι΄αυτό, οι χρόςτεσ ϋχουν τη δυνατότητα να εφαρμόςουν πολλαπλαςιαςτϋσ
ςε όλα τα επεξεργϊςιμα μεγϋθη αποτελεςμϊτων.
Αυτό η λειτουργύα εύναι προςβϊςιμη μϋςω του μενού του προγρϊμματοσ (Εργαλεύα > Ρυθμύςεισ
Διαχεύριςησ Αποτελεςμϊτων), ό μϋςω του δεξύ κλικ-αναδυόμενου μενού, ό μϋςω του αντύςτοιχου
κουμπιού τησ γραμμόσ εργαλεύων .

Ρυθμύςεισ Διαχεύριςησ Αποτελεςμϊτων

Επιπλϋον, οι Ρυθμύςεισ Διαχεύριςησ Αποτελεςμϊτων παρϋχουν ςτουσ χρόςτεσ τη δυνατότητα
μεταφορϊσ των Πινϊκων Αποτελεςμϊτων. Αυτό μπορεύ να εύναι πολύ βολικό ςε περιπτώςεισ που, για
παρϊδειγμα, ϋνα μοντϋλο ϋχει χιλιϊδεσ κόμβουσ/ςτοιχεύα, το οπούο με τη ςειρϊ του οδηγεύ ςε
προκαθοριςμϋνουσ πύνακεσ αποτελεςμϊτων με ϋνα πολύ μεγϊλο αριθμό ςτηλών, που κϊποιοσ ύςωσ να
μην μπορεύ να αντιγρϊψει ςε εφαρμογϋσ με υπολογιςτικϊ φύλλα (π.χ. Microsoft Excel) που ϋχουν ϋνα
ςχετικϊ αυςτηρό όριο αριθμού ςτηλών (max = 16384). Μετατρϋποντασ τουσ πύνακεσ, οι
κόμβοι/ςτοιχεύα εύναι ςτισ γραμμϋσ, οπότε ο περιοριςμόσ που περιγρϊφηκε παραπϊνω μπορεύ να
ξεπεραςτεύ (γενικϊ, οι προαναφερόμενεσ εφαρμογϋσ υπολογιςτικών φύλλων εύναι κατϊλληλεσ για
πύνακεσ που μπορεύ να ϋχουν μϋχρι 1048576 γραμμϋσ).
Σϋλοσ, από τισ Ρυθμύςεισ Διαχεύριςησ Αποτελεςμϊτων ο χρόςτησ μπορεύ να αλλϊξει τον λόγο
απόςβεςησ και την ελϊχιςτη ενεργό ιδιομορφικό μϊζα των ιδιομορφών που θα ληφθούν υπόψη ςτην
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Ανϊλυςη Υαςματικόσ Απόκριςησ. Αυτϋσ οι δύο ρυθμύςεισ που ϋχουν αρχικϊ οριςτεύ ςτισ Ρυθμύςεισ
Ειςαγωγόσ Δεδομϋνων, μπορούν επύςησ να αλλϊξουν μϋςα από την Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων,
προκειμϋνου να προςαρμοςτούν οι ςυνδυαςμού φόρτιςησ ςτισ ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ των χρηςτών.
ΗΜΕΙΩΗ: Η ενότητα Ρυθμύςεισ Διαχεύριςησ Αποτελεςμϊτων εφαρμόζεται ςε όλεσ τισ ενότητεσ.
Γι΄αυτό οι χρόςτεσ πρϋπει να ϋχουν ςτο μυαλό τουσ ότι αν, για παρϊδειγμα, εφαρμόζουν ϋνα
ςυντελεςτό -1 ςτισ τιμϋσ τησ ςυνολικόσ τϋμνουςασ βϊςησ τησ καταςκευόσ (απεικονύζεται ωσ
ποςότητα y ςτην ενότητα υςτερητικόσ απεικόνιςησ), τότε οι τιμϋσ τϊςεων των υλικών
(απεικονύζονται ωσ ποςότητα y ςτην ενότητα τϊςησ και παραμόρφωςησ), επύςησ θα
πολλαπλαςιαςτούν με τον ςυντελεςτό -1.

ΕΠΙΛΟΓΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ
Όλα τα γραφόματα που απεικονύζονται ςτισ ενότητεσ τησ διαχεύριςησ αποτελεςμϊτων μπορούν να
τροποποιηθούν χρηςιμοποιώντασ τισ Επιλογϋσ Διαγρϊμματοσ, που εύναι διαθϋςιμεσ από το κύριο
μενού (Εργαλεύα > Επιλογϋσ Διαγρϊμματοσ…), τη γραμμό εργαλεύων
ό δεξύ-κλικ-αναδυόμενο μενού.
Ο χρόςτησ μπορεύ μετϊ να αλλϊξει τα χαρακτηριςτικϊ των γραμμών (χρώμα, πϊχοσ, ςτυλ κλπ.), το
φόντο (χρώμα, διαβϊθμιςη), τουσ ϊξονεσ (χρώμα, μϋγεθοσ γραμματοςειρϊσ και ςτυλ επικεφαλύδων
κλπ.) και τουσ τύτλουσ τησ απεικόνιςησ. Μϋςω τησ Αποθόκευςησ Ρυθμύςεων Απεικονύςεων… και τησ
Υόρτωςησ Ρυθμύςεων Απεικονύςεων…, διαθϋςιμα από το δεξύ κλικ-αναδυόμενο μενού, οι ρυθμύςεισ
τησ απεικόνιςησ μπορούν να αποθηκευτούν και να ανακτηθούν, αντύςτοιχα, για να εφαρμοςτούν ςε
ϊλλεσ απεικονύςεισ.

Επιλογϋσ Διαγραμμϊτων– Γενικϊ
ΗΜΕΙΩΗ: Πριν την αντιγραφό των απεικονύςεων ςε ϊλλεσ εφαρμογϋσ των Windows, οι χρόςτεσ
μπορεύ να επιθυμούν να αφαιρϋςουν το διαβαθμιςμϋνο φόντο τησ απεικόνιςησ, το οπούο φαύνεται
όμορφο ςτην οθόνη ϊλλα ύςωσ όχι τόςο καλό ςτα εκτυπωμϋνα ϋγγραφα. Αυτό μπορεύ εύκολα να
γύνει ςτην καρτϋλα ‘Panel’ ςτισ Επιλογϋσ Διαγραμμϊτων.
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Επιλογϋσ Διαγραμμϊτων – Panel

Επιπλϋον, ςμύκρυνςη και μεγϋθυνςη μπορεύ να γύνει ςύροντασ το ποντύκι πϊνω ςτην περιοχό του
γραφόματοσ (μια επιλογό πϊνω αριςτερϊ προσ κϊτω δεξιϊ μεγεθύνει, ενώ για ςμύκρυνςη μπορεύτε να
επιλϋξετε κϊτω δεξιϊ προσ πϊνω αριςτερϊ).

ΔΘΜΙΟΤΡΓΩΝΣΑ ΣΑΙΝΙΑ ΣΘ ΑΝΑΛΤΘ
Σο SeismoStruct παρϋχει ςτουσ χρόςτεσ τη δυνατότητα δημιουργύασ ταινύασ εικονογραφώντασ τον
τρόπο που μια ςυγκεκριμϋνη καταςκευό, που υπόκειται ςε ϋνα δεδομϋνο ςετ φορτύων,
παραμορφώνεται με το χρόνο (δυναμικό ανϊλυςη) ό ψεύδο-χρόνο (ςτατικό ανϊλυςη). Επιπλϋον, οι
χρόςτεσ μπορούν να δημιουργόςουν μια ταινύα όπου απεικονύζονται με κύνηςη οι ιδιομορφϋσ τησ
καταςκευόσ (όπωσ εκτιμώνται από την ιδιομορφικό ανϊλυςη). Αυτό η λειτουργύα εύναι προςβϊςιμη
από το κύριο μενού του προγρϊμματοσ (Εργαλεύα > Δημιουργύα Αρχεύου AVI…) ό μϋςω του αντύςτοιχου
κουμπιού τησ γραμμόσ εργαλεύων .
Για τισ περιπτώςεισ ταινιών ςτατικών και δυναμικών αναλύςεών, οι χρόςτεσ χρειϊζεται μόνο να
ορύςουν την ονομαςύα του αρχεύου ταινύασ που θα δημιουργηθεύ (*.avi), τα παραμορφωμϋνα ςχόματα
αρχόσ και τϋλουσ, και τη ςυχνότητα ςτην επιλογό του ςχόματοσ. Προφανώσ, όςο μικρότερη εύναι η
ςυχνότητα, τόςο μεγαλύτεροσ θα εύναι ο αριθμόσ των εικόνων που θα χρηςιμοποιηθούν ςτη
δημιουργύα τησ ταινύασ, και γι΄αυτό θα εύναι υψηλότερη η ποιότητα (ομαλότητα κινούμενησ
ακολουθύασ), και επύςησ τόςο υψηλότερο θα εύναι το μϋγεθοσ του αρχεύου που θα προκύψει. Η
μικρότερη δυνατό τιμό ςυχνότητασ εύναι 1, πρϊγμα που ςημαύνει ότι όλα τα παραμορφωμϋνα
ςχόματα που ϋχουν εξαχθεύ ωσ αποτελϋςματα θα χρηςιμοποιηθούν ςτην δημιουργύα τησ ταινύασ.

Επιλογό βημϊτων για το αρχεύο AVI
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Αν, από την ϊλλη, ϋνασ χρόςτησ επιθυμεύ να δημιουργόςει μια ταινύα εικονογραφώντασ μια ιδιομορφό
μιασ ςυγκεκριμϋνησ καταςκευόσ, τότε πρϋπει να ορύςει τον αριθμό των κύκλων ιδιομορφών που θα
δημιουργηθούν (δηλ. πόςεσ φορϋσ θα επαναληφθεύ η κύνηςη των ιδιομορφών) και τον αριθμό των
εικόνων/καρϋ που θα δημιουργηθούν ανϊ κύκλο. Προφανώσ, όςο μεγαλύτεροσ ο αριθμόσ των
προςωρινών ςχηματιςμών, τόςο ομαλότερη θα εύναι η κύνηςη, αλλϊ επύςησ τόςο μεγαλύτερο γύνεται
το αρχεύο τησ ταινύασ.
Πριν δημιουργόςετε την κύνηςη, ςυνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να τροποποιόςουν την 3D απεικόνιςη
ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ και τισ προτιμόςεισ τουσ, αφού αυτϋσ οι ρυθμύςεισ θα αντανακλούν την
εμφϊνιςη και αύςθηςη τησ ταινύασ. υγκεκριμϋνα , ςημειώνεται ότι κατϊ τη διϊρκεια τησ δημιουργύασ
ταινύασ, οι ϊξονεσ τησ απεικόνιςησ δεν ανανεώνονται αυτόματα, δεύχνοντασ ότι πριν ξεκινόςει η
διαδικαςύα δημιουργύασ, οι χρόςτεσ πρϋπει να θϋςουν τουσ ϊξονεσ ςτισ μεγαλύτερεσ απαιτούμενεσ
τιμϋσ τουσ. Σο τελευταύο μπορεύ να γύνει εύτε προβϊλλοντασ ϋνα ςχόμα αποτελεςμϊτων που οι
παραμορφώςεισ εύναι ςτο μϋγιςτο, ό τροποποιώντασ χειροκύνητα τα χαρακτηριςτικϊ των αξόνων
(χρηςιμοποιώντασ τισ επιλογϋσ 3D Απεικόνιςησ).
Εφόςον η κινούμενη εικόνα δημιουργηθεύ, οι χρόςτεσ μπορούν να επιβεβαιώςουν την επϊρκειϊ τησ
μϋςω τησ προβολόσ AVI που εύναι ενςωματωμϋνη ςτο SeismoStruct και εύναι προςβϊςιμη από το
κύριο μενού του προγρϊμματοσ (Αρχεύο > Προβολό αρχεύου AVI…) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού
ςτη γραμμό εργαλεύων .

SeismoStruct Αναπαραγωγό AVI

Οι κινούμενεσ εικόνεσ που δημιουργούνται ςτο SeismoStruct (δηλ. ταινύεσ AVI) μπορούν επύςησ να
ανούξουν από ϊλλεσ εφαρμογϋσ Windows όπωσ το Windows Media Player ό, ύςωσ πιο ςημαντικϊ
Microsoft PowerPoint, όπου μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ςε παρουςιϊςεισ πολυμϋςων.

ΚΑΣΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΛΤΘ
Όπωσ ςυζητόθηκε ςτην περιοχό του Επεξεργαςτό, κατϊ τη διϊρκεια μιασ ανϊλυςησ, δημιουργεύται
ϋνα αρχεύο τησ αριθμητικόσ προόδου και τησ ικανότητασ απόκριςησ του μοντϋλου που δημιουργεύται
και αποθηκεύεται μϋςα ςτο αρχεύο καταγραφόσ του ϋργου (*.log). Σα περιεχόμενα τϋτοιων φακϋλων
μπορούν να απεικονιςθούν ςτην ενότητα Καταγραφϋσ Ανϊλυςησ και, αν απαιτεύται, να αντιγραφούν
και να επικολληθούν ςε οποιαδόποτε ϊλλη εφαρμογό των Windows.
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ημειώνεται επύςησ ότι, αφού η ημερομηνύα και η ώρα τησ τελευταύασ ανϊλυςησ εύναι αποθηκευμϋνεσ
ςτο αρχεύο καταγραφόσ ανϊλυςησ, οι χρόςτεσ μπορούν να ανατρϋξουν ςε αυτόν την ενότητα όταν
τϋτοιεσ πληροφορύεσ απαιτούνται.

ΠΟΟΣΘΣΕ ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ/ΜΑΗΑ
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Αυτό η ενότητα εύναι ορατό μόνο όταν ϋχει εκτελεςτεύ Ιδιομορφικό ό
Προςαρμοζόμενη Ανϊλυςη Pushover. Εμφανύζεται επύςησ με μια ϊλλη ονομαςύα ‘Αποτελϋςματα
Ιδιομορφικόσ Ανϊλυςησ’, ςτην περύπτωςη τησ ανϊλυςησ Pushover όταν υπολογύζεται η τοχευόμενη
Μετακύνηςη.

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

Ποςότητεσ Ιδιομορφών/Μϊζασ - Ιδιοπερύοδοι και Ιδιοςυχνότητεσ
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Ποςότητεσ Ιδιομορφών/Μϊζασ – Επικόμβιεσ Μϊζεσ

Όςον αφορϊ τισ επικόμβιεσ μϊζεσ, το SeismoStruct 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, που λαμβϊνονται ωσ ο λόγοσ μεταξύ του
ιδιομορφικού ςυντελεςτό διϋγερςησ (Ln=nT*M) και τησ γενικευμϋνησ μϊζασ (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 δεν 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 απόκριςό τησ. Πρϊγματι, δεδομϋνου ότι το meff,n, μπορεύ να ερμηνευθεύ ωσ
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.
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).

ΣΟΧΕΤΟΜΕΝΘ ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ
την ενότητα ςτοχευόμενησ μετακύνηςησ παρουςιϊζονται οι καμπύλεσ ικανότητασ πριν και μετϊ τη
γραμμικοπούηςη που αντιςτοιχεύ ςτην επιλεγμϋνη ανϊλυςη, καθώσ και οι ςτοχευόμενεσ μετακινόςεισ
για τισ επιλεγμϋνεσ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ. Eδώ παρϋχονται επύςησ δεδομϋνα ςχετικϊ με τη
διαδικαςύα γραμμικοπούηςησ και τον υπολογιςμό τησ ςτοχευόμενησ μετακύνηςησ. Η διαδικαςύα τησ
γραμμικοπούηςησ εκτελεύται πϊντα ςύμφωνα με τη μεθοδολογύα που προτεύνεται από τον επιλεγμϋνο
Κανονιςμό. Οι χρόςτεσ μπορούν να ανατρϋξουν ςτο Παρϊρτημα Θ για περιςςότερεσ πληροφορύεσ
ςχετικϊ με τον υπολογιςμό τησ ςτοχευόμενησ μετακύνηςησ.

τοχευόμενη Μετακύνηςη

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΒΘΜΑΣΟ
Αυτό η ενότητα Διαχεύριςησ Αποτελεςμϊτων παρϋχει ςε μορφό αρχεύου κειμϋνου την εξαγωγό όλων
των αναλυτικών αποτελεςμϊτων (μετατοπύςεισ/ςτροφϋσ κόμβων, φυςικό ςυχνότητα και φυςικό

Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων
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περύοδο) που λαμβϊνονται από το SeismoStruct. 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
.
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.
ΗΜΕΙΩΗ 1: Σο βόμα εξόδου που αντιςτοιχεύ ςε Μόνιμα Υορτύα που επιβϊλλονται ςτην αρχό τησ
ανϊλυςησ pushover και τησ χρονοώςτορύασ, αναφϋρονται πϊντα ςτο βόμα όπου ϋχει επιτευχθεύ
ιςορροπύα, το οπούο ςυνόθωσ αντιςτοιχεύ ςτο ϋνα μονό βόμα/επανϊληψη που απαιτεύται για την
ιςορροπύα αυτού του τύπου φορτύων. Όμωσ υπϊρχουν περιπτώςεισ (πολύ μεγϊλα μόνιμα φορτύα),
όπου περιςςότερα από ϋνα ςτϊδιο/επανϊληψη απαιτούνται για να επιτευχθεύ ιςορροπύα τησ
καταςκευόσ. Οι χρόςτεσ που επιθυμούν να οπτικοποιόςουν τα βόματα που εκτελούνται για να
φτϊςουμε ςτην τελικό ιςορροπημϋνη λύςη τόςο μεγϊλων αρχικών μόνιμων φορτύων, πρϋπει να
τρϋξουν μια μη μεταβλητό ςτατικό ανϊλυςη όπου δύδεται τϋτοιο αποτϋλεςμα.
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ΗΜΕΙΩΗ 2: Σο βόμα αποτελϋςματοσ για ελαςτικϊ πλαιςιακϊ ςτοιχεύα (elfrm) παρϋχεται πϊντα
μετϊ το αποτϋλεςμα των αντύςτοιχων ανελαςτικών (infrm, infrmPH), ακόμα και αν τα πρώτα
πρoηγούνται αλφαβητικϊ των τελευταύων.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΘ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΜΕΝΘ ΜΟΡΦΘ
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 τησ παραμορφωμϋνησ μορφόσ), διευκολύνοντασ ϋτςι την
παρατόρηςη των παραμορφώςεων και τελικϊ των μηχανιςμών κατϊρρευςησ.

Παραμορφωμϋνο μοντϋλο

Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ

ε αυτόν την ενότητα εύναι επύςησ δυνατό να προβϊλετε τα ςτοιχεύα που φτϊνουν ςε μια
ςυγκεκριμϋνη ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ. Αυτό μπορεύ να γύνει επιλϋγοντασ τα Κριτόρια
Επιτελεςτικότητασ και επιλϋγοντασ αν θα εμφανύζονται οι πλαςτικϋσ αρθρώςεισ/περιοχϋσ βλαβών,
και αν αυτϊ τα ςτοιχεύα θα διαχωρύζονται μϋςω χρωμϊτων και/ό εικόνων με βλϊβεσ. Επιπλϋον, οι
τιμϋσ των μετακινόςεων μπορούν να εμφανιςτούν επιλϋγοντασ το ςχετικό πεδύο.

Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων
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Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ– Επιλογό Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ

Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ– Επιλογό τιμών μετακινόςεων

Σϋλοσ, τα ςτοιχεύα που ϋχουν υπερβεύ την ικανότητϊ τουσ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο ϋλεγχο βϊςει
κανονιςμού μπορούν να απεικονιςθούν επιλϋγοντασ την επιλογό Έλεγχοι βϊςει Κανονιςμού και
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επιλϋγοντασ αν θα εμφανύζονται οι θϋςεισ των πλαςτικών αρθρώςεων/περιοχϋσ βλαβών, και αν αυτϊ
τα ςτοιχεύα θα διαχωρύζονται μϋςω χρωμϊτων και/ό εικόνων με βλϊβεσ.

Απεικόνιςη Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ–Επιλογό Ελϋγχων βϊςει Κανονιςμού

Η απεικόνιςη τησ παραμορφωμϋνησ μορφόσ μπορεύ να τροποποιηθεύ χρηςιμοποιώντασ τισ Επιλογϋσ
3D Απεικόνιςησ και μετϊ να αντιγραφούν ςε οποιαδόποτε εφαρμογό των Windows μϋςω τησ
λειτουργύασ Αντιγραφό 3D Απεικόνιςησ. Επιπλϋον, όποτε εύναι δύςκολο να εκτιμηθεύ το
παραμορφωμϋνο ςχόμα τησ καταςκευόσ ςε πραγματικό χρόνο (επειδό οι μετακινόςεισ εύναι εύτε πολύ
μεγϊλεσ εύτε πολύ μικρϋσ, οι χρόςτεσ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν τον υντελεςτό Παραμορφωμϋνησ
Μορφόσ, διαθϋςιμο από το δεξύ κλικ-αναδυόμενο μενού ό μϋςω του κυρύου μενού (Εργαλεύα >
Ρυθμύςεισ Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ…) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού τησ γραμμόσ εργαλεύων
,
ώςτε να προςαρμόςετε καλύτερα την απεικόνιςη.
Σϋλοσ, και ςτην περύπτωςη τησ δυναμικόσ ανϊλυςησ, εύναι επύςησ χρόςιμο να ελϋγξετε την επιλογό
ταθερόσ επιλεγμϋνοσ κόμβοσ, ώςτε να απεικονύζονται μόνο οι ςχετικϋσ μετακινόςεισ τησ καταςκευόσ,
οι οπούεσ εύναι αυτϋσ που ενδιαφϋρουν τουσ μηχανικούσ. Ο ‘ςταθερόσ επιλεγμϋνοσ κόμβοσ’ πρϋπει
προφανώσ να εύναι ϋνασ κόμβοσ ςτη βϊςη τησ καταςκευόσ προκειμϋνου να δουλεύει αυτό η επιλογό.
Αν ϋχει επιλεγεύ η λειτουργύα ύντομησ Ειςαγωγόσ, ο προκαθοριςμϋνοσ επιλεγμϋνοσ κόμβοσ εύναι n011
(δεύτε παρακϊτω).
Επιπλϋον, η απόλυτη ϊκαμπτου-ςώματοσ παραμόρφωςη των κόμβων θεμελύωςησ τησ καταςκευόσ
(ωσ αποτϋλεςμα τησ διπλόσ-ολοκλόρωςησ τησ χρονοώςτορύασ επιτϊχυνςησ), εύναι ςυνόθωσ μη
ρεαλιςτικϊ μεγϊλη, αφού δεν εφαρμόζεται διόρθωςη τησ γραμμόσ βϊςησ, ό ϊλλου τύπου φύλτρα, κατϊ
τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ τησ ολοκλόρωςησ, όπωσ θα απαιτούνταν για τον προςδιοριςμό λογικών
αποτελεςμϊτων.
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: υνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να κϊνουν πϊντα χρόςη αυτόσ τησ επιλογόσ όταν
επεξεργϊζονται τα αποτελϋςματα δυναμικόσ ανϊλυςησ.

Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων
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Ρυθμύςεισ Απεικόνιςησ Παραμορφωμϋνησ Μορφόσ
ΗΜΕΙΩΗ: Προκειμϋνου να εύναι διαθϋςιμεσ οι απεικονύςεισ παραμορφωμϋνησ μορφόσ, οι
παρϊμετοι απόκριςησ κόμβων πρϋπει να ϋχουν εξαχθεύ ωσ αποτϋλεςματα για όλουσ τουσ δομικούσ
κόμβουσ (δεύτε ενότητα Αποτελϋςματα Ανϊλυςησ), αλλιώσ η Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων δε θα ϋχει
επαρκεύσ πληροφορύεσ για να υπολογύςει αυτόν τον τύπο απεικονύςεων.

ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΘ
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 Ρυθμύςεισ Έργου > Κριτόρια ύγκλιςησ
την επιλογό εμφϊνιςησ των λεπτομερειών ςύγκλιςησ ςτην Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων προκειμϋνου
να εύναι δυνατό η προβολό τησ καρτϋλασ των Λεπτομερειών ύγκλιςησ ςτην Διαχεύριςη
Αποτελεςμϊτων.
.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΝΣΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
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.

Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων

Διαγρϊμματα Εντατικών Μεγεθών (τοιχεύα ωσ Γραμμϋσ)

Διαγρϊμματα Εντατικών Μεγεθών
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Οι χρόςτεσ μπορούν να προςαρμόςουν τα διαγρϊμματα, μϋςω των καρτελών 'infrm' ό 'elfrm' ςτο
μενού Επιλογϋσ 3D Απεικόνιςησ (δηλ. τα χρώματα τησ κύριασ και τησ δευτερεύουςασ γραμμόσ, τον
αριθμό των δευτερευουςών γραμμών και τισ τιμϋσ των υλικών).

Επιλογϋσ 3D Απεικόνιςησ

ΖΛΕΓΧΟΙ ΒΑΕΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ
Εδώ, ο χρόςτησ μπορεύ να εκτελϋςει τουσ ελϋγχουσ βϊςει Κανονιςμού ςε κϊθε βόμα τησ ανϊλυςησ,
διαφορετικϋσ καρτϋλεσ για ελϋγχουσ βϊςει κανονιςμού για πλαιςιακϊ ςτοιχεύα και για τα ςτοιχεύα
τοιχοποιύασ ςε κϊθε βόμα εύναι διαθϋςιμεσ. Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν τον ϋλεγχο από το
ςχετικό αναδυόμενο μενού και το βόμα τησ ανϊλυςησ (π.χ. μια ςυγκεκριμϋνη ςτϊθμη
επιτελεςτικότητασ). 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.

Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων
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Έλεγχοι βϊςει Κανονιςμού – Έλεγχοι βϊςει Κανονιςμού ςε κϊθε βόμα

Επιπλϋον, ο χρόςτησ μπορεύ να εξϊγει το ιςτορικό των ελϋγχων βϊςει κανονιςμού των δομικών μελών.
Διαφορετικϋσ καρτϋλεσ εύναι διαθϋςιμεσ για το ιςτορικό των ελϋγχων βϊςει κανονιςμού για πλαιςιακϊ
και ςτοιχεύα τοιχοποιύασ. Οι χρόςτεσ πρϋπει να επιλϋξουν το όνομα του ελϋγχου βϊςει κανονιςμού από
το αναδυόμενο μενόυ και ςτη ςυνϋχεια να επιλϋξουν το ςτοιχεύο και να κϊνουν κλικ ςτο κουμπύ
Ανανϋωςη. Σα αποτελϋςματα μπορούν να εξαχθούν ςε μορφό γραφικόσ παρϊςταςησ ό πύνακα. Σϋλοσ,
οι μϋγιςτεσ τιμϋσ μπορούν να απεικονιςτούν ςτο επιλεγμϋνο διϊγραμμα.

Έλεγχοι βϊςει Κανονιςμού – Ιςτορικό Ελϋγχων βϊςει Κανονιςμού
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ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΘ ΑΠΟΚΡΙΘ
Ανϊλογα με τον τύπο τησ ανϊλυςησ και/ό τισ παραμϋτρουσ των δεδομϋνων που ορύςτηκαν ςτην
Ειςαγωγό Δεδομϋνων, μϋχρι πϋντε διαφορετικϊ εύδη παραμϋτρων καθολικόσ απόκριςησ μπορούν να
εξαχθούν ωσ αποτελϋςματα ςε αυτόν την ενότητα.
1.
2.
3.
4.
5.

Δομικϋσ Μετακινόςεισ
Δυνϊμεισ και Ροπϋσ ςτισ τηρύξεισ
Σαχύτητεσ/Επιταχύνςεισ
υνολικϋσ Αδρανειακϋσ Δυνϊμεισ & υνολικϋσ Δυνϊμεισ Απόςβεςησ
Τςτερητικϋσ Καμπύλεσ

Εκτόσ από τισ δύο τελευταύεσ ενότητεσ, όπου απεικονύζονται τα κριτόρια επιτελεςτικότητασ, ςε όλεσ
τισ ϊλλεσ τα 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.

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 τηρίξεισ να εύναι
πανομοιότυπεσ με εκεύνεσ που δύνονται ςτα Εντατικά/Παραμορφωςικά Μεγέθη για τα ςτοιχεύα που
ςυνδϋονται με τα θεμϋλια. Ωςτόςο, μερικού παρϊγοντεσ μπορούν ςτην πραγματικότητα να
οδηγόςουν ςε διαφορϋσ ςτισ δύο αυτϋσ παραμϋτρουσ απόκριςησ: i) οι δρϊςεισ των μελών δύνονται
ςτο τοπικό ςύςτημα αναφορϊσ κϊθε ςτοιχεύου, ενώ οι δρϊςεισ ςε ςτηρύξεισ παρϋχονται ςτο
καθολικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων. Επομϋνωσ, ςτισ περιπτώςεισ όπου προκύπτουν μεγϊλεσ
μετατοπύςεισ/περιςτροφϋσ ςτην καταςκευό, μπορούν να παρατηρηθούν διαφορϋσ ςτισ δυνϊμεισ
των ςτοιχεύων και ςτισ οριζόντιεσ αντιδρϊςεισ ςτηρύξεων. ii) ςε δυναμικϋσ αναλύςεισ με
εφαπτομενικό απόςβεςη ανϊλογη τησ δυςκαμψύασ που εύναι ιςοδύναμη με την ιξώδη απόςβεςη, και
ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ μόνο (τυπικϊ, πρόβολοι με χαμηλό/μηδενικό αξονικό φόρτιςη), μπορεύ να
ςυμβεύ να εμφανιςτούν διαφορϋσ μεταξύ των εςωτερικων δυνϊμεων ςτοιχεύων και αντιδρϊςεων
ςτισ ςτηρύξεισ, λόγω πλαςτών αριθμητικών αποκρύςεων (που ςχετύζονται με το γεγονόσ ότι η
εφαπτομενικό απόςβεςη ανϊλογη τησ δυςκαμψύασ ςυμπεριφϋρεται υςτερητικϊ και γι΄αυτό μπορεύ
να αναπτύξει απόςβεςη ακόμη και με μηδενικϋσ ταχύτητεσ). iii) η παρουςύα απολόξεων.

Όλεσ αυτϋσ οι παρϊμετροι περιγρϊφονται εν ςυντομύα παρακϊτω:

Δομικζσ Μετακινιςεισ
Ο χρόςτησ μπορεύ να λϊβει τα αποτελϋςματα μετακύνηςησ οποιουδόποτε αριθμού κόμβων, ςχετικϊ με
ϋναν από τουσ ϋξι διαθϋςιμουσ καθολικούσ βαθμούσ ελευθερύασ. ημειώςτε ότι ςτη δυναμικό ανϊλυςη
ςυνύςταται να απεικονύζονται οι ςχετικϋσ (ςε ςχϋςη με μια ςτόριξη), και όχι οι απόλυτεσ μετακινόςεισ
κόμβων. Πρϊγματι, λόγω μη ρεαλιςτικϊ υψηλόσ παραμόρφωςησ ϊκαμπτου-ςώματοσ των κόμβων
θεμελύωςησ (που προκύπτει από μη-διορθωμϋνη/μη-φιλτραριςμϋνη διπλό ολοκλόρωςη τησ
χρονοώςτορύασ επιτϊχυνςησ), οι απόλυτεσ μετακινόςεισ παρϋχουν λύγεσ πληροφορύεσ για τα
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πραγματικϊ χαρακτηριςτικϊ απόκριςησ τησ καταςκευόσ, γι΄αυτό το λόγο ςυνόθωσ δεν λαμβϊνονται
υπόψη ςτην ενότητα διαχεύριςησ αποτελεςμϊτων δυναμικόσ ανϊλυςησ.

Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ – Δομικϋσ Μετακινόςεισ

Δυνάμεισ και Ροπζσ ςτισ τθρίξεισ
Ομούωσ με τισ δομικϋσ παραμορφώςεισ, οι δυνϊμεισ ςτόριξησ και οι ροπϋσ ςε κϊθε διεύθυνςη μπορούν
να ληφθούν για όλουσ τουσ δεςμευμϋνουσ κόμβουσ. Για παρϊδειγμα, η δυνατότητα εξαγωγόσ
αποτελϋςματοσ τησ ςυνολικόσ δύναμησ/ροπόσ ςε ςυγκεκριμϋνη διεύθυνςη, αντύ των μεμονωμϋνων
τιμών ςτόριξησ, επιτρϋπει επύςησ τον υπολογιςμό και τη γραφικό απεικόνιςη των ςυνολικών τιμών
τεμνουςών βϊςησ.
ΗΜΕΙΩΗ: Προφανώσ, η ςυνολικό αντύδραςη ροπών ςτισ ςτηρύξεισ δεν περιλαμβϊνει επιδρϊςεισ
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)
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Επιταχφνςεισ και Σαχφτθτεσ Κόμβων
τισ δυναμικϋσ αναλύςεισ χρονοώςτορύασ, οι επιταχύνςεισ και ταχύτητεσ απόκριςησ κόμβων μπορούν
να εκτιμηθούν ακριβώσ με τον ύδιο τρόπο όπωσ οι μετακινόςεισ κόμβων. Η δυνατότητα εκτύμηςησ
ςχετικών, ςε αντύθεςη με τισ απόλυτεσ, ποςοτότων εύναι επύςησ διαθϋςιμη. Σο τελευταύο
χρηςιμοποιεύται ςυνόθωσ όταν επιλϋγονται επιταχύνςεισ, ενώ το πρώτο λαμβϊνεται ςυνόθωσ υπόψη
όταν εξετϊζονται τα αποτελϋςματα ταχύτητασ.

Παρϊμετροι Καθολικόσ Απόκριςησ – Επιταχύνςεισ / Σαχύτητεσ

Τςτερθτικζσ 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 (pushover ανϊλυςη). ε pushover ανϊλυςη, μια τϋτοια γραφικό
παρϊςταςη αντιπροςωπεύει την καμπύλη ικανότητασ τησ καταςκευόσ, ενώ ςτην ανϊλυςη
χρονοώςτορύασ αυτό ςυνόθωσ αναφϋρεται ςτην υςτερητικό απόκριςη του μοντϋλου. Τπϊρχει επύςησ η
δυνατότητα για εξαγωγό αποτελϋςματοσ ςχετικόσ μετακύνηςησ, καθώσ αυτό εύναι χρόςιμο για την
περύπτωςη εξαγωγόσ δεδομϋνων δυναμικόσ ανϊλυςησ.
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Παρϊμετροι υνολικόσ Απόκριςησ – Τςτερητικϋσ Καμπύλεσ

υνολικζσ Αδρανειακζσ Δυνάμεισ & υνολικζσ Δυνάμεισ Απόςβεςθσ
Εδώ, δύναται ο χρόςτησ να εκτιμόςει τισ ςυνολικϋσ τιμϋσ τησ αδρϊνειασ και τισ δυνϊμεισ τησ ιξώδουσ
απόςβεςησ ςε κϊθε χρονικό βόμα δυναμικών αναλύςεων χρονοώςτορύασ. ημειώνεται ότι οι ςυνολικϋσ
δυνϊμεισ ιξώδουσ απόςβεςησ (οι οπούεσ εύναι το προώόν, ςε κϊθε βόμα ανϊλυςησ, του μητρώου
απόςβεςησ με το διϊνυςμα τησ ταχύτητασ) μπορεύ να υπολογιςτεύ ωσ η διαφορϊ μεταξύ των
ςυνολικών εςωτερικών δυνϊμεων (οι οπούεσ εύναι το προώόν, ςε κϊθε βόμα τησ ανϊλυςησ, του
μητρώου ακαμψύασ με το διϊνυςμα μετακύνηςησ) και των ςυνολικών αδρανειακών δυνϊμεων (οι
οπούεσ εύναι το προώόν, ςε κϊθε βόμα τησ ανϊλυςησ, του μητρώου μϊζασ με το διϊνυςμα επιτϊχυνςησ).
Προφανώσ, οι ςυνολικϋσ εςωτερικϋσ δυνϊμεισ ιςούνται με τισ Δυνϊμεισ και τισ Ροπϋσ ςτισ τηρύξεισ,
που δύνονται παραπϊνω, και όταν δεν ορύζεται ιξώδησ απόςβεςη τότε οι ςυνολικϋσ δυνϊμεισ
αδρϊνειασ εύναι ύςεσ με τισ δυνϊμεισ ςτισ ςτηρύξεισ.

ΖΛΕΧΓΟΙ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ ΕΠΙΣΕΛΕΣΙΚΟΣΘΣΑ
Εδώ, ο χρόςτησ μπορεύ να εκτελϋςει τουσ Ελϋγχουσ Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ ςε κϊθε βόμα τησ
ανϊλυςησ. Τπϊρχουν διαφορετικϋσ καρτϋλεσ για ελϋγχουσ κριτηρύων επιτελεςτικότητασ ςε κϊθε βόμα
για πλαιςιακϊ ςτοιχεύα, ςτοιχεύα ςυνδϋςμων, ςτοιχεύα τοιχοποιύασ, ςτοιχεύα φϋρουςασ τοιχοπούασ και
ςτοιχεύα δικτυώματοσ. Αρχικϊ, πρϋπει να επιλεγεύ ϋνα κριτόριο επιτελεςτικότητασ από το αναδυόμενο
μενού. την ςυνϋχεια, εύναι απαραύτητο να επιλεγεύ το βόμα τησ ανϊλυςησ (δηλαδό μύα ςυγκεκριμϋνη
οριακό κατϊςταςη). Όςον αφορϊ τισ επιλογϋσ προβολόσ, τα αποτελϋςματα μπορούν να εμφανιςτούν
για όλα τα ςτοιχεύα ό μόνο για εκεύνα που ϋχουν φτϊςει ςτο επιλεγμϋνο κριτόριο.
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Έλεγχοι Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ – Έλεγχοι Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ ςε κϊθε Βόμα

Επιπλϋον, ο χρόςτησ μπορεύ να εξϊγει το ιςτορικό των Ελϋγχων των Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ για
τα δομικϊ μϋλη. Διατύθενται διαφορετικϋσ καρτϋλεσ για τουσ ελϋγχουσ κριτηρύων επιτελεςτικότητασ
για πλαιςιακϊ ςτοιχεύα, για ςτοιχεύα ςυνδϋςμων, για ςτοιχεύα τοιχοποιύασ, για ςτοιχεύα φϋρουςασ
τοιχοποιύασ και ςτοιχεύα δικτυώματοσ. Οι χρόςτεσ πρϋπει να επιλϋξουν το όνομα του κριτηρύου
επιτελεςτικότητασ από το αναδυόμενο μενού, και ςτη ςυνϋχεια, να επιλϋξουν το ςτοιχεύο και να
κϊνουν κλικ ςτο κουμπύ Ανανϋωςη. Σα αποτελϋςματα εμφανύζονται ςε μορφό γραφικόσ παρϊςταςησ
ό πύνακα. Σϋλοσ, οι μϋγιςτεσ τιμϋσ μπορούν να εμφανύζονται πϊνω ςτην επιλεγμϋνη γραφικό
παρϊςταςη.

Έλεγχοι Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ – Ιςτορικό Ελϋγχων Κριτηρύων Επιτελεςτικότητασ
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ΕΝΣΑΣΙΚΑ/ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΘ ΣΟΙΧΕΙΩΝ
Ανϊλογα με τον τύπο των ςτοιχεύων που χρηςιμοποιεύται ςτο μοντϋλο τησ καταςκευόσ, μπορεύ να
υπϊρχουν μϋχρι 10 εύδη αποτελεςμϊτων Εντατικών/Παραμορφωςιακών Μεγεθών τοιχεύων
(υποδιαιρεμϋνα ςε τϋςςερισ κατηγορύεσ), τα οπούα περιγρϊφονται λεπτομερώσ παρακϊτω.
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
ςτροφόσ/ροπόσ που λαμβϊνονται ςε αυτό την ενότητα.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Σα αποτελϋςματα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ ςε αυτόν την ενότητα αντιςτοιχούν ςε
γωνύα ςτροφόσ χορδόσ δομικού μϋλουσ μόνο αν ϋνα πλαιςιακό ςτοιχεύο ϋχει χρηςιμοποιηθεύ για την
αναπαρϊςταςη ενόσ δεδομϋνου υποςτυλώματοσ ό δοκού, δηλαδό, μόνο αν υπϊρχει μονοςόμαντη
αντιςτοιχύα μεταξύ του μοντϋλου και τησ καταςκευόσ (ό κϊποια από τα ςτοιχεύα τησ). Σϋτοια
προςϋγγιςη εύναι δυνατό όταν χρηςιμοποιούνται infrmFB, γι΄αυτό επιτρϋπουν την ϊμεςη χρόςη
των γωνιών ςτροφόσ χορδόσ ςτουσ αντιςειςμικούσ κανονιςμούσ (δεύτε π.χ. Ευρωκώδικα 8, NTC-08,
ΚΑΝ.ΕΠΕ., FEMA-356, ATC-40 κλπ). Όταν το δομικό μϋλοσ πρϋπει να διακριτοποιηθεύ ςε δύο ό
περιςςότερα πλαιςιακϊ ςτοιχεύα, τότε οι χρόςτεσ πρϋπει να επεξεργαςτούν τα αποτελϋςματα των
κομβικών μετακινόςεων/ςτροφών προκειμϋνου να εκτιμόςουν τισ γωνύεσ ςτροφόσ χορδόσ των
μελών [π.χ. Mpampatsikos et al. 2008].

ΗΜΕΙΩΗ 3: Τπό μεγϊλεσ μετατοπύςεισ, 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: Κατ’αρχόν, οι εςωτερικϋσ δυνϊμεισ που αναπτύςςονται από τα πλαιςιακϊ ςτοιχεύα
κατϊ τη διϊρκεια δυναμικόσ ανϊλυςησ δεν πρϋπει να υπερβαύνουν την ςτατικό τουσ ικανότητα,
όπωσ προκύπτει από μια ανϊλυςη pushover ό από υπολογιςμούσ ςτο χϋρι. Όμωσ, κϊποιοι
παρϊγοντεσ μπορεύ πρϊγματι να οδηγόςουν ςε διαφορϋσ: i) αν λαμβϊνει χώρα κυκλικό κρϊτυνςη
τησ παραμόρφωςησ ςτισ ρϊβδουσ, τότε αυτό μπορεύ να οδηγόςει ςε υψηλότερεσ ‘δυναμικϋσ
καμπτικϋσ ικανότητεσ’, πιο ςυγκεκριμϋνα ςε ο,τι αφορϊ ςτην ςύγκριςη με τουσ υπολογιςμούσ ςτο
χϋρι (όπου κανονικϊ δεν λαμβϊνεται υπόψη η κρϊτυνςη τησ παραμόρφωςησ), ii) αν ειςαχθεύ
ιςοδύναμη ιξώδησ απόςβεςη, τότε τα ςτοιχεύα τησ καταςκευόσ μπορεύ να παραμορφωθούν
λιγότερο, γι αυτό να επιμηκυνθούν λιγότερο, αναπτύςςοντασ υψηλότερο αξονικό φορτύο, και ξανϊ
υψηλότερεσ ‘δυναμικϋσ καμπτικϋσ ικανότητεσ’, iii) αν τα ςτοιχεύα ϋχουν κατανεμημϋνη μϊζα, τότε
το διϊγραμμα καμπτικών ροπών που αναπτύςςεται κατϊ τη διϊρκεια δυναμικόσ ανϊλυςησ θα
διαφϋρει από το αντύςτοιχο τησ pushover ανϊλυςησ, και γι΄αυτό οι διατμητικϋσ δυνϊμεισ δεν
μπορούν ςτην πραγματικότητα να ςυγκριθούν (όμωσ, οι ροπϋσ ακόμη μπορούν).

ΗΜΕΙΩΗ 5: Σο SeismoStruct δεν εξϊγει αυτομϊτωσ τισ τιμϋσ διαχεόμενησ ενϋργειασ. Ωςτόςο, οι
χρόςτεσ πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να λαμβϊνουν εύκολα τϋτοιεσ ποςότητεσ μϋςω του
γινομϋνου/ολοκλόρωςησ τησ απόκριςησ μετατόπιςησ-δύναμησ.
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ΗΜΕΙΩΗ 6: τη μοντελοπούηςη του ςτοιχεύου τοιχοπλόρωςησ ςτο SeismoStruct,
χρηςιμοποιούνται δύο εςωτερικϋσ δοκού ςε κϊθε κατεύθυνςη, προκειμϋνου να αποκτηθεύ η
ςυνολικό δύναμη του πλαιςύου τοιχοπλόρωςησ, οι χρόςτεσ πρϋπει να προςθϋςουν τισ τιμϋσ των δύο
δοκών.

Πλαιςιακά τοιχεία - Παραμορφϊςεισ
Παρϋχονται οι παραμορφώςεισ που προκύπτουν από ανελαςτικϊ (infrm, infrmPH, infrmDBPH,
infrmDB) και ελαςτικϊ (elfrm) πλαιςιακϊ ςτοιχεύα, όπωσ υπολογύζονται ςτο τοπικό περιςτροφικό
ςύςτημα αναφορϊσ. Οι τιμϋσ αναφϋρονται ςτουσ ακραύουσ κόμβουσ κϊθε ςτοιχεύου (αναφϋρονται ωσ
Α και Β, όπωσ υποδεικνύεται ςτο Παρϊρτημα Α), ςτην αξονικό παραμόρφωςη και ςτην περιςτροφό.

Εντατικϊ/Παραμορφωςιακϊ Μεγϋθη τοιχεύων – Παραμορφώςεισ Πλαιςιακού τοιχεύου
ΗΜΕΙΩΗ: Σα ελαςτικϊ πλαιςιακϊ ςτοιχεύα απεικονύζονται ςτη λύςτα πϊντα μετϊ από τα
αντύςτοιχα ανελαςτικϊ, ακόμη και αν τα πρώτα προηγούνται αλφαβητικα.

Πλαιςιακά τοιχεία - Δυνάμεισ
Παρϋχονται οι εςωτερικϋσ δυνϊμεισ που αναπτύςςονται ςτα ανελαςτικϊ πλαιςιακϊ ςτοιχεύα,
(infrmFB, infrmFBPH, infrmDBPH, infrmDB), όπωσ υπολογύζονται ςτο τοπικό περιςτροφικό 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 Α). 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).
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ΗΜΕΙΩΗ: Σα ελαςτικϊ πλαιςιακϊ ςτοιχεύα απεικονύζονται ςτη λύςτα πϊντα μετϊ από τα
αντύςτοιχα ανελαςτικϊ, ακόμη και αν τα πρώτα προηγούνται αλφαβητικα.

Πλαιςιακά τοιχεία - Τςτερθτικζσ Καμπφλεσ
Παρϋχονται διαγρϊμματα υςτϋρηςησ τησ παραμόρφωςησ ϋναντι εςωτερικών δυνϊμεων που
αναπτύςςονται ςτα ανελαςτικϊ πλαιςιακϊ ςτοιχεύα (infrmFB, infrmFBPH, infrmDB, infrmDBPH) και
ςτα ελαςτικϊ (elfrm) πλαιςιακϊ ςτοιχεύα, όπωσ υπολογύζονται ςτο τοπικό περιςτροφικό ςύςτημα
αναφορϊσ τουσ.

τοιχεία Δικτυϊματοσ - Δυνάμεισ και Παραμορφϊςεισ
Οι αξονικϋσ παραμορφώςεισ που ςυμβαύνουν και οι αξονικϋσ παραμορφώςεισ που αναπτύςςονται
από ςτοιχεύα δικτυώματοσ παρϋχονται εδώ, ςυμπεριλαμβϊνοντασ επύςησ τισ απεικονύςεισ υςτϋρηςησ.

τοιχεία Ραφιοφ (rack) - Παραμορφϊςεισ
Οι παραμορφώςεισ που προκύπτουν από τα ςτοιχεύα ραφιού εύναι διαθϋςιμεσ όπωσ υπολογύζονται
ςτο τοπικό περιςτροφικό ςύςτημα αναφορϊσ. Οι τιμϋσ αναφϋρονται ςτισ παραμορφώςεισ, τισ
περιςτροφϋσ, και την ςτρϋβλωςη ςτουσ ακραύουσ κόμβουσ κϊθε ςτοιχεύου (αναφερόμενο ωσ Α και Β
όπωσ Παρϊρτημα Α), την αξονικό παραμόρφωςη και την ςτρεπτικό περιςτροφό.

τοιχεία Ραφιοφ (rack) - Δυνάμεισ
Οι εςωτερικϋσ δυνϊμεισ που προκύπτουν από τα ςτοιχεύα ραφύου εύναι διαθϋςιμεσ όπωσ
υπολογύζονται ςτο τοπικό περιςτροφικό ςύςτημα αναφορϊσ. Οι τιμϋσ αναφϋρονται ςτισ εςωτερικϋσ
δυνϊμεισ (αξονικό και διατμητικό), ροπϋσ (κϊμψη και ςτρϋψη) και ροπϋσ ςτρϋβλωςησ που
αναπτύςςονται ςτουσ ακραύουσ κόμβουσ κϊθε ςτοιχεύου, αναφερόμενοι ωσ Α και Β (δεύτε ςτο
Παρϊρτημα Α). Η δυνατότητα απόκτηςησ αθροιςτικών, και όχι διακριτών αποτελεςμϊτων κϊθε
ςτοιχεύου, μπορεύ να εύναι πολύ βολικό όταν ϋνασ χρόςτησ ενδιαφϋρεται να προςθϋςει την απόκριςη
ενόσ αριθμού ςτοιχεύων (π.χ. να πϊρει τη διϊτμηςη ςε ϋναν ςυγκεκριμϋνο όροφο, δοςμϋνο ςαν
ϊθροιςμα των εςωτερικών δυνϊμεων των ςτοιχεύων ςτο ύδιο επύπεδο).

τοιχεία Φζρουςασ Σοιχοποιίασ – Παραμορφϊςεισ
Οι παραμορφώςεισ που προκύπτουν από τα ςτοιχεύα φϋρουςασ τοιχοποιύασ εύναι διαθϋςιμεσ όπωσ
υπολογύζονται ςτο τοπικό περιςτροφικό ςύςτημα αναφορϊσ. Οι τιμϋσ αναφϋρονται ςτισ ςτροφϋσ
χορδόσ και ςτισ διατμητικϋσ παραμορφώςεισ ςτουσ ακραύουσ κόμβουσ κϊθε ςτοιχεύου (αναφερόμενο
ωσ Α και Β όπωσ δεικνύεται ςτο Παρϊρτημα Α), την αξονικό παραμόρφωςη και την ςτρεπτικό
περιςτροφό.

τοιχεία Φζρουςασ Σοιχοποιίασ – Δυνάμεισ
Οι εςωτερικϋσ δυνϊμεισ που προκύπτουν από ςτοιχεύα φϋρουςασ τοιχοποιύασ, εύναι διαθϋςιμεσ όπωσ
υπολογύζονται από το τοπικό περιςτροφικό ςύςτημα αξόνων. Οι τιμϋσ αναφϋρονται ςτισ εςωτερικϋσ
δυνϊμεισ (αξονικό και διατμητικό) και ροπϋσ (κϊμψη και ςτρϋψη) που αναπτύχθηκαν ςτουσ ακραύουσ
κόμβουσ του κϊθε ςτοιχεύου, αναφερόμενοι ωσ Α και Β (δεύτε ςτο Παρϊρτημα Α).

τοιχεία Φζρουςασ Σοιχοποιίασ – Τςτερθτικζσ Καμπφλεσ
Φρηςιμοποιούνται υςτερητικϊ διαγρϊμματα παραμόρφωςησ ϋναντι εςωτερικών δυνϊμεων που
αναπτύςςονται από τα ςτοιχεύα φϋρουςασ τοιχοποιύασ, όπωσ αυτϊ υπολογύζονται ςτο τοπικό
περιςτροφικό ςύςτημα αναφορϊσ.

τοιχεία υνδζςμου – Παραμορφϊςεισ
Οι παραμορφώςεισ που υπολογύζονται ςε ςτοιχεύα ςυνδϋςμου μπορούν να εκτιμηθούν. Αυτϋσ
αποτελούνται από τρεισ μετακινόςεισ και τρεύσ ςτροφϋσ. Όπου κϊθε μια από αυτϋσ ορύζεται ςε ςχϋςη

Διαχείριςθ Αποτελεςμάτων
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με τουσ τρεισ τοπικούσ βαθμούσ ελευθερύασ του ςυνδϋςμου, ο οριςμόσ του οπούου περιγρϊφεται ςτην
Ειςαγωγό Δεδομϋνων > Γεωμετρύα Καταςκευόσ > Σοπολογύα τοιχεύου.

τοιχεία υνδζςμου – Δυνάμεισ
Οι εςωτερικϋσ δυνϊμεισ που αναπτύςςονται ςε ςτοιχεύα ςυνδϋςμου μπορούν να εκτιμηθούν. Αυτϋσ
αποτελούνται από τρεισ δυνϊμεισ και τρεισ ροπϋσ, κϊθε μια από τισ οπούεσ ορύζονται ςε ςχϋςη με τουσ
τρεισ τοπικούσ βαθμούσ ελευθερύασ του ςυνδϋςμου, ο οριςμόσ του οπούου περιγρϊφεται ςτην
Ειςαγωγό Δεδομϋνων > Γεωμετρύα Καταςκευόσ > Σοπολογύα τοιχεύου.

τοιχεία υνδζςμου – Τςτερθτικζσ Καμπφλεσ
Μπορεύ να εκτιμηθεύ η υςτερητικό απεικόνιςη Παραμόρφωςησ ϋναντι Εςωτερικών Δυνϊμεων που
αναπτύςςονται ςε ςτοιχεύα ςυνδϋςμου, όπωσ ορύζεται ςε ςχϋςη με τουσ τρεισ βαθμούσ ελευθερύασ του
ςυνδϋςμου, ο οριςμόσ των οπούων περιγρϊφεται ςτην Ειςαγωγό Δεδομϋνων > Γεωμετρύα Καταςκευόσ
> Σοπολογύα τοιχεύου.

Αποκρύςεισ τοιχεύων – Τςτερητικϋσ Καμπύλεσ υνδϋςμου

τοιχεία Σοιχοπλιρωςθσ – Παραμορφϊςεισ
Εδώ παρϋχονται οι αξονικϋσ (δηλ. Διαγώνιεσ) παραμορφώςεισ που υπολογύζονται ςτουσ θλιπτόρεσ 1
ωσ 4 του ςτοιχεύου τοιχοπλόρωςησ, καθώσ επύςησ και οι διατμητικϋσ (δηλ. οριζόντιεσ)
παραμορφώςεισ που μετρώνται ςτουσ θλιπτόρεσ 5 ωσ 6. ημειώνεται ότι οι θλιπτόρεσ 1, 2 και 5
αναφϋρονται ςε αυτούσ που ςυνδϋουν τον πρώτο και τον τρύτο κόμβο του τούχου πλόρωςησ (ορύζεται
ςτην Ειςαγωγό Δεδομϋνων > Γεωμετρύα Καταςκευόσ > Σοπολογύα τοιχεύου), ενώ οι θλιπτόρεσ 3, 4 και
6 ςυνδϋουν την δεύτερη με την τϋταρτη γωνύα του τούχου πλόρωςησ.
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τοιχεία Σοιχοπλιρωςθσ – Δυνάμεισ
Εδώ παρϋχονται οι αξονικϋσ δυνϊμεισ ςτουσ θλιπτόρεσ 1 ωσ 4 του ςτοιχεύου τοιχοπλόρωςησ, καθώσ
επύςησ και οι διατμητικϋσ ςτουσ θλιπτόρεσ 5 ωσ 6. Τπενθυμύζεται ότι, όπωσ ςυζητόθηκε ςτην
Ειςαγωγό Δεδομϋνων > Κατηγορύεσ τοιχεύων, ο θλιπτόρασ διϊτμηςησ λειτουργεύ μόνο όταν ϋνασ
διαγώνιοσ εύναι ςε κατϊςταςη θλύψησ, γι΄αυτό οι διατμητικϋσ δυνϊμεισ που αναπτύςςονται ςε ϋνα
θλιπτόρα θα εύναι πϊντα ενόσ προςόμου (δηλ. εύτε πϊντα αρνητικό εύτε πϊντα θετικό, ποτϋ και τα
δύο).

τοιχεία Σοιχοπλιρωςθσ – Τςτερθτικζσ Καμπφλεσ
Εδώ παρϋχεται απεικόνιςησ υςτϋρηςησ παραμόρφωςησ ϋναντι εςωτερικών δυνϊμεων που
αναπτύςςονται ςε ςτοιχεύα τοιχοπλόρωςησ, υπενθυμύζοντασ για ακόμη μια φορϊ ότι οι θλιπτόρεσ 1, 2
και 5 αναφϋρονται ςε εκεύνουσ που ςυνδϋουν τον πρώτο με τον τρύτο κόμβο του τούχου πλόρωςησ
(ορύζεται ςτην Ειςαγωγό Δεδομϋνων > Γεωμετρύα Καταςκευόσ > Σοπολογύα τοιχεύου), ενώ οι
θλιπτόρεσ 3, 4 και 6 ςυνδϋουν την δεύτερη με την τϋταρτη γωνύα.

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΕΩΝ
Η απόκριςη του υλικού ςε κϊθε ϋνα από τα ανελαςτικϊ πλαιςιακϊ ςτοιχεύα (infrm, infrmPH) που
χρηςιμοποιούνται ςτη προςομούωςη τησ καταςκευόσ μπορούν να ληφθούν ςε αυτό την ενότητα.

Καμπυλότθτεσ Πλαιςιακοφ τοιχείου
Παρϋχονται οι καμπυλότητεσ επιλεγμϋνων ςτοιχεύων, για κϊθε μια από τισ Διατομϋσ Ολοκλόρωςησ
του ςτοιχεύου, και με αναφορϊ ςτουσ τοπικούσ ϊξονεσ (2) ό (3), που ορύζονται ςτην Ειςαγωγό
Δεδομϋνων > Γεωμετρύα Καταςκευόσ > Σοπολογύα τοιχεύου.

Αποτϋλεςμα Σϊςησ και Παραμόρφωςησ – Καμπυλότητεσ Πλαιςιακού τοιχεύου
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Μεγ./Ελαχ. Παραμορφϊςεισ και Σάςεισ
Οι μϋγιςτεσ/ελϊχιςτεσ τιμϋσ τϊςεων και παραμορφώςεων εκτιμώνται ςε κϊποιο ςυγκεκριμϋνο
ςτοιχεύο, καθώσ επύςησ και οι τοπικϋσ ςυντεταγμϋνεσ των διατομών όπου εμφανύζονται αυτϋσ οι τιμϋσ.
Ο χρόςτησ ϋχει τη δυνατότητα να επιλϋξει τη Διατομό Ολοκλόρωςησ και τον τύπο του υλικού ςτα
οπούα αυτϋσ οι τιμϋσ αναφϋρονται.

Αποτϋλεςμα Σϊςησ και Παραμόρφωςησ – Μεγ./Ελαχ. Σϊςεισ και Παραμορφώςεισ

Παραμορφϊςεισ και Σάςεισ ςε Επιλεγμζνα θμεία
Για κϊθε ϋνα από τα ςημεύα Σϊςησ που ορύζονται ςτην ενότητα Αποτελϋςματα Ανϊλυςησ, μπορεύ να
εκτιμηθεύ μια ολοκληρωμϋνη ιςτορύα τϊςησ-παραμόρφωςησ. Αποτελϋςματα ςε πύνακεσ ό
διαγρλαμματα μπορεύ να αναφϋρονται ςτην μεταβολό ποςοτότων τϊςησ/παραμόρφωςησ με το χρόνο
(δυναμικό ανϊλυςη) ό τον ψεύδο-χρόνο (ςτατικό ανϊλυςη). Εναλλακτικϊ, απεικονύςεισ τϊςησπαραμόρφωςησ μπορούν επύςησ να δημιουργηθούν. ημειώςτε ότι το υλικό, οι ςυντεταγμϋνεσ τησ
διατομόσ και η Διατομό Ολοκλόρωςησ του ςτοιχεύου ςτα οπούα αναφϋρονται αυτϊ τα αποτελϋςματα,
βρύςκονται ςτον οριςμό κϊθε ημεύου Σϊςησ, που δημιουργεύται ςτην Ειςαγωγό Δεδομϋνων >
Αποτελϋςματα Ανϊλυςησ.
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Αποτϋλεςμα Σϊςησ και Παραμόρφωςησ –Παραμορφώςεισ και Σϊςεισ ςε Επιλεγμϋνα ημεύα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΔΑ (IDA)
Αυτό η ενότητα εύναι ορατό όταν ϋχει εκτελεςτεύ Αυξητικό Δυναμικό Ανϊλυςη, παρϋχοντασ την
απεικόνιςη των ακραύων τιμών τϋμνουςασ βϊςησ και μϋγιςτων τιμών ςχετικών μετακινόςεων
(ςχετικϋσ μετακινόςεισ) ςτον κόμβο που επιλϋγεται από τον χρόςτη (παρϊμετροι ΑΔΑ), όπωσ
υπολογύζεται ςε κϊθε μια εκτϋλεςη δυναμικόσ ανϊλυςησ. Εύναι δυνατόν να απεικονιςτεύ (i) η μϋγιςτη
ςχετικό μετακύνηςη και η ακραύα τιμό τϋμνουςασ βϊςησ που βρύςκεται ςε ϋνα παρϊθυρο χρόνου γύρω
από τη μϋγιςτη ςχετικό μετακύνηςη (Αντύςτοιχη Σϋμνουςα Βϊςησ), (ii) η μϋγιςτη ςχετικό μετακύνηςη
και η μϋγιςτη τιμό τϋμνουςασ βϊςησ που καταγρϊφεται ςε ολόκληρη τη χρονοώςτορύα (Μϋγιςτη
Σϋμνουςα Βϊςησ), ό (iii) η μϋγιςτη τϋμνουςα βϊςησ και η ακραύα τιμό ςχετικόσ μετακύνηςησ που
βρύςκεται ςε ϋνα παρϊθυρο χρόνου γύρω από τη μϋγιςτη τϋμνουςα (Αντύςτοιχη Μετακύνηςη). Σο
παρϊθυρο χρόνου προςδιορύζεται από τον χρόςτη ςτην ενότητα παραμϋτρων ΑΔΑ τησ ειςαγωγόσ
δεδομϋνων.
Επιπλϋον, οι χρόςτεσ δύνανται να εκτιμόςουν ςε αυτόν την ενότητα τισ περιβϊλλουςεσ ενόσ αριθμού
πρόςθετων ποςοτότων απόκριςησ, όπωσ μετακινόςεισ, ταχύτητεσ, επιταχύνςεισ, αντιδρϊςεισ,
παραμορφώςεισ μϋλουσ και εςωτερικϋσ δυνϊμεισ μϋλουσ.
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ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΕΙΑΓΩΓΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΟ SPF CREATOR
Μια ειδικό εφαρμογό για γρόγορη δημιουργύα πολλαπλών αρχεύων SPF εύναι διαθϋςιμη από το κύριο
μενού (Εργαλεύα > Άνοιγμα SPF Creator...) ό μϋςω του αντύςτοιχου κουμπιού ςτη γραμμό εργαλεύων
.
ΗΜΕΙΩΗ: O SPF Creator ϋχει δημιουργηθεύ ωσ μια ανεξϊρτητη εφαρμογό και μπορεύ επύςησ να
ανούξει από το μενού Έναρξη των Windows χωρύσ να χρειϊζεται να ανούξετε το SeismoStruct.

Με τη λειτουργύα SPF Creator οι χρόςτεσ μπορούν εύκολα και γρόγορα να δημιουργόςουν πολλϊ νϋα
αρχεύα ειςαγωγόσ δεδομϋνων για το SeimoStruct, προςαρμόζοντασ ϋνα υφιςτϊμενο. ημειώνεται ότι
δεν χρειϊζονται γνώςεισ προγραμματιςμού ό γραφό γλωςςών προγραμματιςμού για αυτϋσ τισ
λειτουργύεσ, αφού το πρόγραμμα φροντύζει για όλα και δημιουργεύ αυτόματα τα νϋα αρχεύα.
Με το ϊνοιγμα του προγρϊμματοσ θα εμφανιςτεύ το Κύριο Μενού του SPF Creator. Με το κουμπύ
Άνοιγμα SPF & Επιλογό Παραμϋτρων, οι χρόςτεσ μπορούν να φορτώςουν το βαςικό SPF αρχεύο τουσ,
το οπούο θα χρηςιμοποιηθεύ ωσ πρότυπο για τη δημιουργύα όλων των νϋων αρχεύων ειςαγωγόσ
δεδομϋνων ςτο SeismoStruct.
ΗΜΕΙΩΗ: Σα αρχεύα ειςαγωγόσ δεδομϋνων του SeismoStruct εύναι ςειριακϊ αρχεύα (binary files),
δηλ. όχι αρχεύα κειμϋνου, όπου όλα τα δεδομϋνα των καταςκευών αποθηκεύονται ωσ ακολουθύα από
bytes. Μια λεπτομερόσ περιγραφό τησ δομόσ τησ μορφόσ του αρχεύου (*.spf) μπορεύ να βρεθεύ
κϊνοντασ κλικ το κουμπύ Προβολή Δομήσ SPF Αρχείου.

Η δομό του φορτωμϋνου αρχεύου ειςαγωγόσ δεδομϋνων εμφανύζεται ωσ δομό δϋντρου, αρχύζοντασ
από τον Κύριο Σύτλο και τα Γενικϊ Δεδομϋνα του Έργου, ωσ τα Τλικϊ, τισ Διατομϋσ και τισ Κατηγορύεσ
τοιχεύων, και τισ Ρυθμύςεισ Αποτελεςμϊτων. Επιλϋγοντασ κϊθε «κλαδύ» από την δομό δϋντρου όλα τα
δεδομϋνα μιασ ςυγκεκριμϋνησ καταγραφόσ, που περιλαμβϊνει ιδιότητεσ του μοντϋλου τησ
καταςκευόσ, εμφανύζονται ςτα δεξιϊ τησ οθόνησ. τη ςυνϋχεια αυτϋσ οι ιδιότητεσ μπορούν να
διαβαςτούν και να τροποποιηθούν για να δημιουργηθούν τα νϋα αρχεύα SPF.

Κύριο Παρϊθυρο SPF Creator
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την καρτϋλα Αλλαγό & Δημιουργύα SPF οι καταχωρόςεισ του πύνακα μπορούν να τροποποιηθούν εύτε
απευθεύασ ςτο πύνακα (κϊνοντασ κλικ ςε κϊθε κελύ του πύνακα), εύτε αντιγρϊφοντασ και
επικολλώντασ ςε εφαρμογϋσ υπολογιςτικών φύλλων όπωσ το MS Excel. Ο αριθμόσ των αρχεύων που
πρόκειται να δημιουργηθούν καθορύζεται από τον αριθμό Αρ. Αρχεύων προσ δημιουργύα.
Αφού επιλεγόυν οι τιμϋσ των επιλεγμϋνων ιδιοτότων, οι χρόςτεσ μπορούν να δημιουργόςουν νϋα
αρχεύα από το κουμπύ Δημιουργύα Αρχεύων. Σα αρχεύα δημιουργούνται αυτόματα ςτο φϊκελο, όπου
υπϊρχει το αρχικό αρχεύο.

Προςθόκη ιδιοτότων του φακϋλου SPF ςτον πύνακα Αλλαγό & Δημιουργύα αρχεύου SPF.

Σα ςτοιχεύα που ειςόχθηςαν ςτον πύνακα ςτην καρτϋλα Αλλαγό & Δημιουργύα αρχεύου SPF, μπορούν
ςτη ςυνϋχεια να τροποποιηθούν εύτε ϊμεςα πϊνω ςτον πύνακα (πατώντασ ςε κϊθε κελύ του πύνακα), ό
κϊνοντασ αντιγραφό και επικόλληςη ςε εφαρμογϋσ υπολογιςτικών φύλλων όπωσ το MS Excel. Ο
αριθμόσ των αρχεύων που θα δημιουργηθούν προςδιορύζεται από την παρϊμετρο Νο. Αρχεύων που θα
δημιουργηθούν.
Μετϊ την επιλογό των τιμών των επιλεγμϋνων ιδιοτότων, οι χρόςτεσ μπορούν να δημιουργόςουν τα
νϋα αρχεύα από το κουμπύ Δημιουργύα Αρχεύων. Σα αρχεύα δημιουργούνται αυτόματα ςτον φϊκελο,
όπου τα αρχικϊ αρχεύα υπϊρχουν.
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Άμεςη αλλαγό των ιδιοτότων πϊνω ςτον πύνακα Αλλαγό & Δημιουργύα αρχεύου SPF

Αντιγραφό και Επικόλληςη δεδομϋνων ςτον πύνακα Αλλαγό & Δημιουργύα αρχεύου SPF μϋςω των
εντολών δεξιού κλικ

SEISMOBATCH
Μια ειδικό λειτουργύα που ονομϊζεται SeismoBatch ϋχει ειςαχθεύ και αναπτυχθεύ ςτο SeismoStruct
προκειμϋνου να βοηθόςει ςτην αυτόματη εκτϋλεςη πολλαπλών αναλύςεων ςτη ςειρϊ. Σο
SeismoBatch εύναι προςβϊςιμο από το κύριο μενού (Εργαλεύα > Άνοιγμα SeismoBatch...) ό από το
αντύςτοιχο κουμπύ τησ γραμμόσ εργαλεύων .
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ΗΜΕΙΩΗ 1: Σο SeismoBatch ϋχει ςχεδιαςτεύ ωσ μια ανεξϊρτητη εφαρμογό και μπορεύ επύςησ να
ανούξει από το μενού Έναρξη των Windows χωρύσ να χρειϊζεται να ανούξει το SeismoStruct.

Η λειτουργύα batch εύναι οργανωμϋνη ςε τρεύσ ενότητεσ. Η πρώτη χρηςιμοποιεύται για την επιλογό
κατϊλογου εργαςιών, όπου αποθηκεύονται τα αρχεύα ειςαγωγόσ του SeismoStruct ό XML. Η δεύτερη
χρηςιμοποιεύται για την εκτϋλεςη των αναλύςεων, ενώ ςτην τρύτη ενότητα οι χρόςτεσ μπορούν να
εξϊγουν τα αποτελϋςματα που χρειϊζονται. Η μετακύνηςη από τη μια ενότητα ςτην ϊλλη μπορεύ να
γύνει από τα κουμπύα του μενού ςτα αριςτερϊ του παραθύρου.
ΗΜΕΙΩΗ 2: Μια πολύ ςημαντικό λειτουργύα του SeismoBatch εύναι η ικανότητϊ του να αναςτϋλλει
τα προειδοποιητικϊ μηνύματα ςτην αρχό τησ ανϊλυςησ, με αυτόν τον τρόπο η εκτϋλεςη υλοποιεύται
πϊντα. Αυτό εύναι εξαιρετικόσ ςημαςύασ, όταν πρϋπει να εκτελεςτεύ μια μεγϊλη ςειρϊ από αναλύςεισ
χωρύσ την παρουςύα του χρόςτη. Η αναςτολό των προειδοποιητικών μηνυμϊτων μπορεύ να γύνει
μϋςα από την καρτϋλα Γενικϊ των Ρυθμύςεων του Έργου του SeismoStruct.

ΗΜΕΙΩΗ 3: Ακόμη και αν ο χρόςτησ επιλϋξει την εμφϊνιςη προειδοποιητικών μηνυμϊτων ςτην
αρχό τησ ανϊλυςησ, αυτϊ κλεύνουν αυτόματα μετϊ από 2 λεπτϊ, αν δεν ειςαχθεύ δεδομϋνο από τον
χρόςτη. Αυτό εύναι εξαιρετικϊ χρόςιμο ςτο SeismoBatch, αφού η ςειρϊ των αναλύςεων δεν ςταμϊτα
αν εμφανιςτεύ ϋνα προειδοποιητικό μόνυμα.

ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ SEISMOBATCH
Οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν τον κατϊλογο εργαςύασ από την αντύςτοιχη αναζότηςη φακϋλου και
αν το αρχεύο ειςαγωγόσ εύναι τυπικό μορφό αρχεύου SeismoStruct ό XML. Όταν κϊνουν κλικ ςτο
Aναζότηςη για Έργα SeismoStruct & Αρχεύα Αποτελεςμϊτων, το πρόγραμμα «δύνει» τον αριθμό των
αρχεύων/XML SeismoStruct και των αρχεύων αποτελεςμϊτων που βρόκε ςτο φϊκελο.

Ενότητα Οριςμού Καταλόγου Εργαςύασ
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ΕΚΣΕΛΩΝΣΑ ΣΘΝ ΑΝΑΛΤΘ ΑΠΟ ΣΟ SEISMOBATCH
ε αυτόν την ενότητα οι χρόςτεσ μπορούν να επιλϋξουν ποιεσ από τισ αναλύςεισ θα εκτελεςτούν. Αυτό
γύνεται επιλϋγοντασ και από-επιλϋγοντασ τα πεδύα ςτον πύνακα, όπου εμφανύζεται μια λύςτα με όλα τα
αρχεύα ϋργου *.spf. Σο πρόγραμμα αυτόματα επιλϋγει όλα τα projects, όπου δεν βρϋθηκε φϊκελοσ
αποτελεςμϊτων. Αντύθετα, όταν υπϊρχει αρχεύο αποτελεςμϊτων του SeismoStruct, που ςημαύνει ότι η
ανϊλυςη ϋχει όδη εκτελεςτεύ, το αντύςτοιχο πεδύο δεν εύναι επιλεγμϋνο και αναγνωρύζεται με πρϊςινο
χρώμα. Ακόμη, όταν ϋνασ χρόςτησ επιλϋγει να μην τρϋξει μια ανϊλυςη, παρότι δεν υπϊρχει αρχεύο
αποτελεςμϊτων, το αντύςτοιχο πεδύο χρωματύζεται με γκρι χρώμα για ευκολότερη απεικόνιςη.

Ενότητα εκτϋλεςησ ανϊλυςησ

Η εκτϋλεςη τησ ανϊλυςησ γύνεται κϊνοντασ κλικ ςτο κουμπύ Εκτϋλεςη. Η ανϊλυςη που εκτελεύται κϊθε
ςτιγμό φαύνεται με κόκκινο, ενώ αυτϋσ που ϋχουν όδη εκτελεςτεύ με πρϊςινο και με ϊςπρο αυτϋσ που
δεν ϋχουν εκτελεςτεύ ακόμα. Η επιλογό ταυτόχρονησ εκτϋλεςησ πολλαπλών αναλύςεων ϋχει ειςαχθεύ
από το SeismoBatch 2016 προκειμϋνου να εκμεταλλευτεύ πλόρωσ το πλεονϋκτημα των επεξεργαςτών
με πολλαπλούσ πυρόνεσ.
ΗΜΕΙΩΗ: Οι αναλύςεισ που εκτελούνται με τη λειτουργύα Batch χρηςιμοποιούν τη Μηχανό του
SeismoStruct που εύναι ο επιλυτόσ του SeismoStruct χωρύσ το γραφικό περιβϊλλον. υνεπώσ, οι
αναλύςεισ batch εκτελούνται πολύ πιο γρόγορα από αυτϋσ που εκτελούνται με το SeismoStruct,
επειδό δεν καταναλώνεται χρόνοσ ςτη γραφικό ανανϋωςη τησ εφαρμογόσ και ϊλλεσ ςχετικϋσ
λειτουργύεσ με τα Windows.
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ΕΞΑΓΩΓΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟ SEISMOBATCH
ε αυτόν την ενότητα οι χρόςτεσ μπορούν να εξϊγουν ταυτόχρονα και για όλεσ τισ επιλεγμϋνεσ
αναλύςεισ τα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ που χρειϊζονται. Αυτό που πρϋπει να προςδιοριςτεύ εύναι ο
τύποσ τησ ποςότητασ (δηλ. ο κόμβοσ ό το ςτοιχεύο), η παρϊμετροσ απόκριςησ (π.χ. απόλυτη ό ςχετικό
μετακύνηςη ό περιςτροφό), και η διεύθυνςη προσ την οπούα θα λϊβει χώρα η εξαγωγό των
αποτελεςμϊτων. Σα αποτελϋςματα θα αποθηκευτούν ςτην ονομαςύα αρχεύο αποτελεςμϊτων, το
οπούο εύναι ϋνα αρχεύο κειμϋνου με τα αποτελϋςματα διατεταγμϋνα ςε ςτόλεσ (ϋνα ζεύγοσ δεδομϋνων
ςτηλών, π.χ. χρόνοσ & μετακύνηςη, για κϊθε μια από τισ αναλύςεισ).
τη ςυνϋχεια το αρχεύο αποτελεςμϊτων μπορεύ να ανούξει με οποιονδόποτε επεξεργαςτό κειμϋνου ό
εφαρμογό υπολογιςτικών φύλλων, όπωσ το Microsoft Excel. ημειώςτε ότι τα αποτελϋςματα από τον
επεξεργαςτό-κειμϋνου μπορούν εύκολα να αντιγραφούν και να επικολληθούν ςτο Excel.

Ενότητα Εξαγωγόσ Αποτελεςμϊτων
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Παράρτθμα Α – Θεωρθτικό υπόβακρο και
παραδοχζσ προςομοίωςθσ
Σο παρϊρτημα αυτό παρϋχει ςτουσ χρόςτεσ μια ςύντομη επιςκόπηςη του θεωρητικού υπόβαθρου και
των παραδοχών προςομούωςησ για το SeismoStruct, παρϋχοντασ επύςησ παραπομπϋσ ςε πλόθοσ
δημοςιεύςεων για εκτενϋςτερεσ επεξηγόςεισ.

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΘ ΜΘ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣΘΣΑ
το SeismoStruct 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 ςυςτροφικό διατύπωςη (co-rotational
formulation)που αναπτύχθηκε και εφαρμόςτηκε από τουσ Correia and Virtuoso [2006] .
Η εφαρμοζόμενη ςυςτροφικό διατύπωςη (co-rotational formulation) βαςύζεται ςε μια ακριβό
περιγραφό των κινηματικών μεταςχηματιςμών που ςχετύζονται με μεγϊλεσ μετατοπύςεισ και ςτροφϋσ
του ςτοιχεύου δοκού-υποςτυλώματοσ 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 περιςτροφών
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
ΗΜΕΙΩΗ 1: Αν μια δοκόσ ό ϋνα υποςτύλωμα αναμϋνεται να υποςτεύ μεγϊλεσ παραμορφώςεισ ςε
ςχϋςη με τη χορδό που ενώνει τουσ ακραύουσ κόμβουσ του (δηλ. Επιδρϊςεισ Ρ-Δ), αυτό η επύδραςη
μπορεύ να ληφθεύ υπόψη χρηςιμοποιώντασ 2-3 ςτοιχεύα ανϊ μϋλοσ, το οπούο επαρκεύ για τισ
περιςςότερεσ περιπτώςεισ.

ΗΜΕΙΩΗ 2: ημειώνεται ότι όταν προςομοιώνονται μεμονωμϋνα βϊθρα, η γεωμετρικό μη
γραμμικότητα μαζύ με μη κεντροβαρικό ουδϋτερο ϊξονα μπορεύ να οδηγόςει ςε πλαςματικϊ επύπεδα
αξονικού φορτύου.
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ΑΝΕΛΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΤΛΙΚΟΤ
Σα ςτοιχεύα κατανεμημϋνησ ανελαςτικότητασ χρηςιμοποιούνται ευρϋωσ ςε εφαρμογϋσ αντιςειςμικόσ
μηχανικόσ, εύτε για ερευνητικούσ εύτε για επαγγελματικούσ ςκοπούσ. Ενώ τα 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 ςτα 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 μοντϋλα φαινομενικϊ ςυγκεντρωμϋνησ πλαςτικότητασ. το SeismoStruct, χρηςιμοποιεύται η
αποκαλούμενη μϋθοδοσ ύνασ για την προςομούωςη τησ ςυμπεριφορϊσ τησ διατομόσ, όπου κϊθε
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 100-150) 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 διατομόσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ

Σα πλαιςιακϊ ςτοιχεύα κατανεμημϋνησ πλαςτικότητασ, μπορούν να υλοποιηθούν με δύο διαφορετικϋσ
διατυπώςεισ πεπεραςμϋνων ςτοιχεύων (FE): Σα κλαςικϊ με βϊςη τισ μετακινόςεισ (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. Spaconeetal. [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] and 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.
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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 μετακύνηςησ 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 μια αυξημϋνη διακριτικοπούηςη του δομικού ςτοιχεύου (τυπικϊ 4-5 ςτοιχεύα ανϊ δομικό
μϋλοσ) για τον υπολογιςμό των δυνϊμεων/μετακινόςεων των κόμβων, προκειμϋνου να γύνει
αποδεκτό η παραδοχό ενόσ πεδύου γραμμικόσ καμπυλότητασ μϋςα ςε κϊθε υποςτοιχεύο. Επιπλϋον,
ςτην τελευταύα περύπτωςη οι χρόςτεσ δεν ςυνιςτϊται να βαςύζονται ςτισ τιμϋσ των υπολογιςμϋνων
καμπυλοτότων των διατομών και ςτισ επιμϋρουσ καταςτϊςεισ τϊςησ-παραμόρφωςησ των ινών.
Αντ 'αυτού, μύα προςϋγγιςη FB εύναι πϊντα ακριβόσ, αφού δεν εξαρτϊται από την υποτιθϋμενη
ςυμπεριφορϊ τησ διατομόσ και του μϋλουσ. Όντωσ δεν περιορύζει με κανϋναν τρόπο το πεδύο
μετακύνηςησ του ςτοιχεύου. Με αυτό την ϋννοια αυτό η διατύπωςη μπορεύ να θεωρεύται ωσ "ακριβόσ"
πϊντα, με την μοναδικό προςϋγγιςη που ειςϊγεται να εύναι από τον διακριτό αριθμό των τμημϊτων
ελϋγχου κατϊ μόκοσ του ςτοιχεύου που χρηςιμοποιούνται για την αριθμητικό ολοκλόρωςη.
Απαιτούνται 4 διατομϋσ ολοκλόρωςησ Gauss-Lobatto για την αποφυγό τησ υπό-ολοκλόρωςησ (underintegration), 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 SeismoStruct 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 τοπικόσ αςτϊθειασ, οπότε απαιτούνται ειδικού περιοριςμού/μϋτρα, όπωσ ςυζητόθηκε ςτο
Calabrese et al. [2010].
Επιπλϋον, η χρόςη ενόσ μεμονωμϋνου ςτοιχεύου για κϊθε δομικό ςτοιχεύο δύνει ςτουσ χρόςτεσ τη
δυνατότητα τησ ϊμεςησ χρόςησ των αποτελεςμϊτων γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ για την επαλόθευςη
των απαιτόςεων των κανονιςμών (π.χ. Eurocode 8, ASCE/SEI 7-05, κλπ). Αντύθετα, όταν ϋνα
μεμονωμϋνο δομικό ςτοιχεύο πρϋπει να διακριτοποιηθεύ ςε δύο ό περιςςότερα πλαιςιακϊ ςτοιχεύα
(απαραύτητο ςτην περύπτωςη των DB μελών), οι χρόςτεσ πρϋπει να επεξεργαςτούν τα αποτελϋςματα
κομβικών μετακινόςεων/ςτροφών προκειμϋνου να εκτιμόςουν τη γωνύα ςτροφόσ χορδόσ του μϋλουσ
(e.g. Mpampatsikos et al. [2008]).
Σϋλοσ, ςημειώνεται ότι για λόγουσ μεγαλύτερησ ακρύβειασ, ο τετραγωνιςμόσ Gauss χρηςιμοποιεύται ςε
εκεύνεσ τισ περιπτώςεισ που δύο ό τρεύσ διατομϋσ ολοκλόρωςησ χρηςιμοποιούνται από τον χρόςτη
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(υπενθυμύζεται ότι το προηγούμενο εύναι δυνατό μόνο για DB ςτοιχεύα), ενώ τετραγωνιςμόσ Lobatto
χρηςιμοποιεύται για εκεύνεσ τισ περιπτώςεισ που ορύζονται από τϋςςερισ ϋωσ δϋκα διατομϋσ
ολοκλόρωςησ. Παρόλο που οι χρόςτεσ μπορούν να ανατρϋξουν ςτη βιβλιογραφύα ( ό ςε διαδικτυακϋσ
πηγϋσ) για περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τϋτοιουσ κανόνεσ, οι κατϊ προςϋγγιςη
ςυντεταγμϋνεσ κατϊ μόκουσ του ςτοιχεύου (μετρούμενεσ από το βαρύκεντρο του) δύνονται
παρακϊτω:










2 διατομϋσ ολοκλόρωςησ: [-0.577 0.577] x L/2
3 διατομϋσ ολοκλόρωςησ: [-1 0.0 1] x L/2
4 διατομϋσ ολοκλόρωςησ: [-1 -0.447 0.447 1] x L/2
5 διατομϋσ ολοκλόρωςησ: [-1 -0.655 0.0 0.655 1] x L/2
6 διατομϋσ ολοκλόρωςησ: [-1 -0.765 -0.285 0.285 0.765 1] x L/2
7 διατομϋσ ολοκλόρωςησ: [-1 -0.830 -0.469 0.0 0.469 0.830 1] x L/2
8 διατομϋσ ολοκλόρωςησ: [-1 -0.872 -0.592 -0.209 0.209 0.592 0.872 1] x L/2
9 διατομϋσ ολοκλόρωςησ: [-1 -0.900 -0.677 -0.363 0.0 0.363 0.677 0.900 1] x L/2
10 διατομϋσ ολοκλόρωςησ: [-1 -0.920 -0.739 -0.478 -0.165 0.165 0.478 0.739 0.920 1] x
L/2

ΗΜΕΙΩΗ 1: Μϋςω των ςχηματιςμών FB λαμβϊνονται ϊμεςα υπόψη φορτύα που δρούν κατϊ μόκοσ
του μϋλουσ, ενώ αυτό δεν ςυμβαύνει μϋςω των DB προςεγγύςεων, όπου τα κατανεμημϋνα φορτύα
πρϋπει να μεταςχηματιςτούν ςε ιςοδύναμα ςημειακϊ φορτύα/ροπϋσ ςτουσ ακραύουσ κόμβουσ του
ςτοιχεύου (και μετϊ πρϋπει να χρηςιμοποιηθεύ εκτενόσ ανϊκτηςη τϊςησ για την ανϊκτηςη ακριβών
εντατικών δυνϊμεων μϋλουσ).

ΗΜΕΙΩΗ 2: Εφόςον ο χρόςτησ το επιθυμεύ, ϋχει τη δυνατότητα να υιοθετόςει μια προςϋγγιςη
ςυγκεντρωμϋνησ πλαςτικότητασ που χρηςιμοποιεύ το ανελαςτικό ςτοιχεύο πλαςτικόσ ϊρθρωςησ με
βϊςη τη μετακύνηςη (infrmDBPH), ςε αντύθεςη με τη φιλοςοφύα κατανεμημϋνησ ανελαςτικότητασ
εςωτερικϊ ςτα υπόλοιπα ςτοιχεύα δοκού-υποςτυλώματοσ ςτο SeismoStruct - για παρϊδειγμα το
ανελαςτικό ςτοιχεύο βϊςει δύναμησ με πλαςτικϋσ αρθρώςεισ (infrmFBPH) επύςησ ςυγκεντρώνει την
ανελαςτικότητα ςτα δύο ϊκρα του ςτοιχεύου, όμωσ ςε ϋνα καθοριςμϋνο μόκοσ του ςτοιχεύου.
Σο ύδιο αποτϋλεςμα μοντελοπούηςησ μπορεύ να επιτευχθεύ με χρόςη του ελαςτικού πλαιςιακού
ςτοιχεύου δοκού-υποςτυλώματοσ (elfrm) μαζύ με μη γραμμικϊ ςτοιχεύα ςυνδϋςμου τοποθετημϋνα
ςτουσ ακραύουσ κόμβουσ. Όμωσ αυτό η προςομούωςη πρϋπει να χρηςιμοποιεύται με προςοχό, αφού η
ακρύβεια τησ ανϊλυςησ μπορεύ να «ςυμβιβαςτεύ» όταν οι χρόςτεσ δεν εύναι ϋμπειροι ςτη
βαθμονόμηςη των διαθϋςιμων καμπύλων απόκριςησ, που χρηςιμοποιούνται ςτον οριςμό των
ςτοιχεύων ςυνδϋςμων, τη φύςη των μη ςυζευγμϋνων ΒΕ που επύςησ δεν επιτρϋπουν την
προςομούωςη
των
απαραύτητων
ροπών-αξονικών
φορτύων
αλληλεπύδραςησ
καμπυλών/επιφανειών.

ΗΜΕΙΩΗ 3: Όπωσ προαναφϋρθηκε, η προςομούωςη τησ κατανεμημϋνησ ανελαςτικότητασ, δεν
απαιτεύ εμπειρύα ςτην προςομούωςη αφού το μόνο που απαιτεύται από τον χρόςτη εύναι η ειςαγωγό
των γεωμετρικών χαρακτηριςτικών και των χαρακτηριςτικών των υλικών των δομικών μελών
(δηλ. μηχανικϋσ παραμϋτρουσ). υνεπώσ ςυνύςταται η χρόςη τουσ που θα οδηγόςει ςε μια ακριβό
πρόβλεψη τησ μη γραμμικόσ απόκριςησ τησ καταςκευόσ.

ΗΜΕΙΩΗ 4: Οι χρόςτεσ καλούνται επύςησ να διαβϊςουν το NEHRP Seismic Design Technical Brief
No. 4 (i.e. Deierlein G.G., Reinhorn A.M., and Willford M.R. [2010]), ςτο οπούο η μη γραμμικό
προςομούωςη περιγρϊφεται αναλυτικϊ.
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ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΟ ΤΣΘΜΑ ΑΞΟΝΩΝ
το SeismoStruct 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 ϋνα πρόγραμμα 3D προςομούωςησ, το SeismoStruct απαιτεύ 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 τησ
χορδόσ του ςτοιχεύου, ενώ οι ϊξονεσ (2) και (3) καθορύζουν το επύπεδο τησ διατομόσ και τον
προςανατολιςμό του ςτον χώρο. Παρόλο που δεν υπϊρχουν περιοριςμού ςτον οριςμό των τοπικών
αξόνων (2) και (3), εύναι ςύνηθεσ οι χρόςτεσ να ςυνδϋουν τον ϊξονα (2) με την "αδύναμη διεύθυνςη"
του ςτοιχεύου και τον ϊξονα (3) με την "ιςχυρό διεύθυνςη" του ςτοιχεύου, όπωσ απεικονύζεται
παρακϊτω, όπου μια δοκόσ αναπαρύςταται ςχηματικϊ. Αυτό η παραδοχό επύςησ υιοθετεύται ςτα
επεξηγηματικϊ ςχϋδια που χρηςιμοποιούνται για την περιγραφό των διατομών ςτο SeismoStruct.

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

Ενώ ο προςανατολιςμόσ του τοπικού φορϋα (1) προκύπτει ςαφώσ από τη γραμμό που ενώνει τουσ
δύο ακραύουσ κόμβουσ του ςτοιχεύου (θετικό διεύθυνςη 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. Από την
ϋκδοςη 6 του λογιςμικού ο προςανατολιςμόσ του ςτοιχεύου μπορεύ να επιτευχθεύ με δύο
διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με τον οριςμό μιασ γωνύασ περιςτροφόσ (προεπιλογό), η οπούα τύθεται ύςη με το 0 από
προεπιλογό (τα μοντϋλα που δημιουργόθηκαν με την λειτουργύα τησ ύντομησ Ειςαγωγόσ
ακολουθούν αυτόν τον κανόνα), ό
Με τον οριςμό πρόςθετων κόμβων, που καλούνται ‘κόμβοι προςανατολιςμού’. Αν το
‘προεπιλεγμϋνο’ αντικεύμενο επιλεγεύ, ο προςανατολιςμόσ του ςτοιχεύου υπολογύζεται
αυτόματα από το πρόγραμμα, αλλιώσ εξαρτϊται από την θϋςη του επιλεγμϋνου κόμβου.

ΗΜΕΙΩΗ: Γενικϊ, η γωνύα περιςτροφόσ ύςη με μηδϋν ςημαύνει ότι ο ϊξονασ (3) εύναι κατακόρυφοσ.
Σα κατακόρυφα ςτοιχεύα (ϊξονασ (1) εύναι κατακόρυφοσ) εύναι μια ειδικό περύπτωςη, όπου
γωνύα=0 ςημαύνει ότι ο ϊξονασ (3) εύναι κατϊ μόκοσ τησ κατεύθυνςησ-Φ.

Ο κόμβοσ προςανατολιςμού επιτρϋπει τον οριςμό του επιπϋδου (1-3) ςτο οπούο βρύςκεται το
διϊνυςμα (3), η κατεύθυνςό του (κϊθετη ςτον ϊξονα (1)) και προςανατολιςμόσ (προσ n3), όπωσ
φαύνεται παρακϊτω. Σο tοπικό διϊνυςμα (2) αποκτόθηκε αυτόματα από τα διανύςματα (1) και (3), με
θετικό διεύθυνςη με βϊςη τον κανόνα του δεξιού χεριού.
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Προςανατολιςμόσ ςτοιχεύου δοκού με διατομό-T (εξαρτϊται από τη θϋςη του (n3))

Η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των καταςκευών που προςομοιώνονται ςτο SeismoStruct ορύζονται ςε
επύπεδα πλαύςια και ϋχουν κατακόρυφα φορτύα (π.χ. ορθογωνικϊ υποςτυλώματα, τοιχύα) με
ςυμμετρικϋσ διατομϋσ και οριζόντιεσ Σ-δοκούσ που δεν εύναι ςυμμετρικϋσ περύ τον ϊξονα (2). Για αυτό
η επιλογό των ‘προκαθοριςμϋνων’ αντικειμϋνων ωσ ‘τρύτοσ κόμβοσ’ μπορεύ να εύναι πολύ πλεονεκτικό.

ΜΘ ΓΡΑΜΜΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΤΘ
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 SeismoStruct, 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 ςτο ϋργο των Cook et al. [1988], Crisfield [1991], Zienkiewicz and Taylor [1991], Bathe
[1996] and Felippa [2002].

Παράρτθμα Α

307

ΗΜΕΙΩΗ: Κϊποιοι τύποι ςτοιχεύων (infrmFB, infrmFBPH, infrmDBPH & φϋρουςα τοιχοποιύα)
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 elm_inv και elm_ite. Ανατρϋξτε ςτην ενότητα Ρυθμύςεισ Έργου >
τρατηγικό Επαλόψεων τοιχεύου για περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με αυτό το ζότημα.

Αυτόματθ προςαρμογι 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 όταν η ανϊλυςη από την επύτευξη ςύγκλιςησ
(convrat = 1.0), υιοθετεύται ϋνασ μικρόσ, μεςαύοσ ό μεγϊλοσ ςυντελεςτόσ μεύωςησ βόματοσ (srf) και
χρηςιμοποιεύται ςτον υπολογιςμό του νϋου ςυντελεςτό βόματοσ (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 δεν φτϊνει
ποτϋ ςτη ςύγκλιςη) να ςυνεχύζει να επαναλαμβϊνεται απεριόριςτα, επιβϊλλεται και ελϋγχεται ϋνα
κατώτατο όριο καθοριςμϋνο από το χρόςτη για τον ςυντελεςτό βόματοσ (facmin). Εϊν το ifac εύναι
μικρότερο από το facmin 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 το χρονικό βόμα 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, μεςαύου ό
μεγϊλου βόματοσ (sif) και χρηςιμοποιεύται ςτον υπολογιςμό του νϋου ςυντελεςτό βόματοσ (ifac). Σο
προώόν μεταξύ του τελευταύου και του αρχικού χρονικού βόματοσ ό τησ τελευταύασ και τησ αρχικόσ
αύξηςησ φορτύου, που ορύζεται από τον χρόςτη ςτην αρχό τησ ανϊλυςησ, αποδύδει το επαυξημϋνο
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. Η μόνη εξαύρεςη ςε
αυτόν τον κανόνα ςυμβαύνει όταν εκτελεύται ανϊλυςη pushover χρηςιμοποιώντασ τον αλγόριθμο
φόρτιςησ/απόκριςησ ‘Έλεγχο Αυτόματησ Απόκριςησ’, ο οπούοσ χρηςιμοποιεύται όταν το κύριο
ενδιαφϋρον των χρηςτών επικεντρώνεται ςτην τελικό λύςη και όχι ςτη «διαδρομό»
φόρτιςησ/απόκριςησ που ακολουθόθηκε για να επιτευχθεύ αυτό το τελικό ςημεύο ιςορροπύασ.
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

Κριτιρια φγκλιςθσ
Σϋςςερισ διαφορετικού ςυνδυαςμού ελϋγχων ςύγκλιςησ, οι οπούοι χρηςιμοποιούν δύο διαφορετικϊ
κριτόρια (μετακύνηςη/ςτροφό και δύναμη/ροπό), εύναι διαθϋςιμοι ςτο SeismoStruct για τον ϋλεγχο
τησ ςύγκλιςησ μιασ λύςησ ςτο τϋλοσ κϊθε επανϊληψησ:





υνδυαςμόσ βϊςει Μετακύνηςησ/τροφόσ
υνδυαςμόσ βϊςει Δύναμησ/Ροπόσ
υνδυαςμόσ βϊςει Μετακύνηςησ/τροφόσ ΚΑΙ Δύναμησ/Ροπόσ
υνδυαςμόσ βϊςει Μετακύνηςη/τροφό Ή Δύναμησ/Ροπόσ

Εδώ επεξηγεύται ο ςχηματιςμόσ των δύο κριτηρύων που χρηςιμοποιούνται ςτουσ τϋςςερισ
ςυνδυαςμούσ, ενώ η εφαρμογό των τελευταύων ςυζητεύται αλλού.
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Σο κριτόριο μετακύνηςησ/ςτροφόσ αποτελεύται από επαλόθευςη, για κϊθε ανεξϊρτητο βαθμόελευθερύασ τησ καταςκευόσ, ότι η τρϋχουςα επανϊληψη μετακύνηςησ/ςτροφόσ εύναι μικρότερη ό ύςη
από την καθοριςμϋνη από το χρόςτη ανοχό. Με ϊλλα λόγια, αν και όταν όλεσ οι τιμϋσ μετακύνηςησ ό
ςτροφόσ που εξϊγονται ωσ αποτϋλεςμα τησ εφαρμογόσ του (εκτόσ ιςορροπύασ) διανύςματοσ φορτύου
εύναι μικρότερεσ ό ύςεσ των προκαθοριςμϋνων ςυντελεςτών μετακύνηςησ/ςτροφόσ, τότε η λύςη
θεωρεύται ότι ϋχει ςυγκλύνει. Αυτό η θεώρηςη μπορεύ να εκφραςτεύ μαθηματικϊ με τον ακόλουθο
τρόπο:

δdi
max
dtol

nd

δ𝜃j
,
𝜃tol
i=1

n𝜃

≤ 1 ⇒ ςύγκλιςη
j=1

όπου,







δdi εύναι η επαναληπτικό μετατόπιςη ςτον μεταφορικό βαθμό ελευθερύασ i
δθj εύναι η επαναληπτικό περιςτροφό ςτον περιςτροφικό βαθμό ελευθερύασ j
nd εύναι ο αριθμόσ των μεταφορικών βαθμών ελευθερύασ
nθ εύναι ο αριθμόσ των περιςτροφικών βαθμών ελευθερύασ
dtol εύναι η ανοχό μετατόπιςησ (προκαθοριςμϋνη = 10-2 mm)
θtol εύναι η ανοχό περιςτροφόσ (προκαθοριςμϋνη= 10-4 rad)

Σο κριτόριο δύναμησ/ροπόσ, περιλαμβϊνει τον υπολογιςμό τησ Ευκλεύδιασ νόρμασ του
επαναληπτικού εκτόσ-ιςορροπύασ διανύςματοσ φόρτιςησ (κανονικοποιημϋνο ςτα αυξητικϊ φορτύα),
και ακολούθωσ τη ςυγκρύνει με ενϊ καθοριςμϋνο από το χρόςτη ςυντελεςτό νόρμασ. υνεπώσ εύναι
ϋνασ καθολικόσ ϋλεγχοσ ςύγκλιςησ (η ςύγκλιςη δεν ελϋγχεται για κϊθε ανεξϊρτητο βαθμό ελευθερύασ
όπωσ γύνεται ςτην περύπτωςη μετακύνηςησ/ςτροφόσ) ο οπούοσ παρϋχει μια ςυνολικό εικόνα τησ
ςύγκλιςησ τησ λύςησ, και ο οπούοσ μπορεύ να περιγραφεύ μαθηματικώσ με τον ακόλουθο τρόπο:

i=1..n

Gnorm =

n

Gi
VREF

2

≤ 1 ⇒ ςύγκλιςη

όπου,





Gnorm εύναι η Ευκλεύδια νόρμα του επαναληπτικού εκτόσ-ιςορροπύασ διανύςματοσ φόρτιςησ
Gi εύναι το επαναληπτικό εκτόσ ιςορροπύασ φορτύο ςτο βαθμό ελευθερύασ i
VREF εύναι η τιμό αναφορϊσ για δυνϊμεισ (i=0,1,2) και ροπϋσ (i=3,4,5)
n εύναι ο αριθμόσ των βαθμών ελευθερύασ

ΗΜΕΙΩΗ: Η χρόςη ενόσ καθολικού, ςε αντύθεςη με ενόσ τοπικού, κριτηρύου δύναμησ/ροπόσ
δικαιολογεύται από το γεγονόσ ότι, ςτο SeismoStruct, παρατηρεύται ςυχνϊ τα διανύςματα φόρτιςησ
να ϋχουν ςημαντικϋσ διακυμϊνςεισ τησ τϊξησ του μεγϋθουσ των δυνϊμεων/ροπών που
εφαρμόζονται ςε διαφορετικούσ βαθμούσ ελευθερύασ τησ καταςκευόσ, ιδιαύτερα ςε περιπτώςεισ
όπου απεύρωσ ϊκαμπτεσ ςυνδϋςεισ προςομοιώνονται με ςτοιχεύα ςυνδϋςμου. Για αυτό η χρόςη ενόσ
τοπικού κριτηρύου, όπωσ ςυμβαύνει ςτην περύπτωςη του κριτηρύου μετακύνηςησ/ςτροφόσ, θα
οδηγούςε ςε υπερβολικϊ ςυντηρητικούσ και δύςκολα επαληθεύςιμουσ ελϋγχουσ ςύγκλιςησ.

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.
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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 αριθμητικϊ
αςταθόσ και οι επαναλόψεισ εντόσ τησ τρϋχουςασ προςαύξηςησ διακόπτονται, με μόνυμα
καταγραφόσ - Max_Tol.
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
«ξεκαθαρό 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 SeismoStruct, εφόςον ο ϋλεγχοσ πρόβλεψησ απόκλιςησ και επανϊληψησ δεν
πραγματοποιεύται ςτισ πρώτεσ επαναλόψεισ μιασ αύξηςησ όπου η επύλυςη μπορεύ να μην εύναι ακόμη
αρκετϊ ςταθερό. Αυτό το ζότημα εξετϊζεται λεπτομερϋςτερα ςτην ενότητα τρατηγικό
Επαναλόψεων, όπου περιγρϊφονται όλεσ οι παρϊμετροι που ορύζονται από το χρόςτη ςχετικϊ με
αυτϊ τα κριτόρια.
ΗΜΕΙΩΗ: Κϊποιοι τύποι ςτοιχεύων (infrmFB, infrmFBPH, infrmDBPH & φϋρουςα τοιχοποιύα)
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 elm_inv και elm_ite. Ανατρϋξτε ςτην ενότητα Ρυθμύςεισ
Έργου> τρατηγικό Επαναλόψεων τοιχεύου για περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με αυτό το
ζότημα.

Παράρτθμα Α
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Λίςτα μθνυμάτων ςφγκλιςθσ και απόκλιςθσ του SeismoStruct
Παρακϊτω δύνεται μια πλόρησ λύςτα των μηνυμϊτων που παρϊγονται από τον επιλυτό του
SeismoStruct 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 αυξόςτε τον
μϋγιςτο αριθμό επαναλόψεων (Ρυθμύςεισ Έργου> Καθολικό τρατηγικό Επαναλόψεων), αυξόςτε τισ
τιμϋσ των κριτηρύων ςύγκλιςησ (Ρυθμύςεισ Έργου> Κριτόρια ύγκλιςησ) ό χρηςιμοποιόςτε ϋναν
λιγότερο αυςτηρό τύπο ελϋγχου ςύγκλιςησ (π.χ. βϊςει Μετακύνηςησ/τροφόσ αντύ βϊςει
Μετακύνηςησ/τροφόσ και Δύναμησ/Ροπόσ) ό μειώςτε το βόμα φόρτιςησ. Σο τελευταύο μπορεύ να
γύνει ςε ανϊλυςη pushover μϋςω τησ αύξηςησ του αριθμού των βημϊτων από την ενότητα Υϊςεισ
Υόρτιςησ, το οπούο οδηγεύ ςε μεύωςη τησ προςαύξηςησ του ςυντελεςτό φόρτιςησ. Αντύςτοιχα, ςτην
ανϊλυςη χρονοώςτορύασ το χρονικό βόμα μειώνεται με την αύξηςη του αριθμού των χρονικών
βημϊτων (Ενότητα Καμπυλών Υόρτιςησ > τϊδια Φρονοώςτορύασ> Αριθμόσ Βημϊτων).
ΗΜΕΙΩΗ: Όταν ϋχουν οριςτεύ ςτο μοντϋλο ϊκαμπτεσ δεςμεύςεισ (ϊκαμπτοι ςύνδεςμοι ό ϊκαμπτα
διαφρϊγματα), ςυνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να μην χρηςιμοποιόςουν το κριτόριο βϊςει Δύναμησ,
ειδικϊ όταν χρηςιμοποιεύται η μϋθοδοσ ςυναρτόςεισ penalty για την προςομούωςη των δεςμεύςεων.
Αντύ αυτού, μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ϋνα κριτόριο βϊςει Μετακύνηςησ/τροφόσ με πιο αυςτηρϋσ
τιμϋσ ανοχόσ μετακύνηςησ και ςτροφόσ.

Prd_Ite: Αυτό το μόνυμα εύναι παρόμοιο με το μόνυμα Max_Ite, με τη διαφορϊ ότι ο επιλυτόσ δεν
περιμϋνει μϋχρι να φτϊςει τον 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, αυξόςτε το μϋγιςτο αριθμό επαναλόψεων (Ρυθμύςεισ
Έργου>Καθολικό τρατηγικό Επαναλόψεων), επιλϋξτε ϋνα λιγότερο αυςτηρό κριτόριο ςύγκλιςησ με
μεγαλύτερεσ ανοχϋσ (Ρυθμύςεισ Έργου>Κριτόρια ύγκλιςησ) ό μειώςτε 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 Έργου>
Καθολικό τρατηγικό Επαναλόψεων. Αυτό γύνεται επειδό γενικϊ οι διαδικαςύεσ επύλυςησ εύναι
αςταθεύσ ςτα πρώτα 3-4 ςτϊδια, προτού ςταθεροποιηθούν και ςταδιακϊ ςυγκλύνουν ςτη λύςη.
υνιςτϊται ςτουσ χρόςτεσ να αυξϊνουν την Επανϊληψη Απόκλιςησ και τον Μϋγιςτο αριθμό
επαναλόψεων από την καρτϋλα Καθολικό τρατηγικό Επαναλόψεων των Ρυθμύςεων Έργου, να
επιλϋγουν λιγότερο αυςτηρϊ κριτόρια ςύγκλιςησ ςτην καρτϋλα Κριτόρια ύγκλιςησ ό να μειώνουν το
βόμα ανϊλυςησ.
elm_Ite: Αυτό το μόνυμα εμφανύζεται όταν ο μϋγιςτοσ αριθμόσ επαναλόψεων επιτυγχϊνεται ςτον
εςωτερικό βρόχο ςτοιχεύων που απαιτούν επαναλόψεισ ςε επιπϋδο 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 τρατηγικό
Επαναλόψεων τοιχεύου των Ρυθμύςεων Έργου. 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 να μειωθεύ (με την αύξηςη των βημϊτων
ανϊλυςησ) το βόμα φόρτιςησ τησ ανϊλυςησ και να αυξηθούν τα καθολικϊ κριτόρια ςύγκλιςησ.
υνιςτϊται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋχουν ςτην αντύςτοιχη βιβλιογραφύα [π.χ. Spacone et al. 1996;
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Neuenhofer and Filippou 1997] για την καλύτερη κατανόηςη των εςωτερικών βρόχων των ςτοιχεύων
βϊςει δύναμησ.
elm_Inv: Αυτό το μόνυμα εμφανύζεται όταν το μητρώο ακαμψύασ ενόσ ςτοιχεύου που χρηςιμοποιεύ
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 Έργου, 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 Έργου, κατϊ τη διϊρκεια των
εςωτερικών βρόχων των ςτοιχεύων βϊςει δύναμησ. Παρόμοιεσ ενϋργειεσ με το μόνυμα elm_Inv πρϋπει
να γύνουν.
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 "Καθολικό τρατηγικό Επαναλόψεων" των Ρυθμύςεων Έργου. 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
δυνϊμεων εκτόσ ιςορροπύασ ό μηδενικϋσ διαγώνιεσ τιμϋσ ακαμψύασ. Πρϋπει να ληφθούν παρόμοια
μϋτρα, με εκεύνα που προτϊθηκαν για την περύπτωςη μηνύματοσ Max_Tol.

υμβουλζσ για τθν Επίλυςθ Προβλιματων φγκλιςθσ
Εδώ, 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 Ρυθμύςεων Έργου του προγρϊμματοσ.
Επιλϋξουν να δουν τα προβλόματα ύγκλιςησ ςτην Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων μϋςω του
Ρυθμύςεισ Έργου>καρτϋλα Κριτηρύων ύγκλιςησ. Η απεικόνιςη των θϋςεων τησ καταςκευόσ
(ςτοιχεύα ό κόμβοι) όπου 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 ςτοιχεύα βϊςει δύναμησ (infrmFB και infrmFBPH) όςο και
ςτοιχεύων φϋρουςασ τοιχοποιύασ ςτην καρτϋλα τρατηγικό Επαναλόψεων τοιχεύου των
Ρυθμύςεων Έργου.
Μειώςουν την τιμό Μϋγιςτησ Μετακύνηςησ pushover ςτο 2% γενικϊ. Αυτό η τιμό δεν πρϋπει
να υπερβαύνει το 1.00 ό 1.20% για ψηλϊ κτύρια και για δύςκαμπτα κτύρια με μεγϊλα τοιχύα.
Ορύςουν 50 με 100 βόματα για την ανϊλυςη Pushover ςτη γενικό περύπτωςη. Αυτό η τιμό
μπορεύ να αυξηθεύ περαιτϋρω ςε περιπτώςεισ που αναμϋνεται ςημαντικό φόρτιςη.
Αλλϊξουν την παραμόρφωςη θραύςησ/λυγιςμού για υλικϊ χϊλυβα ςε μια πολύ μεγϊλη τιμό
(π.χ. 1) ςτην ενότητα Τλικών. Όταν ξεπερνιϋται η παραμόρφωςη θραύςησ/λυγιςμού για
υλικϊ χϊλυβα, η ρϊβδοσ απενεργοποιεύται και οδηγεύ ςε μια απότομη πτώςη τησ αντοχόσ του
κτιρύου και προβλόματα ςύγκλιςησ. Τπϊρχουν περιπτώςεισ, όπωσ ςτισ ςυζευγμϋνεσ δοκούσ,
όπου οι παραμορφώςεισ εύναι τερϊςτιεσ. Εύναι πολύ πιθανό ότι, αν ξεπεραςτεύ αυτό το
επύπεδο παραμόρφωςησ, οι ρϊβδοι να απενεργοποιηθούν (θεωρεύται ωσ θραύςη) και οι δοκού
να μην μπορούν να φϋρουν κανϋνα φορτύο βαρύτητασ και η ςύγκλιςη δεν μπορεύ να
επιτευχθεύ.
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Αλλϊξουν τον τύπο ςτοιχεύου για όλα τα κοντϊ ςτοιχεύα (π.χ. κοντϊ υποςτυλώματα, και δοκού
ςύζευξησ), από την ενότητα Κατηγορύεσ τοιχεύων, από infrmFBPH ό infrmFB ςε infrmDB.
ημειώνεται ότι ο τύποσ ςτοιχεύου infrmDB γενικϊ παρϋχει αποδεκτό ακρύβεια μόνο για
κοντϊ μϋλη. Για αυτό, αν εφαρμόζεται ςε κοντϊ μϋλη, αυτό δεν επηρεϊζει τα αναλυτικϊ
αποτελϋςματα, ενώ τυπικϊ οδηγεύ ςε ςημαντικϋσ βελτιώςεισ ςτη ςύγκλιςη και ςτη ςυνολικό
ςταθερότητα τησ ανϊλυςησ.
Αυξόςουν τον μϋγιςτο αριθμό επαναλόψεων ςε 70, τον αριθμό των επανυπολογιςμών
δυςκαμψύασ ςε 60 και την επανϊληψη απόκλιςησ ςε 60 ςτην καρτϋλα Καθολικόσ τρατηγικόσ
Επαναλόψεων των Ρυθμύςεων του Έργου.
Φρηςιμοποιόςουν τον ελαςτικό πλαιςιακό τύπο ςτοιχεύου για ςυζευγμϋνεσ δοκούσ 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 ιδιοτότων ςτοιχεύου από την ενότητα
Σοπολογύασ τοιχεύου, προκειμϋνου να ληφθεύ υπόψη η δημιουργύα πλαςτικών αρθρώςεων
ςτα ϊκρα των ςυζευγμϋνων δοκών.
Αυξόςουν τισ τιμϋσ των νορμών ςύγκλιςησ από την καρτϋλα Κριτηρύων ύγκλιςησ από τισ
ρυθμύςεισ του Έργου του προγρϊμματοσ.
Αυξόςουν την ακαμψύα των ϊκαμπτων διαφραγμϊτων ςε 1.0E+13 μϋςω τησ καρτϋλασ
υζευγμϋνων Δεςμεύςεων των Ρυθμύςεων Έργου.
Αν τα μηνύματα απόκλιςησ τησ ανϊλυςησ εύναι κυρύωσ Max_Tol ό elm_tol αυξόςτε την τιμό
Μϋγιςτησ Ανοχόσ ςε 1e40 ςτην καρτϋλα Καθολικό τρατηγικό Επαναλόψεων των Ρυθμύςεων
Έργου.
Αυξόςουν τον αριθμό των ινών για τα τοιχύα ςτο παρϊθυρο Ιδιοτότων Κατηγοριών ςτοιχεύων
μϋςα από την ενότητα Κατηγορύεσ τοιχεύων.
Για ψηλότερα κτύρια απενεργοποιεύςτε την επιλογό ‘Με θεώρηςη Γεωμετρικών ΜηΓραμμικοτότων’ ςτην καρτϋλα Ανϊλυςησ των Ρυθμύςεων Έργου.

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 Λεπτομϋρειεσ
ύγκλιςησ τησ Διαχεύριςησ Αποτελεςμϊτων. 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 ςυνδεδεμϋνη, 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 εφαπτομενικό αλλαγό τησ παραμορφωςιακόσ τουσ κατϊςταςησ
παραμόρφωςησ και εςωτερικό ανακατανομό φορτύων. Γι’ αυτό κϊποιεσ φορϋσ τα ςτοιχεύα
που αςτοχούν μπορεύ να αυξόςουν ςημαντικϊ τα φορτύα ςτα παρακεύμενα ςτοιχεύα,
προκαλώντασ δυςκολύεσ ςτη ςύγκλιςη, ςε αντύθεςη με τα ςτοιχεύα που αςτόχηςαν, τα οπούα
ςυγκλύνουν εύκολα.
Η αφαύρεςη του ςυνεργαζόμενου πλϊτουσ των δοκών θα μπορούςε επύςησ να επιλεγεύ μϋςω
τησ απενεργοπούηςησ τησ επιλογόσ ‘Θεώρηςη υνεργαζόμενων Πλατών’ ςτην καρτϋλα
Ρυθμύςεων Προςομοιωτό Κτιρύου μϋςα ςτον Προςομοιωτό Κτιρύου. Η ειςαγωγό
ορθογωνικών αντύ ςχόματοσ-Σ δοκών, μπορεύ μερικϋσ φορϋσ να οδηγόςει ςε πιο ςταθερϋσ
λύςεισ, όμωσ πρϋπει να ςημειωθεύ ότι η αφαύρεςη του ενεργού πλϊτουσ τησ πλϊκασ
αποδυναμώνει την δοκό και μπορεύ να καθιςτϊ τισ ελαφρώσ οπλιςμϋνεσ δοκούσ ανεπαρκεύσ
να φϋρουν τα κατακόρυφα φορτύα και ςυνεπώσ να οδηγόςει ςε νϋα προβλόματα ςύγκλιςησ.

Παράρτθμα B – Σφποι Ανάλυςθσ
ε αυτό το παρϊρτημα περιγρϊφονται με λεπτομϋρεια οι διαθϋςιμοι τύποι ανϊλυςησ.

ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ
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 Έργου. Προφανώσ δεν χρειϊζεται να προςδιοριςτούν φορτύα.
Η ιδιομορφικό ανϊλυςη εύναι ϋνασ αμιγώσ ελαςτικόσ τύποσ ανϊλυςησ, δεδομϋνου ότι οι ιδιότητεσ των
υλικών λαμβϊνονται ςταθερϋσ ςε όλη τη διαδικαςύα υπολογιςμού και γι’ αυτό εύναι φυςικό να
χρηςιμοποιούνται ελαςτικϊ πλαιςιακϊ ςτοιχεύα (elfrm) για τη δημιουργύα του μοντϋλου τησ
καταςκευόσ. Όπωσ περιγρϊφεται ςτην Ειςαγωγό Δεδομϋνων > Κατηγορύεσ τοιχεύων > elfrm, αυτόσ ο
τύποσ ςτοιχεύων δεν χρειϊζεται τον οριςμό υλικών ό τύπων διατομών, όπωσ ςτα αντύςτοιχα
ανελαςτικϊ, περιγρϊφονται πλόρωσ από τισ τιμϋσ των ακολούθωσ μηχανικών ιδιοτότων: διατομό,
ροπό αδρϊνειασ, ςταθερϊ ςτρϋψησ, μϋτρο ελαςτικότητασ και μϋτρο ακαμψύασ [e.g. Pilkey, 1994].
Γι΄αυτό η εκτύμηςη ιδιοπεριόδου που αντιςτοιχεύ ςτη ρηγματωμϋνη, και όχι ςτη μη-ρηγματωμϋνη,
κατϊςταςη τησ καταςκευόσ, μπορεύ να υπολογιςτεύ εφαρμόζοντασ ςυντελεςτϋσ απομεύωςησ ςτη
ροπό αδρανεύασ των διατομών δοκών και υποςτυλωμϊτων, όπωσ ςυςτόνεται από τουσ Paulay and
Priestley [1992], μεταξύ ϊλλων. Αυτϋσ οι τιμϋσ ποικύλουν μεταξύ των τιμών 0.3 ωσ και 0.8 ανϊλογα με
τον υπό εξϋταςη τύπο μϋλουσ (δοκόσ ό υποςτύλωμα), τα χαρακτηριςτικϊ τησ φόρτιςησ, και την
καταςκευαςτικό διαμόρφωςη. υνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋξουν ςτο ϋργο του Priestley
[2003] για μια εκτενό ςυζότηςη επύ του θϋματοσ.
Αν όμωσ ο χρόςτησ επιθυμεύ να εκτελϋςει όχι μόνο ιδιομορφικό ανϊλυςη, αλλϊ και ϊλλουσ τύπουσ
ανϊλυςησ, πιθανώσ εντόσ τησ ανελαςτικόσ περιοχόσ του υλικού, τότε πρϋπει να προτιμόςει να φτιϊξει
μόνο ϋνα μοντϋλο καταςκευόσ, χρηςιμοποιώντασ ανελαςτικϊ και όχι ελαςτικϊ πλαιςιακϊ ςτοιχεύα,
που θα χρηςιμοποιηθούν ςτισ αναλύςεισ ςυμπεριλαμβανομϋνου και τησ ιδιομορφικόσ ανϊλυςησ. Έτςι,
χρηςιμοποιούνται διαφορετικϊ υλικϊ και τύποι διατομών για το χαρακτηριςμό των μηχανικών
χαρακτηριςτικών των διατομών, οι οπούεσ δεν ορύζονται από το χρόςτη, αλλϊ προςδιορύζονται
εςωτερικϊ από το πρόγραμμα, χρηςιμοποιώντασ κλαςικϋσ φόρμουλεσ που μπορούν να βρεθούν ςε
οποιοδόποτε βιβλύο ό δημοςύευςη για τα βαςικϊ τησ μηχανικόσ (π.χ. Gere and Timoshenko, 1997;
Pilkey, 1994. υνεπώσ, εύναι αδύνατο για τουσ χρόςτεσ να τροποποιόςουν ϊμεςα τη δεύτερη ροπό
περιοχόσ (ό ροπό αδρϊνειασ) των διατομών ώςτε να λϊβουν υπόψη τισ επιδρϊςεισ τησ ρηγμϊτωςησ.
Γι΄αυτό το λόγο, η απομεύωςη τησ δυςκαμψύασ των μελών λόγω ρηγμϊτωςησ πρϋπει να
προςομοιώνεται από αλλαγϋσ που εφαρμόζονται ςτο μϋτρο ελαςτικότητασ του υλικού του
ςκυροδϋματοσ (π.χ. απομειώνοντασ το με τον ύδιο ςυντελεςτό που κϊποιοσ θα εφϊρμοζε ςτη ροπό
αδρϊνειασ τησ διατομόσ).
ΗΜΕΙΩΗ 1: Η χρόςη ανελαςτικών ςτοιχεύων ςτην ιδιομορφικό ανϊλυςη ϋχει επύςησ το
πλεονϋκτημα ότι απαλλϊςςει τον χρόςτη από το βϊροσ του (χειροκύνητου) υπολογιςμού των
μηχανικών ιδιοτότων τησ διατομόσ κϊθε τύπου ςτοιχεύου, λαμβϊνοντασ πλόρωσ υπόψη την
παρουςύα διαμόκων ρϊβδων οπλιςμού μϋςα ςτη διατομό.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Η περύςφιγξη του ςκυροδϋματοσ θα αυξόςει την αντοχό ςε θλύψη του υλικού και
ςυνεπώσ την ακαμψύα του μϋλουσ, οδηγώντασ ϋτςι ςε μικρότερεσ ιδιοπεριόδουσ.

Παράρτθμα B

315

ΗΜΕΙΩΗ 3: Κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ μασ ιδιομορφικόσ ανϊλυςησ οι χρόςτεσ μπορεύ να ϋρθουν
αντιμϋτωποι με ϋνα μόνυμα: ‘Δεν ήταν δυνατή η ορθογωνοποίηςη όλων των διανυςμάτων Lanczos’
που ςημαύνει ότι ο αλγόριθμοσ Lanczos δεν μπόρεςε να υπολογύςει όλεσ ό μερικϋσ από τισ ιδιομορφϋσ
τησ καταςκευόσ. Αυτό η ςυμπεριφορϊ μπορεύ να παρατηρηθεύ ςε (i) μοντϋλα με ςφϊλματα
ςύνδεςησ (π.χ. μη ςυνδεδεμϋνουσ κόμβουσ/ςτοιχεύα) ό (ii) ςύνθετα μοντϋλα καταςκευόσ που ϋχουν
ςυνδϋςμουσ/πλαςτικϋσ αρθρώςεισ κλπ. Αν οι χρόςτεσ ϋχουν ελϋγξει προςεκτικϊ το μοντϋλο τουσ
και δεν ϋχουν βρεύ ςφϊλμτα ςτη μοντελοπούηςη, τότε ύςωσ προςπαθόςουν να το ‘ελαφρύνουν’
αφαιρώντασ τα πιο ςύνθετα ςτοιχεύα μϋχρι την επύτευξη λύςησ του προβλόματοσ ιδιοτιμών. Αυτό
θα οδηγόςει ςε μεγαλύτερη κατανόηςη των παραγόντων που μπορεύ να δημιουργούν προβλόματα
ςτην ανϊλυςη και να βοηθόςει ϋτςι τουσ χρόςτεσ να αποφαςύςουν πωσ θα προχωρόςουν. Αυτό το
μόνυμα ςυνόθωσ εμφανύζεται όταν ζητούνται πολλϋσ ιδιομορφϋσ, π.χ. ζητούνται 30 ιδιομορφϋσ ςε
ϋνα μοντϋλο 24 ΒΕ, ό απλώσ όταν ο ύδιο-επιλυτόσ δεν μπορεύ να υπολογύςει τόςεσ πολλϋσ ιδιομορφϋσ
(ακόμη και όταν ΒΕ > ιδιομορφϋσ).

ΣΑΣΙΚΘ AΝΑΛΤΘ (ΜΘ-ΜΕΣΑΒΛΘΣΘ ΦΟΡΣΙΘ)
Αυτόσ ο τύποσ τησ ανϊλυςησ χρηςιμοποιεύται ςυνόθωσ για την προςομούωςη ςτατικών φορτύων που
εφαρμόζονται ςταθερϊ ςτην καταςκευό (π.χ. ύδιο-βϊροσ, καθύζηςη θεμελύωςησ), οδηγώντασ ςυνόθωσ
ςτη προ-διαρροόσ ελαςτικό απόκριςη. Αν το επιβαλλόμενο φορτύο εύναι τϋτοιο, ώςτε να προκαλϋςει
ϋςτω και ελαφρώσ ανελαςτικό απόκριςη τησ καταςκευόσ, τότε το πρόγραμμα εκτελεύ επαναλόψεισ
ιςορροπύασ μϋχρι να επιτευχθεύ ςύγκλιςη.
ε περιπτώςεισ ςχετικώσ υψηλόσ ανελαςτικότητασ, όπου η λύςη δεν μπορεύ να βρεθεύ ςε ϋνα μόνο
ςτϊδιο, το φορτύο υποδιαιρεύται αυτόματα ςε μικρότερα βόματα και εφαρμόζεται μια αυξητικό
επαναληπτικό διαδικαςύα από το πρόγραμμα, χωρύσ να χρειϊζεται η παρϋμβαςη του χρόςτη.
ημειώνεται, όμωσ, ότι ςυνύςταται η χρόςη ανϊλυςησ pushover ςε τϋτοιεσ περιπτώςεισ αφού θα
παρϋχει ςτο χρόςτη μεγαλύτερη ευελιξύα ςτην εκτϋλεςη τησ ανϊλυςησ και ςτην ερμηνεύα των
αποτελεςμϊτων.

ΣΑΣΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ PUSHOVER
Η υμβατικό (μη-προςαρμοζόμενη) ανϊλυςη pushover χρηςιμοποιεύται για την εκτύμηςη τησ
οριζόντιασ ικανότητασ τησ καταςκευόσ χαρακτηρύζεται από μια δυναμικό απόκριςη που δεν
επηρεϊζεται ςημαντικϊ από τα επύπεδα τησ παραμόρφωςησ που ςυμβαύνει (δηλ. το ςχόμα τησ
οριζόντιασ διϊταξησ φορτύων, που αποςκοπεύ ςτο να προςομοιώςει την δυναμικό απόκριςη, μπορεύ
να θεωρηθεύ ςταθερό).
Σο επιβαλλόμενο ςταδιακϊ αυξανόμενο φορτύο P κρατεύται ανϊλογο με τη διϊταξη των ονομαςτικών
φορτύων (P°), που ορύζονται αρχικϊ από τον χρόςτη: P = λ(P°). Ο ςυντελεςτόσ φορτύου λ αυξϊνεται
αυτόματα από το πρόγραμμα μϋχρι να επιτευχθεύ ϋνα όριο που καθορύζεται από τον χρόςτη ό μϋχρι να
εμφανιςτεύ αριθμητικό πρόβλημα ςτισ επιλύςεισ. Για την ςταδιακό αύξηςη του ςυντελεςτό φόρτιςησ,
μπορούν να χρηςιμοποιηθούν διαφορετικϋσ ςτρατηγικϋσ, αφού εύναι διαθϋςιμοι τρεύσ τύποι ελϋγχου:
Υόρτιςησ, Απόκριςησ, Αυτόματησ Απόκριςησ.

Ζλεγχοσ Φορτίου
Αναφϋρεται ςτην περύπτωςη που ο ςυντελεςτόσ φορτύου αυξϊνεται ϊμεςα και οι καθολικϋσ
μετακινόςεισ τησ καταςκευόσ προςδιορύζονται για κϊθε επύπεδο ςυντελεςτό φορτύου.

Ζλεγχοσ Απόκριςθσ
Αναφϋρεται ςε ϊμεςη αύξηςη τησ καθολικόσ μετακύνηςησ ενόσ κόμβου και τον υπολογιςμό του
ςυντελεςτό φορτύου που αντιςτοιχεύ ςε αυτόν την μετακύνηςη.
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Αυτόματοσ Ζλεγχοσ Απόκριςθσ
Αναφϋρεται ςε μια διαδικαςύα ςτην οπούα η αύξηςη φόρτιςησ προςαρμόζεται αυτόματα από το
SeismoStruct, ανϊλογα με τισ ςυνθόκεσ ςύγκλιςησ ςτο προηγούμενο βόμα.
Μια πιο λεπτομερόσ περιγραφό των τριών τύπων ελϋγχου ςτην ανϊλυςη Pushover δύνεται ςτην
παρϊγραφο Υϊςεισ Υόρτιςησ.
ΗΜΕΙΩΗ: Η ςυμβατικό ανϊλυςη pushover δεν ϋχει την ικανότητα να λϊβει υπόψη τησ την
επύδραςη τησ προοδευτικόσ απομεύωςησ τησ δυςκαμψύασ, τυπικό ςε καταςκευϋσ που υπόκεινται ςε
ιςχυρό ςειςμικό φόρτιςη, ςτα δυναμικϊ χαρακτηριςτικϊ απόκριςησ των καταςκευών, και ωσ εκ
τούτου ςτισ διατϊξεισ των ιςοδύναμων ςτατικών φορτύων που επιβϊλλονται κατϊ τη διϊρκεια μιασ
ανϊλυςησ Pushover. Πρϊγματι, η ςταθερό φύςη τησ κατανομόσ των φορτύων που επιβϊλλεται ςτην
καταςκευό αγνοεύ την πιθανό ανακατανομό δυνϊμεων κατϊ τη διϊρκεια μιασ πραγματικόσ
δυναμικόσ απόκριςησ, την οπούα η pushover προςπαθεύ κατϊ κϊποιο τρόπο να αναπαραςτόςει.
υνεπώσ, δε λαμβϊνονται υπόψη οι αλλαγϋσ που προκύπτουν ςτα χαρακτηριςτικϊ των ιδιομορφών
τησ καταςκευόσ (τυπικϊ επιμόκυνςη περιόδου) και η ςυνακόλουθη μεταβολό τησ δυναμικόσ
απόκριςόσ τησ, τα οπούα μπορούν να προκαλϋςουν μη-αμελητϋεσ ανακρύβειεσ, ςυγκεκριμϋνα ςε
εκεύνεσ τισ περιπτώςεισ που η επύδραςη ανώτερων ιδιομορφών εύναι, ό γύνεται, ςημαντικό. Αυτϋσ οι
επιδρϊςεισ μπορούν να ληφθούν υπόψη μόνο μϋςω τησ Προςαρμοζόμενησ Pushover.

ΣΑΣΙΚΘ ΠΡΟΑΡΜΟΗΟΜΕΝΘ ΑΝΑΛΤΘ PUSHOVER
Η τατικό Προςαρμοζόμενη Ανϊλυςη Pushover χρηςιμοποιεύται για την εκτύμηςη τησ οριζόντιασ
ικανότητασ μιασ καταςκευόσ, λαμβϊνοντασ υπόψη πλόρωσ τισ επιδρϊςεισ των μετακινόςεων τησ
καταςκευόσ και του ςυχνοτικού περιεχομϋνου τησ ειςαγόμενησ κύνηςησ ςτα δυναμικϊ
χαρακτηριςτικϊ τησ απόκριςόσ τησ. Μπορεύ να εφαρμοςτεύ ςτην αποτύμηςη τόςο κτιρύων [e.g.
Antoniou et al. 2002; Antoniou and Pinho 2004a; Ferracuti et al. 2009] όςο και γεφυρών [e.g. Pinho et
al. 2007; Casarotti and Pinho 2007; Pinho et al. 2009].
την προςϋγγιςη τησ προςαρμοζόμενησ ανϊλυςησ pushover, η κατανομό των πλευρικών φορτύςεων
δεν παραμϋνει ςταθερό, αλλϊ ανανεώνεται ςυνεχώσ κατϊ τη διϊρκεια τησ ανϊλυςησ, ςύμφωνα με τα
ςχόματα των ιδιομορφών και τουσ ςυντελεςτϋσ ςυμμετοχόσ που προϋκυψαν από ιδιομορφικό
ανϊλυςη που ϋγινε ςε κϊθε βόμα τησ ανϊλυςησ. Αυτό η μϋθοδοσ εύναι πλόρωσ πόλυ-ιδιομορφικό και
λαμβϊνει υπόψη την πλαςτικοπούηςη τησ καταςκευόσ, την επιμόκυνςη τησ περιόδου, και την
μεταβολό των αδρανειακών δυνϊμεων λόγω φαςματικόσ ενύςχυςησ (μϋςω τησ ειςαγωγόσ φϊςματοσ
για μια ςυγκεκριμϋνη περιοχό).
Εκτόσ από την κατανομό των δυνϊμεων, η προςαρμοζόμενη Pushover εύναι επύςησ ικανό να
χρηςιμοποιόςει αποτελεςματικϊ τα προφύλ τησ παραμόρφωςησ [Antoniou and Pinho 2004b; Pinho
and Antoniou 2005]. Λόγω τησ ικανότητϊσ τησ να ανανεώςει τισ διατϊξεισ των πλευρικών φορτύων
ςύμφωνα με τισ ςταθερϊ μεταβαλλόμενεσ ιδιότητεσ των ιδιομορφών του ςυςτόματοσ, ξεπερνϊ τισ
ουςιαςτικϋσ αδυναμύεσ τησ Pushover ςταθερόσ διϊταξησ μετακύνηςησ και παρϋχει ϋνα πιο ακριβϋσ,
εςτιαςμϋνο ςτην απόδοςη, εργαλεύο για την αποτύμηςη των καταςκευών. Οι εκτιμόςεισ τησ
απόκριςησ εύναι καλύτερεσ από ότι με τισ υφιςτϊμενεσ ςυμβατικϋσ μεθόδουσ, ειδικϊ ςε περιπτώςεισ
που υπϊρχουν μη κανονικότητεσ αντοχόσ ό δυςκαμψύασ ςτην καταςκευό και/ό οι επιδρϊςεισ των
ανώτερων ιδιομορφών μπορεύ να παύξουν ϋνα ςημαντικό ρόλο ςτην δυναμικό τησ απόκριςη [π.χ.
Pietra et al. 2006; Bento et al. 2008; Pinho et al. 2008b].
Ο προςαρμοζόμενοσ αλγόριθμοσ, όπωσ χρηςιμοποιεύται ςτο SeismoStruct, εύναι πολύ ευϋλικτοσ και
μπορεύ να δεχτεύ ϋνα αριθμό διαφορετικών παραμϋτρων που εύναι κατϊλληλεσ για τισ ςυγκεκριμϋνεσ
απαιτόςεισ κϊθε ϋργου. Για παρϊδειγμα, και οι δύο, SRSS και CQC, μϋθοδοι ςυνδυαςμού ιδιομορφών
[e.g. Clough and Penzien, 1993; Chopra, 1995] υποςτηρύζονται και ορύζεται ρητϊ ο αριθμόσ των
ιδιομορφών που λαμβϊνονται υπόψη, ενώ οι χρόςτεσ μπορούν επύςησ να διαλϋξουν να ανανεώνεται
μόνο η αύξηςη των φορτύων που επιβϊλλονται ςε κϊθε βόμα ό τα ςυνολικϊ φορτύα που επιβλόθηκαν
όδη καθ’ όλη την διαδικαςύα μϋχρι αυτό το ςημεύο (δεύτε Παρϊμετροι Προςαρμοζόμενησ Pushover).
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Οι τύποι ελϋγχων τησ φόρτιςησ που εύναι διαθϋςιμοι για την περύπτωςη προςαρμοζόμενησ pushover,
εύναι πανομοιότυποι, ςε δεδομϋνα και λειτουργικότητα, με εκεύνουσ που εύναι διαθϋςιμοι για την
ςυμβατικό pushover, ϋλεγχοσ προςαρμοζόμενου φορτύου, ϋλεγχοσ προςαρμοζόμενησ μετακύνηςησ,
αυτόματοσ ϋλεγχοσ απόκριςησ. Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ, οι χρόςτεσ πρϋπει να ανατρϋξουν ςτη
ςελύδα Παρϊμετροι Προςαρμοζόμενησ Pushover και να ςυμβουλευτούν κϊποιεσ από τισ δημοςιεύςεισ
επύ του θϋματοσ που αναφϋρονται πιο πϊνω.

ΣΑΣΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ ΧΡΟΝΟΪΣΟΡΙΑ
τη τατικό ανϊλυςη χρονοώςτορύασ, τα επιβαλλόμενα φορτύα (μετακύνηςη, δυνϊμεισ ό ϋνασ
ςυνδυαςμόσ και των δύο) μπορεύ να ποικύλει ανεξϊρτητα του ψεύδο-χρόνου, ςύμφωνα με μια
προκαθοριςμϋνη διϊταξη φόρτιςησ. Σο επιβαλλόμενο φορτύο Pi ςε μια θϋςη κόμβου i δύνεται από Pi =
λi(t)Pi°, δηλ. μια ςυνϊρτηςη του εξαρτώμενου από το χρόνο ςυντελεςτό φορτύου λi(t) και του
ονομαςτικού φορτύου Pi°. Αυτόσ ο τύποσ τησ ανϊλυςησ τυπικϊ χρηςιμοποιεύται για να προςομοιώςει
ςτατικϋσ δοκιμϋσ καταςκευών υπό διϊφορεσ φορτύςεισ ό διατϊξεισ μετακύνηςησ (π.χ. ανακυκλιζόμενη
φόρτιςη).

ΔΤΝΑΜΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ ΧΡΟΝΟΪΣΟΡΙΑ
Η δυναμικό ανϊλυςη χρηςιμοποιεύται ςυνόθωσ για να προβλϋψει τη μη γραμμικό ανελαςτικό
απόκριςη μιασ καταςκευόσ που υπόκειται ςε ςειςμικό φόρτιςη (προφανώσ, γραμμικό ελαςτικό
δυναμικό απόκριςη μπορεύ επύςησ να προςομοιωθεύ εφόςον λαμβϊνονται υπόψη ελαςτικϊ ςτοιχεύα
και/ό χαμηλϊ επύπεδα διϋγερςησ). Φρηςιμοποιεύται η ϊμεςη ολοκλόρωςη των εξιςώςεων κύνηςησ με
χρόςη ενόσ αριθμητικού αλγορύθμου ολοκλόρωςησ [Hilber et al., 1977] ό μια ειδικό περύπτωςη του
προηγούμενου, τη γνωςτό μϋθοδο Newmark [Newmark, 1959], με αυτόματη προςαρμογό βόματοσ
για βϋλτιςτη ακρύβεια και απόδοςη (δεύτε Αυτόματη προςαρμογό τησ αύξηςησ φορτύου ό του βόματοσ
χρόνου).
Η προςομούωςη τησ ςειςμικόσ διϋγερςησ επιτυγχϊνεται ειςϊγοντασ καμπύλεσ φορτύου επιτϊχυνςησ
(επιταχυνςιογραφόματα) ςτισ ςτηρύξεισ, ςημειώνοντασ ότι διαφορετικϋσ καμπύλεσ μπορούν να
ειςαχθούν ςε κϊθε ςτόριξη, επιτρϋποντασ ϋτςι την αναπαρϊςταςη αςύγχρονησ διϋγερςησ του
εδϊφουσ.
Επιπλϋον, η δυναμικό ανϊλυςη μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για την προςομούωςη περιπτώςεων
φόρτιςησ παλμών (π.χ. κρούςη, ϋκρηξη, κλπ.), ςε αυτόν την περύπτωςη εκτόσ από χρονοώςτορύεσ
επιτϊχυνςησ ςτισ ςτηρύξεισ, ςυναρτόςεισ δύναμησ παλμών οποιουδόποτε ςχόματοσ (ορθογωνικού,
τριγωνικού, παραβολικού κλπ.), μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για να περιγρϊψουν την εγκϊρςια
φόρτιςη εφαρμοζόμενη ςτουσ κατϊλληλουσ κόμβουσ.

ΑΤΞΘΣΙΚΘ ΔΤΝΑΜΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ – ΑΔΑ
την Αυξητικό Δυναμικό Ανϊλυςη [Hamburger et al., 2000; Vamvatsikos and Cornell, 2002], η
καταςκευό υπόκειται ςε μια ςειρϊ μη γραμμικών αναλύςεων χρονοώςτορύασ αυξανόμενησ ϋνταςησ
(π.χ. η μϋγιςτη εδαφικό επιτϊχυνςη αυξϊνεται ςταδιακϊ από μια μικρό ελαςτικό απόκριςη μϋχρι ϋνα
προκαθοριςμϋνο μετϊ τη διαρροό οριακό επύπεδο). τη ςυνϋχεια δημιουργεύται η γραφικό
παρϊςταςη των μϋγιςτων τιμών τησ τϋμνουςασ βϊςησ και των αντύςτοιχων μετακινόςεων κορυφόσ,
για κϊθε μια από τισ δυναμικϋσ αναλύςεισ, δημιουργώντασ την αποκαλούμενη δυναμικό pushover ό
καμπύλεσ περιβαλλουςών ΑΔΑ.

ΑΝΑΛΤΘ ΦΑΜΑΣΙΚΘ ΑΠΟΚΡΙΘ – ΑΦΑ
Η Ανϊλυςη Υαςματικόσ Απόκριςησ (RSA) [π.χ. Rosenblueth, 1951; Chopra, 2001; EN 1998-1, 2004]
εύναι μια γραμμικό ελαςτικό ςτατικό-(ψεύδο)δυναμικό ςτατιςτικό μϋθοδοσ ανϊλυςησ η οπούα
παρϋχει τισ μϋγιςτεσ τιμϋσ ποςοτότων απόκριςησ, όπωσ οι δυνϊμεισ και οι μετακινόςεισ, μιασ
καταςκευόσ υπό ςειςμικό διϋγερςη. Καλεύται (ψεύδο)δυναμικό επειδό η μϋγιςτη απόκριςη μπορεύ να
εκτιμηθεύ απευθεύασ από το φϊςμα απόκριςησ για την εδαφικό κύνηςη εκτελώντασ ςτατικό ανϊλυςη
και όχι δυναμικό ανϊλυςη χρονοώςτορύασ. ε αυτό το περιεχόμενο, η χρονοώςτορύα επιτϊχυνςησ που
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ειςϊγεται ςτισ ςτηρύξεισ τησ καταςκευόσ αντικαθύςταται από ιςοδύναμεσ ςτατικϋσ δυνϊμεισ που
κατανϋμονται ςε όλουσ τουσ ΒΕ τησ καταςκευόσ και αντιπροςωπεύουν την ςυνειςφορϊ από κϊθε
φυςικό ιδιομορφό. Αυτϋσ οι ιςοδύναμεσ δυνϊμεισ παρϊγονται ανϊ ιδιομορφό ωσ το προώόν δύο
ποςοτότων: (1) τησ κατανομόσ ιδιομορφικόσ αδρανειακόσ δύναμησ (γι΄αυτό χρειϊζεται ιδιομορφικό
ανϊλυςη), και (2) τησ απόκριςησ τησ ψεύδο-επιτϊχυνςησ για κϊθε ιδιομορφό τησ καταςκευόσ
(εκτιμϊται από το φϊςμα απόκριςησ). Για κϊθε ςημαντικό ιδιομορφό διεξϊγεται μια ςτατικό
ανϊλυςη, και μετϊ κϊθε τελικό μϋγιςτη ποςότητα απόκριςησ παρϊγεται από τον ςυνδυαςμό των
ποςοτότων που αντιςτοιχούν ςε κϊθε ανϊλυςη.
ημειώνεται ότι δεν εύναι δυνατό να προςδιορύςετε την ακριβό μϋγιςτη τιμό, επειδό, γενικϊ, οι
αποκρύςεισ των ιδιομορφών φτϊνουν ςε διαφορετικϋσ χρονικϋσ ςτιγμϋσ ςτη μϋγιςτη τιμό τουσ.
Ειςϊγονται προςεγγύςεισ χρηςιμοποιώντασ ϋναν από τουσ κανόνεσ (ςτατιςτικού) ςυνδυαςμού των
ιδιομορφών, όπωσ τη μϋθοδο απόλυτου Αθρούςματοσ (ABSSUM), τη Μϋθοδο τησ Σετραγωνικόσ Ρύζασ
του Αθρούςματοσ των Σετραγώνων (SRSS), και τη Μϋθοδο Πλόρουσ Σετραγωνικού υνδυαςμού
(CQC). Η CQC ςυνύςταται όταν οι περύοδοι ϋχουν κοντινϋσ αποςτϊςεισ, με ςυςχϋτιςη μεταξύ των
ιδιομορφών. Αυτό η διαδικαςύα επαναλαμβϊνεται για κϊθε επιθυμητό ςειςμικό διεύθυνςη
χρηςιμοποιώντασ διαφορετικό ό το ύδιο φϊςμα απόκριςησ. Η ΑΥΑ θεωρεύται χρόςιμη για αποφϊςεισ
που αφορούν ςτο ςχεδιαςμό καθώσ ςυςχετύζει τον τύπο τησ καταςκευόσ με τη δυναμικό απόδοςη. Οι
καταςκευϋσ με χαμηλό ιδιοπερύοδο υπόκεινται ςε υψηλότερεσ επιταχύνςεισ, ενώ αυτϋσ με μεγϊλεσ
ιδιοπεριόδουσ υπόκεινται ςε μεγαλύτερεσ μετακινόςεισ. Για ςκοπούσ ςχεδιαςμού, ςυνόθωσ απαιτεύται
να ληφθούν υπόψη ταυτόχρονα δύο ό τρεύσ κατευθύνςεισ ςειςμικόσ φόρτιςησ (EX, EY, EZ), μαζύ με τα
ςτατικϊ φορτύα βαρύτητασ (G+Q) τησ καταςκευόσ.
Οι χρόςτεσ καλούνται να παρϋχουν ωσ δεδομϋνα ειςαγωγόσ το φϊςμα απόκριςησ και τουσ
ςυνδυαςμούσ ςειςμικόσ φόρτιςησ για τουσ οπούουσ η ΑΥΑ θα εξϊγει τα αποτελϋςματα. Σο φϊςμα
απόκριςησ μπορεύ να οριςτεύ απευθεύασ ό μπορεύ να υπολογιςτεύ από ϋνα επιταχυνςιογρϊφημα. Σο
φϊςμα χρηςιμοποιεύται και για τισ δύο οριζόντιεσ (EX, EY) και την κατακόρυφη ςειςμικό ςυνιςτώςα.
Εναλλακτικϊ, διαφορετικού ςυντελεςτϋσ φϊςματοσ απόκριςησ μεταξύ των οριζόντιων και τησ
κατακόρυφησ διεύθυνςησ μπορούν να οριςτούν ςτην ενότητα ςυνδυαςμού φόρτιςησ. Επιπλϋον, η
μϋθοδοσ ςυνδυαςμού των ιδιομορφών (ABSSUM, SRSS, CQC) πρϋπει να προςδιοριςτεύ, καθώσ επύςησ
και το ποιεσ ιδιομορφϋσ θα ςυνδυαςτούν, ςυναρτόςει τησ ςτοχευόμενησ ςυνολικόσ δρώςασ
ιδιομορφικόσ μϊζασ.
Σϋλοσ, για κϊθε περύπτωςη ςυνδυαςμού φόρτιςησ (G+Q±E), ζητεύται από τουσ χρόςτεσ να ορύςουν
τον ςυντελεςτό ςτατικόσ φόρτιςησ βαρύτητασ (fG+Q) και τον ςυντελεςτό ςειςμικόσ φόρτιςησ (fE). Οι
κατευθύνςεισ τησ ςειςμικόσ φόρτιςησ μπορούν να ςυνδυαςτούν γραμμικϊ (E = ±EX±EY±EZ) με
διαφορετικούσ ςυντελεςτϋσ ανϊ διεύθυνςη (fEX, fEY, fEZ) ό με τη μϋθοδο SRSS (E = ± EX 2 +EY 2 + EZ 2).
Πρϋπει να ςημειωθεύ ότι τα φορτύα βαρύτητασ ϋχουν ϋνα αποκλειςτικϊ οριςμϋνο αλγεβρικό πρόςημο,
ενώ για τα ςειςμικϊ φορτύα, λαμβϊνονται υπόψη και τα δύο πρόςημα ςε κϊθε διεύθυνςη. υνεπώσ, τα
αποτελϋςματα των ςυνδυαςμών φόρτιςησ ΑΥΑ ςε όρουσ οποιαςδόποτε ποςότητασ απόκριςησ
παρουςιϊζονται ωσ περιβϊλλουςεσ.

ΑΝΑΛΤΘ ΛΤΓΙΜΟΤ
Γενικϊ για να προςδιοριςτεύ το οριακό ςημεύο που ορύζει τη μετϊβαςη από μύα ςταθερό ςε μύα αςταθό
δομό, θα πρϋπει να πραγματοποιηθεύ μια αυξητικό ανϊλυςη. Η αυξητικό ανϊλυςη λαμβϊνει υπόψη
τόςο τισ γεωμετρικϋσ όςο και τισ μη γραμμικϋσ ιδιότητεσ του υλικού. ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, όπωσ
λεπτών μεταλλικών καταςκευών, η ςταθερότητα ορύζεται από τισ γεωμετρικϋσ μη γραμμικότητεσ.
Επομϋνωσ, αγνοώντασ τη μη γραμμικότητα του υλικού και υποθϋτοντασ ότι η ςχετικό κατανομό τησ
εςωτερικόσ δύναμησ εύναι ύςη με όλουσ τουσ λόγουσ του εφαρμοζόμενου φορτύου, μπορεύ να
εκτελεςτεύ μια ανϊλυςη λυγιςμού αντύ για μια αυξητικό ανϊλυςη. Εκτόσ από αυτϋσ τισ δύο παραδοχϋσ,
τα μητρώα τησ γεωμετρικόσ ακαμψύασ του ςτοιχεύου εύναι γραμμικϋσ λειτουργύεσ των τελικών
δυνϊμεών τουσ. Έτςι, αυτϋσ οι υποθϋςεισ επιτρϋπουν να γραφεύ μύα καθολικό εξύςωςη ακαμψύασ με
μορφό ενόσ γενικευμϋνου ιδιομορφικού προβλόματοσ ςτο οπούο η εξύςωςη τησ ιςορροπύασ ςτην
κρύςιμη κατϊςταςη εύναι:
[𝛫𝐸 + 𝜆𝑖 𝛫𝐺 ]𝑑𝑖 = 0
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όπου KE εύναι το γραμμικό μητρώο ελαςτικόσ δυςκαμψύασ. KG εύναι το μητρώο γεωμετρικόσ
δυςκαμψύασ το οπούο αντιςτοιχεύ ςτη μεταβολό τησ δυςκαμψύασ που προκύπτει από αλλαγϋσ ςτη
γεωμετρύα καθώσ αυξϊνεται η εφαρμοζόμενη φόρτιςη. Τπολογύζεται για ϋνα πρότυπο φόρτιςησ
αναφορϊσ Pref το οπούο αντιςτοιχεύ ςτη βαςιό κατϊςταςη τησ καταςκευόσ με προφορτύςεισ. λi εύναι
ϋνα διϊνυςμα ςυντελεςτών φορτύου (ιδιοτιμϋσ) ςε ςχϋςη με το Pref και το di εύναι το ςχόμα λυγιςμού
(ιδιοδιανύςματα), όπου i αναφϋρεται ςτον i τρόπο λυγιςμού. Η μικρότερη τιμό του λi δύνει το
ελαςτικό κρύςιμο φορτύο του διανύςματοσ λmin Pref. υνόθωσ, εύναι ευκολότερο να λυθούν αυτού του
εύδουσ πρόβληματα παρϊ να λυθεύ μύα αυξητικό ανϊλυςη.

Παράρτθμα Γ – Τλικά
ε αυτό το παρϊρτημα, περιγρϊφονται λεπτομερώσ οι διαθϋςιμοι τύποι υλικών.

ΤΛΙΚΑ ΧΑΛΤΒΑ
Διγραμμικό μοντζλο χάλυβα – stl_bl
ΗΜΕΙΩΗ: Λόγω του πολύ απλού και βαςικού του ςχηματιςμού, αυτό το μοντϋλο δεν ςυνύςταται
για την προςομούωςη των μελών οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ που υπόκεινται ςε ςύνθετεσ ιςτορύεσ
φόρτιςησ, όπου ςημαντικϋσ ανακυκλύςεισ φόρτιςησ μπορεύ να ςυμβούν. Για τϋτοιεσ περιπτώςεισ θα
πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν τα μοντϋλα stl_mp και stl_mn.

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.

Διγραμμικό μοντϋλο χϊλυβα

Πϋντε παρϊμετροι βαθμονόμηςησ του μοντϋλου πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να περιγραφούν
πλόρωσ οι μηχανικϋσ ιδιότητεσ του υλικού:
Ιδιότητεσ Τλικού

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Μϋτρο Ελαςτικότητασ – Es

2.00E+08 - 2.10E+08 (kPa)

2.00E+08 (kPa)

Αντοχό Διαρροόσ – fy

230000 - 650000 (kPa)

500000 (kPa)

Παρϊμετροσ Κρϊτυνςησ – μ

0.005 - 0.015 (-)

0.005 (-)

Παραμόρφωςη Θραύςησ/Λυγιςμού
Ειδικό Βϊροσ – γ

0.1 (-)
78 (kN/m3)

78 (kN/m3)
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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.

Διγραμμικό μοντϋλο χϊλυβα με ιςοτροπικό κρϊτυνςη

Εννϋα παρϊμετροι βαθμονόμηςησ του μοντϋλου πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να περιγραφούν
πλόρωσ οι μηχανικϋσ ιδιότητεσ του υλικού:
Ιδιότητεσ Τλικού

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Μϋτρο Ελαςτικότητασ – Es

2.00E+08 - 2.10E+08 (kPa)

2.00E+08 (kPa)

Αντοχό Διαρροόσ – fy

230000 - 650000 (kPa)

500000 (kPa)

Παρϊμετροσ Κρϊτυνςησ – μ

0 - 0.03 (-)

0.005 (-)

Παρϊμετροσ Ιςοτροπικόσ Κρϊτυνςησ ςε
Θλύψη – A1

-0.5 - 0.5 (-) (set as 0 for no
isotropic hardening in
compression)

0.1 (-)

Παρϊμετροσ Ιςοτροπικόσ Κρϊτυνςησ ςε
Θλύψη – A2

1 - 7 (-)

7 (-)

Παρϊμετροσ Ιςοτροπικόσ Κρϊτυνςησ ςε
Εφελκυςμό – A3

-0.5 - 0.5 (-) (set as 0 for no
isotropic hardening in tension)

0.1 (-)

Παρϊμετροσ Ιςοτροπικόσ Κρϊτυνςησ ςε
Εφελκυςμό – A4

1 - 7 (-)

7 (-)

Παραμόρφωςη Θραύςησ/Λυγιςμού
Ειδικό Βϊροσ – γ

0.1 (-)
78.00 (KN/m3)

78.00 (KN/m3)
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Μοντζλο χάλυβα Ramberg-Osgood - stl_ro
Πρόκειτα για ϋνα μοντϋλο τϊςησ-παραμόρφωςησ Ramberg-Osgood [Ramberg and Osgood, 1943],
όπωσ περιγρϊφεται από τουσ Kaldjian [1967]και Otani [1981].

Μοντϋλο χϊλυβα Ramberg-Osgood

Έξι παρϊμετροι βαθμονόμηςησ του μοντϋλου πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να περιγραφούν
πλόρωσ οι μηχανικϋσ ιδιότητεσ του υλικού:
Ιδιότητεσ Τλικού

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Αντοχό Διαρροόσ – fy

230000 - 650000 (kPa)

500000.00 (kPa)

Παραμόρφωςη Διαρροόσ

0.0025

Παρϊμετροσ Ramberg Osgood - γ

10.00- 30.00 (-)

20.00 (-)

Όριο ςύγκλιςησ για τη μϋθοδο NewtonRaphson – β1

1.00E-02 - 1.00E-04 (-)

0.001 (-)

Παραμόρφωςη Θραύςησ/Λυγιςμού
Ειδικό Βϊροσ – γ

0.10 (-)
78.00 (KN/m3)

78.00 (KN/m3)

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 προτεύνεται από τουσ Fragiadakis et al.
[2008], για υψηλότερη αριθμητικό ςταθερότητα/ακρύβεια υπό προςωρινό ςειςμικό φόρτιςη. Η
εφαρμογό του θα πρϋπει να περιορύζεται ςτη προςομούωςη καταςκευών από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα,
ιδύωσ εκεύνων που υπόκεινται ςε πολύπλοκεσ χρονοώςτορύεσ φόρτιςησ, όπου ενδϋχεται να προκύψουν
ςημαντικϋσ αναςτροφϋσ φορτύου. 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.

Παράρτθμα Γ

323

Μοντϋλο χϊλυβα Menegotto-Pinto

Δϋκα παρϊμετροι βαθμονόμηςησ του μοντϋλου πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να περιγραφούν
πλόρωσ οι μηχανικϋσ ιδιότητεσ του υλικού:
Ιδιότητεσ Τλικού

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Μϋτρο Ελαςτικότητασ – Es

2.00E+08 - 2.10E+08 (kPa)

2.00E+08 (kPa)

Αντοχό Διαρροόσ – fy

230000 - 650000 (kPa)

500000 (kPa)

Παρϊμετροσ Κρϊτυνςησ – μ

0.005 - 0.015 (-)

0.005 (-)

Παρϊμετροσ αρχικού ςχόματοσ
μεταβατικόσ καμπύλησ – R0

20 (-)

20 (-)

υντελεςτόσ βαθμονόμηςησ ςχόματοσ
μεταβατικόσ καμπύλησ – A1

18.5 (-)

18.5 (-)

υντελεςτόσ βαθμονόμηςησ ςχόματοσ
μεταβατικόσ καμπύλησ – A2

0.05 - 0.15 (-)

0.15 (-)

υντελεςτόσ βαθμονόμηςησ ιςοτροπικόσ
κρϊτυνςησ– A3

0.01 – 0.025 (-)

0 (-)

υντελεςτόσ βαθμονόμηςησ ιςοτροπικόσ
κρϊτυνςησ – A4

2 - 7 (-)

1 (-)

Παραμόρφωςη Θραύςησ/Λυγιςμού
Ειδικό Βϊροσ – γ

0.1 (-)
78 (kN/m3)

78 (kN/m3)

ΗΜΕΙΩΗ: Εύναι δυνατό να οριςτεύ μια αρνητικό τιμό ςτην παρϊμετρο Α3 προκειμϋνου να
πλαςτικοποιηθεύ η απόκριςη ενόσ ςτοιχεύου που ακολουθεύ το παρόν μοντϋλο υλικού. Πϊντωσ ςε
τϋτοιεσ περιπτώςεισ οι χρόςτεσ πρϋπει να ελϋγξουν τα αποτελϋςματα προςεκτικϊ, αφού αυτό το
μοντϋλο υλικού δεν ςχεδιϊςτηκε αρχικϊ για αυτόν τον ςκοπό.
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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 με κϊθε
λεπτομϋρεια 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 ανακυκλιζόμενησ φόρτιςησ.

Giuffre-Menegotto-Pinto Μοντϋλο με Ιςοτροπικό Κρϊτυνςη

Δεκατρεύσ παρϊμετροι βαθμονόμηςησ του μοντϋλου πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να περιγραφούν
πλόρωσ οι μηχανικϋσ ιδιότητεσ του υλικού:
Ιδιότητεσ Τλικού

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Μϋτρο Ελαςτικότητασ – Es

2.00E+08 - 2.10E+08 (kPa)

2.00E+08 (kPa)

Αντοχό Διαρροόσ – fy

230000 - 650000 (kPa)

500000 (kPa)

Παρϊμετροσ κρϊτυνςησ – μ

0 - 0.03 (-)

0.005 (-)

Αρχικό Σιμό Παραμϋτρου Καμπυλότητασ –
R0

10 - 20 (-)

20 (-)

Παρϊμετροσ Απομεύωςησ Καμπυλότητασ –
R1

0 - 0.98 (-) (Προτεινόμενη τιμό
0.925)

0.925 (-)

Παρϊμετροσ Απομεύωςησ Καμπυλότητασ –
R2

Προτεινόμενη τιμό 0.15(-)

0.15 (-)

Παρϊμετροσ Ιςοτροπικόσ Κρϊτυνςησ ςε
Θλύψη– A1

-0.5 - 0.5 (-) (0 χωρισ
ιςοτροπικό κρϊτυνςη ςε θλύψη)

0.1 (-)

Παρϊμετροσ Ιςοτροπικόσ Κρϊτυνςησ ςε
Θλύψη – A2

1 - 7 (-)

7 (-)

Παρϊμετροσ Ιςοτροπικόσ Κρϊτυνςησ ςε
Εφελκυςμό – A3

-0.5 - 0.5 (-) (0 χωρισ
ιςοτροπικό κρϊτυνςη ςε τϊςη)

0.1 (-)

Παρϊμετροσ Ιςοτροπικόσ Κρϊτυνςησ ςε
Εφελκυςμό – A4

1 - 7 (-)

7 (-)

Αρχικό Σϊςη–ς0

0 (kPa)
0.1 (-)

Παραμόρφωςη Θραύςησ/Λυγιςμού
Ειδικό Βϊροσ – γ

78.00

(KN/m3)

78.00 (KN/m3)

Παράρτθμα Γ
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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 τησ 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

Οχτώ παρϊμετροι βαθμονόμηςησ του μοντϋλου πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να περιγραφούν
πλόρωσ οι μηχανικϋσ ιδιότητεσ του υλικού:
Ιδιότητεσ Τλικού

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Μϋτρο Ελαςτικότητασ – Es

2.00E+08 - 2.10E+08 (kPa)

2.10E+08 (kPa)

Αντοχό Διαρροόσ – fy

230000 - 650000 (kPa)

295400 (kPa)

Σϊςη ςτο μϋγιςτο φορτύο

479500 (kPa)

Παραμόρφωςη ςτην ϋναρξη τησ καμπύλησ
κρϊτυνςησ

(-)

0.016 (-)

Παραμόρφωςη ςτο μϋγιςτο φορτύο

(-)

0.207 (-)

Παραμόρφωςη ενδιϊμεςου ςημεύου

(-)

0.053 (-)

Σϊςη ενδιϊμεςου ςημεύου καμπύλησ
κρϊτυνςησ

(-)

420000 (kPa)

Ειδικό βϊροσ

78 (kN/m3)

78 (kN/m3)

καμπύλησ κρϊτυνςησ

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 ανακυκλιζόμενη φόρτιςη). Περαιτϋρω, όπωσ αναφϋρθηκε από τουσ Prota
et al. [2009], με τη ςωςτό βαθμονόμηςη, αυτό το μοντϋλο, που αναπτύχθηκε αρχικϊ για ρϊβδουσ

326

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ

οπλιςμού με νευρώςεισ, μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ και για τη προςομούωςη λεύων ρϊβδων οπλιςμού,
που βρύςκονται ςυχνϊ ςε υφιςτϊμενεσ καταςκευϋσ.

Μοντϋλο χϊλυβα Monti-Nuti

Δϋκα παρϊμετροι βαθμονόμηςησ του μοντϋλου πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να περιγραφούν
πλόρωσ οι μηχανικϋσ ιδιότητεσ του υλικού:
Ιδιότητεσ Τλικού

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Μϋτρο Ελαςτικότητασ – Es

2.00E+08 - 2.10E+08 (kPa)

2.00E+08 (kPa)

Αντοχό Διαρροόσ – fy

230000 - 650000 (kPa)

500000 (kPa)

Παρϊμετροσ κρϊτυνςησ – μ

0.005 - 0.015 (-)

0.005 (-)

Παρϊμετροσ αρχικού ςχόματοσ
μεταβατικόσ καμπύλησ – R0

20 (-)

20 (-)

υντελεςτόσ βαθμονόμηςησ ςχόματοσ
μεταβατικόσ καμπύλησ – A1

18.5 (-)

18.5 (-)

υντελεςτόσ βαθμονόμηςησ ςχόματοσ
μεταβατικόσ καμπύλησ – A2

0.05 - 0.15 (-)

0.15 (-)

Κινηματικόσ/Ιςοτροπικόσ υντελεςτόσ
τϊθμιςησ– P

Close to 0.9 (-)

0.9 (-)

Διορθωτικό παρϊμετροσ φαινομενικόσ
αποφόρτιςησ– r

2.5 - 5 (%)

2.5 (%)

Παραμόρφωςη Θραύςησ

-

0.1 (-)

Ειδικό Βϊροσ – γ

78

(kN/m3)

78 (kN/m3)

Παράρτθμα Γ
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Μοντζλο μεταλλικϊν ςυνδζςμων με περιοριςμό ζναντι λυγιςμοφ – stl_brb
Πρόκειται για ϋνα μονοαξονικό μοντϋλο χϊλυβα που περιγρϊφει την ςυμπεριφορϊ του χϊλυβα ςε
μεταλλικούσ ςυνδϋςμουσ με περιοριςμό ϋναντι λυγιςμού. Σο μοντϋλο παρουςιϊςτηκε από τουσ Zona
et al. [2012].

Μοντϋλο χϊλυβα με περιοριςμό ϋναντι λυγιςμού

Έντεκα παρϊμετροι του μοντϋλου πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να περιγραφούν πλόρωσ οι
μηχανικϋσ ιδιότητεσ του υλικού:
Ιδιότητεσ Τλικού
Μϋτρο Ελαςτικότητασ – Es
Αντοχό Διαρροόσ – fy
Μϋγιςτη δύναμη διαρροόσ για πλόρη
ιςοτροπικό κρϊτυνςη ςε εφελκυςμό –
fy,max T
ταθερϊ ελϋγχου ελαςτικόσ προσ πλαςτικό
μετϊβαςησ για εφελκυςμό– α,Σ
Λόγοσ κρϊτυνςησ για εφελκυςμό – b,T
ταθερϊ ελϋγχου ιςοτροπικόσ κρϊτυνςησ
για εφελκυςμό – δ,T
Μϋγιςτη δύναμη διαρροόσ για πλόρη
ιςοτροπικό κρϊτυνςη ςε θλύψη – fy,max C
ταθερϊ ελϋγχου ελαςτικόσ προσ πλαςτικό
μετϊβαςη για θλύψη – α,C
Λόγοσ κρϊτυνςησ για θλύψη – b,C
ταθερϊ ελϋγχου ιςοτροπικόσ κρϊτυνςησ
για θλύψη – δ,C
Ειδικό βϊροσ - γ

Συπικϋσ Σιμϋσ
2.00E+08 - 2.10E+08 (kPa)
260000 - 420000 (kPa)
400000 - 600000 (kPa)

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ
2.00E+08 (kPa)
37000 (kPa)
492000 (kPa)

0.2-1.2

0.9

0.01-0.04
0.1-0.8

0.01
0.2

400000 - 600000 (kPa)

581000

0.2-1.2

0.9

0.01-0.04
0.1-0.8

0.01
0.2

78 (kN/m3)

78 (kN/m3)

328

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ

ΤΛΙΚΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ
Σριγραμμικό μοντζλο ςκυροδζματοσ - con_tl
Πρόκειται για ϋνα απλοποιημϋνο μονοαξονικό τριγραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ που υποθϋτει
μηδενικό αντύςταςη ςτον εφελκυςμό και διαθϋτει ϋνα πλατό απομϋνουςασ αντοχόσ.

Σριγραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ

Πϋντε παρϊμετροι βαθμονόμηςησ του μοντϋλου πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να περιγραφούν
πλόρωσ οι μηχανικϋσ ιδιότητεσ του υλικού:
Ιδιότητεσ Τλικού

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Μϋςη Θλιπτικό Αντοχό – fc1

15000 - 45000 (kPa)

28000 (kPa)

Αρχικό Δυςκαμψύα – E1

1.50E+07 - 3.00E+07 (kPa)

2.00E+07 (kPa)

Δυςκαμψύα μετϊ την Κορυφό – E2

-5.00E+06 - -3.00E+07 (kPa)

-1.00E+07 (kPa)

Απομϋνουςα Αντοχό – fc2

5000 - 15000 (kPa)

5000 (kPa)

Ειδικό Βϊροσ – γ

24 (kN/m3)

24 (kN/m3)

ΗΜΕΙΩΗ 1: Οι τιμϋσ θλιπτικϋσ αντοχόσ ςκυροδϋματοσ που προκύπτουν από κυβικϊ δοκύμια εύναι
ςυνόθωσ 25 με 10 τισ εκατό υψηλότερεσ από αυτϋσ που προκύπτουν από αντύςτοιχα κυλινδρικϊ, για
κυλινδρικϋσ αντοχϋσ ςκυροδϋματοσ 15 με 50 MPa, αντύςτοιχα.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Κϊποιοι ερευνητϋσ [e.g. Scott et al., 1982] ϋχουν προτεύνει ότι η επιρροό των λόγων
υψηλόσ παραμόρφωςησ που αναμϋνονται υπό ςειςμικό φόρτιςη (0.0167/sec) ςτη ςυμπεριφορϊ
τϊςησ-παραμόρφωςησ του πυρόνα του ςκυροδϋματοσ μπορεύ να ληφθεύ υπόψη προςαρμόζοντασ τα
αποτελϋςματα των δοκιμών που ϋγιναν ςε ςυνηθιςμϋνουσ λόγουσ παραμόρφωςησ (0.0000033/sec).
Η προςαρμογό θα μπορούςε να αποτελεύται απλώσ από την εφαρμογό ενόσ ςυντελεςτό
πολλαπλαςιαςμού 1.25 ςτην μϋγιςτη τϊςη, την παραμόρφωςη ςτη μϋγιςτη τϊςη, και ςτην κλύςη
του μετελαςτικού καθοδικού κλϊδου. Οι Mander et al. [1989] επύςησ παρουςιϊζουν μεθόδουσ μϋςω
των οπούων οι επιδρϊςεισ των λόγων των παραμορφώςεων μπορούν να ενςωματωθούν ςτο
μοντϋλο, παρότι η βαςικό φόρμουλα, που χρηςιμοποιεύται εδώ, δεν περιλαμβϊνει την επύδραςη.
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Μθ-γραμμικό μοντζλο ςκυροδζματοσ Mander et al. - con_ma
Πρόκειται για ϋνα μονοαξονικό μη γραμμικό μοντϋλο ςταθερόσ περύςφιγξησ, αρχικώσ
προγραμματιςμϋνο από τον Madas [1993], το οπούο ακολουθεύ την καταςτατικό ςχϋςη που πρότειναν
οι Mander et al. [1988] και τουσ κανόνεσ ανακύκλιςησ που πρότειναν οι Martinez-Rueda and Elnashai
[1997]. Σα αποτελϋςματα τησ περύςφιγξησ λόγω του εγκϊρςιου οπλιςμού λαμβϊνονται υπόψη μϋςω
των κανόνων που προτεύνουν οι Mander et al. [1988], ςύμφωνα με τουσ οπούουσ θεωρεύται ςταθερό
πύεςη περύςφιγξησ ςε όλο το εύροσ τησ τϊςησ-παραμόρφωςησ.

Μη γραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Mander et al.

Πϋντε παρϊμετροι βαθμονόμηςησ του μοντϋλου πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να περιγραφούν
πλόρωσ οι μηχανικϋσ ιδιότητεσ του υλικού:
Ιδιότητεσ Τλικού

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Μϋςη Θλιπτικό Αντοχό – fc

15000 - 45000 (kPa)

28000 (kPa)

Μϋςη Εφελκυςτικό Αντοχό – ft

2000 - 3000 (kPa)

2200 (kPa)

Μϋτρο Ελαςτικότητασ – Ec

18000 - 30000 (MPa)

24870 (MPa)

Παραμόρφωςη ςτη μϋγιςτη τϊςη – c

0.002 - 0.0022 (m/m)

0.002 (m/m)

Ειδικό βϊροσ – γ

24

(kN/m3)

24 (kN/m3)

ΗΜΕΙΩΗ 1: Οι τιμϋσ θλιπτικόσ αντοχόσ ςκυροδϋματοσ που προκύπτουν από κυβικϊ δοκύμια εύναι
ςυνόθωσ 25 με 10 τισ εκατό υψηλότερεσ από αυτϋσ που προκύπτουν από αντύςτοιχα κυλινδρικϊ, για
κυλινδρικϋσ αντοχϋσ ςκυροδϋματοσ 15 με 50 MPa, αντύςτοιχα.
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ΗΜΕΙΩΗ 2: Κϊποιοι ερευνητϋσ [e.g. Scott et al., 1982] ϋχουν προτεύνει ότι η επιρροό των λόγων
υψηλόσ παραμόρφωςησ που αναμϋνονται υπό ςειςμικό φόρτιςη (0.0167/sec) ςτη ςυμπεριφορϊ
τϊςησ-παραμόρφωςησ του πυρόνα του ςκυροδϋματοσ μπορεύ να ληφθεύ υπόψη προςαρμόζοντασ τα
αποτελϋςματα των δοκιμών που ϋγιναν ςε ςυνηθιςμϋνουσ λόγουσ παραμόρφωςησ (0.0000033/sec).
Η προςαρμογό θα μπορούςε να αποτελεύται απλώσ από την εφαρμογό ενόσ ςυντελεςτό
πολλαπλαςιαςμού 1.25 ςτην μϋγιςτη τϊςη, την παραμόρφωςη ςτη μϋγιςτη τϊςη, και ςτην κλύςη
του μετελαςτικού καθοδικού κλϊδου. Οι Mander et al. [1989] επύςησ παρουςιϊζουν μεθόδουσ μϋςω
των οπούων οι επιδρϊςεισ των λόγων των παραμορφώςεων μπορούν να ενςωματωθούν ςτο
μοντϋλο, παρότι η βαςικό φόρμουλα, που χρηςιμοποιεύται εδώ, δεν περιλαμβϊνει την επύδραςη.

ΗΜΕΙΩΗ 3: ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ ανϊλογα με το μοντϋλο τησ καταςκευόσ και την
εφαρμοζόμενη φόρτιςη, το ϊνοιγμα ρωγμών μπορεύ να προκαλϋςει αριθμητικϋσ αςτϊθειεσ ςτισ
αναλύςεισ. Αν, για κϊποιεσ από αυτϋσ τισ περιπτώςεισ, ο χρόςτησ ενδιαφϋρεται να προβλϋψει, για
παρϊδειγμα, την μετατόπιςη τησ κορυφόσ ενόσ κτιρύου, (π.χ. καθολικό απόκριςη) αντύ για την
ακριβό τοπικό απόκριςη ςτοιχεύων και διατομών (π.χ. καμπύλεσ διατομών), τότε η εφελκυςτικό
αντοχό μπορεύ να αγνοηθεύ ςυνολικϊ (δηλ. ft = 0 MPa) και με αυτόν τον τρόπο η ςταθερότητα τησ
ανϊλυςησ θα επιτευχθεύ ευκολότερα.

ΗΜΕΙΩΗ 4: Ο ςυντελεςτόσ περύςφιγξησ που χρηςιμοποιεύται από αυτόν τον τύπο υλικού εύναι
ϋνασ ςταθερόσ ςυντελεςτόσ περύςφιγξησ. 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 περύςφιγξησ που εύναι διαθϋςιμο ςτη
βιβλιογραφύα [π.χ. Ahmad and Shah, 1982. Sheikh and Uzumeri, 1982. Ευρωκώδικασ 8, 2004. Penelis
and Kappos, 1997], το πρόγραμμα χρηςιμοποιεύ το μοντϋλο Mander et al. [1989], τόςο για τισ
Διατομϋσ όςο και ςτην ενότητα Τπολογιςμού υντελεςτό Περύςφιγξησ. Η τιμό του για οπλιςμϋνο
ςκυρόδεμα, κυμαύνεται ςυνόθωσ μεταξύ των τιμών 1,0 και 2,0 και μεταξύ 1,5 και 4,0 για ςύμμεικτα
υλικϊ χϊλυβα-ςκυροδϋματοσ.
.

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

Οκτώ παρϊμετροι βαθμονόμηςησ του μοντϋλου πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να περιγραφούν
πλόρωσ οι μηχανικϋσ ιδιότητεσ του υλικού:
Ιδιότητεσ Τλικού

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Μϋςη θλιπτικό αντοχό – fc

15000 - 45000 (kPa)

28000 (kPa)

Μϋςη εφελκυςτικό αντοχό – ft

-

2200 (kPa)

Μϋτρο Ελαςτικότητασ – Ec

10000 - 30000 (MPa)

22960 (MPa)

Παραμόρφωςη ςτη μϋγιςτη θλιπτικό

0.002 - 0.0022 (m/m)

0.002 (m/m)

Παραμόρφωςη ςτη μϋγιςτη εφελκυςτικό
τϊςη – t

0.0002 - 0.00022 (m/m)

0.0002 (m/m)

Αδιϊςτατη Κρύςημη θλιπτικό
Παραμόρφωςη - r

1.1 - 1.5 [-]

1.3 [-]

Αδιϊςτατη Κρύςημη εφελκυςτικό
Παραμόρφωςη - xcr

1-5 [-]

3 [-]

Ειδικό Βϊροσ – γ

24 (kN/m3)

24 (kN/m3)

τϊςη – c

ΗΜΕΙΩΗ 1: Οι τιμϋσ θλιπτικόσ αντοχόσ ςκυροδϋματοσ που προκύπτουν από κυβικϊ δοκύμια εύναι
ςυνόθωσ 25 με 10 τισ εκατό υψηλότερεσ από αυτϋσ που προκύπτουν από αντύςτοιχα κυλινδρικϊ, για
κυλινδρικϋσ αντοχϋσ ςκυροδϋματοσ 15 με 50 MPa, αντύςτοιχα.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Οι αδιϊςτατεσ κρύςιμεσ τιμϋσ παραμόρφωςησ, r για θλύψη και xcr για εφελκυςμό,
ορύζουν το ςχόμα των φθινουςών κλϊδων τησ καμπύλησ. Οι χρόςτεσ προτεύνεται να δουν την
απεικόνιςη ςτο παρϊθυρο του Νϋου Τλικού, προκειμϋνου να καταλϊβουν πωσ αλλϊζει η καμπύλη με
τισ διαφορετικϋσ τιμϋσ των παραμϋτρων.
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Μθ-γραμμικό μοντζλο ςκυροδζματοσ Kappos και Konstantinidis - con_hs
ΗΜΕΙΩΗ: Η ανϊγκη για ϋνα ειδικόσ χρόςησ μοντϋλο ςκυροδϋματοσ υψηλόσ αντοχόσ 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 πλϊςτιμη.

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

Μη γραμμικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Kappos και Konstantinidis

Σϋςςερισ παρϊμετροι βαθμονόμηςησ του μοντϋλου πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να περιγραφούν
πλόρωσ οι μηχανικϋσ ιδιότητεσ του υλικού:
Ιδιότητεσ Τλικού

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Μϋςη Θλιπτικό Αντοχό – fc

50000 - 120000 (kPa)

78000 (kPa)

Μϋςη Εφελκυςτικό Αντοχό – ft

-

4600 (kPa)

Μϋτρο Ελαςτικότητασ - Ec

35000 – 45000 (MPa)

40742 (MPa)

Ειδικό Βϊροσ – γ

24 (kN/m3)

24 (kN/m3)
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ΗΜΕΙΩΗ: ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ ανϊλογα με το μοντϋλο τησ καταςκευόσ και την
εφαρμοζόμενη φόρτιςη, το ϊνοιγμα ρωγμών μπορεύ να προκαλϋςει αριθμητικϋσ αςτϊθειεσ ςτισ
αναλύςεισ. Αν, για κϊποιεσ από αυτϋσ τισ περιπτώςεισ, ο χρόςτησ ενδιαφϋρεται να προβλϋψει, για
παρϊδειγμα, την μετατόπιςη τησ κορυφόσ ενόσ κτιρύου, (π.χ. καθολικό απόκριςη) αντύ για την
ακριβό τοπικό απόκριςη ςτοιχεύων και διατομών (π.χ. καμπύλεσ διατομών), τότε η εφελκυςτικό
αντοχό μπορεύ να αγνοηθεύ ςυνολικϊ (δηλ. ft = 0 MPa) και με αυτόν τον τρόπο η ςταθερότητα τησ
ανϊλυςησ θα επιτευχθεύ ευκολότερα.

Μοντζλο τςιμεντοειδοφσ ςφνκετου υλικοφ – con_ecc
Πρόκειται για ϋνα μονοαξονικό γενικό υλικό που μοντελοποιεύ τη ςυμπεριφορϊ των ςύνθετων υλικών
με βϊςη το τςιμϋντο ενιςχυμϋνων με ύνεσ όπωσ περιγρϊφεται από τουσ Han et al [2003]. Σο μοντϋλο
χρειϊζεται 13 μεταβλητϋσ για τον οριςμό του.

Σςιμεντοειδϋσ ςύνθετο υλικό ενιςχυμϋνο με όλκιμεσ ύνεσ
Ιδιότητεσ Τλικού

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Σϊςη ρηγμϊτωςησ – ςt,0

2.00E+03 – 4.00E+03 (kPa)

2.00E+03 (kPa)

Παραμόρφωςη ρηγμϊτωςησ – εt,0

0.000015 – 0.00025

0.00015

Μϋγιςτη εφελκυςτικό τϊςη – ςt,p

2.50E+03 – 6.00E+03 (kPa)

2.50E+03 (kPa)

Παραμόρφωςη ςτη μϋγιςτη εφελκυςτικό
τϊςη – εt,p
Μϋγιςτη εφελκυςτικό παραμόρφωςη – εt,u

0.03-0.037

0.03

0.06

0.06

Θλιπτικό αντοχό – ςc,p

70.00E+03 – 80.00E+03 (kPa)

70.00E+03 (kPa)

Παραμόρφωςη ςτη θλιπτικό αντοχό– εc,p

0.005-0.006

0.00525

Μϋγιςτη θλιπτικό παραμόρφωςη – εc,u

0.01-0.03

0.03

Δύναμη για καμπύλη εφελκυςτικόσ
αποφόρτιςησ – at
Δύναμη για καμπύλη θλιπτικόσ
αποφόρτιςησ – ac
υντελεςτόσ για καμπύλη εφελκυςτικόσ
αποφόρτιςησ – bt

≥1

5

≥1

2

>0

0.4
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Ιδιότητεσ Τλικού

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

υντελεςτόσ για καμπύλη θλιπτικόσ
αποφόρτιςησ – bc
Ειδικό βϊροσ - γ

>0

0.3

24 (kN/m3)

24 (kN/m3)

Μοντζλο ςκυροδζματοσ Kent-Scott-Park – con_ksp
Πρόκειται για ϋνα μονοαξονικό μοντϋλο ςκυροδϋματοσ με ςχϋςη τϊςησ-παραμόρφωςησ που
περιγρϊφηκε από τουσ Kent & Park [1971] και η ανακλυζόμενη απόκριςη προτϊθηκε από τουσ Karsan
& Lirsa [1969]. Σο μοντϋλο χαρακτηρύζεται από μηδενικό εφελκυςτικό αντοχό. Πϋντε παρϊμετροι
πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να περιγραφούν πλόρωσ οι μηχανικϋσ ιδιότητεσ του μοντϋλου.

Μοντϋλο ςκυροδϋματοσ Kent – Scott – Park
Ιδιότητεσ Τλικού

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Θλιπτικό Αντοχό – ςc

15000 - 45000 (kPa)

28000 (kPa)

Παραμόρφωςη ςτην Θλιπτικό Αντοχό – εc

0.002 - 0.0022 [-]

0.002

Απομϋνουςα Αντοχό – ςc

5000 - 15000 (kPa)

8000 (kPa)

Παραμόρφωςη ςτην Απομϋνουςα Αντοχό –
εc
Ειδικό βϊροσ - γ

-

0.004

24 (kN/m3)

24 (kN/m3)
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ΆΛΛΑ ΤΛΙΚΑ
Σριγραμμικό μοντζλο φζρουςασ τοιχοποιίασ – mas_tl
Πρόκειται για ϋνα μονοαξονικό τριγραμμικό μοντϋλο που παρουςιϊζει μηδενικό αντύςταςη ςε
εφελκυςμό και παρουςιϊζει πλατό απομϋνουςασ αντοχόσ.

Σριγραμμικό μοντϋλο φϋρουςασ τοιχοποιύασ

Έξι παρϊμετροι βαθμονόμηςησ πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να περιγραφούν πλόρωσ οι
μηχανικϋσ ιδιότητεσ του μοντϋλου.
Ιδιότητεσ Τλικού

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Μϋςη Θλιπτικό Αντοχό – fc1

1000 - 10000 (kPa)

5000 (kPa)

Αρχικό Δυςκαμψύα – E1

5.0E+06 - 2.00E+07 (kPa)

1.05E+07 (kPa)

Λόγοσ Poisson

0.10-0.30 (-)

0.20 (-)

Δυςκαμψύα μετϊ την κορυφό – E2

-2.50E+06 - -3.00E+07 (kPa)

-1.00E+07 (kPa)

Απομϋνουςα Αντοχό – fc2

500 - 5000 (kPa)

1000 (kPa)

Ειδικό βϊροσ – γ

24 (kN/m3)

24 (kN/m3)
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Παραβολικό μοντζλο φζρουςασ τοιχοποιίασ – mas_par
Πρόκειται για ϋνα μονοαξονικό μοντϋλο για φϋρουςα τοιχοποιύα που βαςύζεται ςτουσ υςτερητικούσ
κανόνεσ του con_ma τυπικό ςταθερό μοντϋλο περιςφιγμϋνου ςκυροδϋματοσ.

Παραβολικό μοντϋλο φϋρουςασ τοιχοποιύασ

Επτϊ παρϊμετροι βαθμονόμηςησ πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να περιγραφούν πλόρωσ οι
μηχανικϋσ ιδιότητεσ του μοντϋλου:
Ιδιότητεσ Καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Μϋςη θλιπτικό αντοχό – fc

1000 - 10000 (kPa)

3500 (kPa)

Μϋςη εφελκυςτικό αντοχό– ft

0 - 2000 (kPa)

150 (kPa)

Μϋτρο Ελαςτικότητασ – Ec

5000 - 20000 (MPa)

1.05E+07 (kPa)

Λόγοσ Poisson

0.10-0.30 (-)

0.20 (-)

Παραμόρφωςη ςτη μϋγιςτη τϊςη – c

0.002 - 0.0022 (m/m)

0.002 (m/m)

Παρϊμετροσ φθύνοντα κλϊδου

0.50 - 10 (-)

1.00 (-)

Ειδικό βϊροσ – γ

24

(kN/m3)

24 (kN/m3)

Παράρτθμα Γ
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Μοντζλο υπερελαςτικϊν κραμάτων με μνιμθ-ςχιματοσ se_sma
Αυτό εύναι ϋνα μοναξονικό μοντϋλο για υπερελαςτικϊ κρϊματα με μνόμη-ςχόματοσ (SMAs), που
προγραμματύςτηκε από τον Fugazza [2003], και ακολουθεύ τη ςχϋςη που προτϊθηκε από τουσ
Auricchio and Sacco [1997]. Σο μοντϋλο θεωρεύ ςταθερό δυςκαμψύα τόςο για την πλόρωσ ωςτενιτικό
και την πλόρωσ μαρτενςιτικό ςυμπεριφορϊ, και επύςησ εύναι ανεξϊρτητο από τον βαθμό.

Μοντϋλο υπερελϊςτικών κραμϊτων με μνόμη-ςχόματοσ

Επτϊ παρϊμετροι βαθμονόμηςησ του μοντϋλου, οι τιμϋσ των οπούων μπορούν να εκτιμηθούν από
απλϊ μονοαξονικϊ τεςτ ςτα ςτοιχεύα SMA (καλώδια ό ρϊβδοι, τυπικϊ), πρϋπει να οριςτούν
προκειμϋνου να περιγραφούν πλόρωσ οι μηχανικϋσ ιδιότητεσ του υλικού:
Ιδιότητεσ Τλικού

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Μϋτρο Ελαςτικότητασ - E

1.00E+07 - 8.00E+07 (kPa)

1.00E+07 (kPa)

Σϊςη ϋναρξησ Ωςτενύτη-προσ-Μαρτενςύτηs-AS

200000 - 600000 (kPa)

200000 (kPa)

Σϊςη πϋρατοσ Ωςτενύτη-προσ-Μαρτενςύτη f-AS

300000 - 700000 (kPa)

300000 (kPa)

Σϊςη ϋναρξησ Μαρτενςύτη-προσ-Ωςτενύτη s-SA

600000 - 200000 (kPa)

200000 (kPa)

Σϊςη πϋρατοσ Μαρτενςύτη-προσ-Ωςτενύτη f-SA

500000 - 100000 (kPa)

100000 (kPa)

Μόκοσ παραμόρφωςησ υπερελαςτικού
πλατώ - L

4 - 8 (%)

5 (%)

Ειδικό Βϊροσ – γ

65 (kN/m3)

65 (kN/m3)
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Σριγραμμικό μοντζλο ΙΟΠ - frp_tl
Αυτό εύναι ϋνα απλοποιημϋνο μονοαξονικό τριγραμμικό μοντϋλο FRP που θεωρεύ ότι δεν υπϊρχει
αντοχό ςτη θλύψη.

Σριγραμμικό μοντϋλο ΙΟΠ

Σϋςςερισ παρϊμετροι βαθμονόμηςησ του μοντϋλου πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να περιγραφούν
πλόρωσ οι μηχανικϋσ ιδιότητεσ του υλικού:
Ιδιότητεσ Τλικού

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Εφελκυςτικό Αντοχό - ft

2.10E+06 - 4.80E+06 (kPa)
(ύνεσ ϊνθρακα)
1.90E+06 - 4.80E+06 (kPa)
(ύνεσ γυαλιού)
3.50E+06 - 4.10E+06 (kPa)
(ύνεσ αραμύδιου)

3.00E+06 (kPa)

Αρχικό Δυςκαμψύα- E1

2.15E+08 - 7.00E+08 (kPa)
(ύνεσ ϊνθρακα)
7.00E+07 - 9.00E+07 (kPa)
(ύνεσ γυαλιού)
7.00E+07 - 1.30E+08 (kPa)
(ύνεσ αραμύδιου)

3.00E+08 (kPa)

Δυςκαμψύα μετϊ την κορυφό - E2

-

-5.00E+08 (kPa)

Ειδικό Βϊροσ – γ

18 (kN/m3)

18 (kN/m3)

Παράρτθμα Γ
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Ελαςτικό Μοντζλο Τλικοφ - el_mat
Αυτό εύναι ϋνα απλοποιημϋνο μονοαξονικό ελαςτικό μοντϋλο υλικού με ςυμμετρικό ςυμπεριφορϊ
ςτον εφελκυςμό και τη θλύψη.

Ελαςτικό Μοντϋλο Τλικού

Δύο παρϊμετροι βαθμονόμηςησ του μοντϋλου πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να περιγραφούν
πλόρωσ οι μηχανικϋσ ιδιότητεσ του υλικού:
Ιδιότητεσ Τλικού

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Μϋτρο Ελαςτικότητασ - Es

-

2.00E+08 (kPa)

Ειδικό Βϊροσ – γ

20 (kN/m3)

20 (kN/m3)

Γενικό υςτερθτικό μοντζλο - hyst_mat
Αυτό εύναι ϋνα γενικό μονοαξονικό μοντϋλο υλικού που χαρακτηρύζεται από ςτϋνωςη βρόχου (που
ορύζεται από ϋνα ςυντελεςτό pinching, με τιμϋσ από 0 για καθόλου ςτϋνωςη βρόχου και 1 για υψηλό
ςτϋνωςη βρόχου και τϋςςερισ τρόπουσ υποβϊθμιςησ ςυμπεριλαμβανόμενησ τησ μεύωςησ τησ αντοχόσ,
μεύωςησ τησ μϋγιςτησ τϊςησ, μεύωςησ τησ δυςκαμψύασ ςε φόρτιςη και αποφόρτιςη. Όλοι οι τρόποι
υποβϊθμιςησ ελϋγχονται από ϋναν παρϊγοντα μεύωςησ (με τιμό 0 για μηδενικό απομεύωςη ςε 1 για
υψηλό απομεύωςη). Η αρχικό μονοτονικό καμπύλη αποτελεύται από το ςημεύο διαρροόσ, το μϋγιςτο
ςημεύο τϊςησ και την εναπομϋνουςα αντοχό που ορύζεται αρχικϊ και επιδεινώνεται μετϊ από κϊθε
αποφόρτιςη.
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Γενικό Τςτερητικό Μοντϋλο Τλικού

Δώδεκα παρϊμετροι χρειϊζεται να οριςτούν προκειμϋνου να περιγραφούν πλόρωσ οι μηχανικϋσ
ιδιότητεσ του υλικού, και ζεύγη παραμόρφωςησ τϊςησ που ορύζουν την μονοτονικό καμπύλη πρϋπει
να δύνονται ςε αύξουςα ςειρϊ.
Ιδιότητεσ Τλικού

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Μϋτρο Ελαςτικότητασ - Es

-

2.00E+08 (kPa)

Σϊςη Διαρροόσ ςτη θετικό διεύθυνςη –
ςy,pos
Σϊςη Διαρροόσ ςτην αρνητικό διεύθυνςη –
ςy,neg
Παραμόρφωςη Αντοχόσ ςτη θετικό
διεύθυνςη – εpeak,pos
Σϊςη Αντοχόσ ςτη θετικό διεύθυνςη –
ςpeak,pos
Παραμόρφωςη Αντοχόσ ςτην αρνητικό
διεύθυνςη – εpeak,neg
Σϊςη Αντοχόσ ςτην αρνητικό διεύθυνςη –
ςpeak,neg
Απομϋνουςα Αντοχό ςτη θετικό διεύθυνςη
– ςRes,pos
Απομϋνουςα Αντοχό ςτην αρνητικό
διεύθυνςη – ςRes,neg
υντελεςτόσ Pinching – FPinch

-

300E+03 (kPa)

-

300E+03 (kPa)

-

300

-

500 (kPa)

-

300

-

500 (kPa)

-

120 (kPa)

-

120 (kPa)

0-1

0.5

υντελεςτόσ Απομεύωςησ – FDet

0-1

0.5

Ειδικό βϊροσ - γ

-

24 (kN/m3)

Παράρτθμα Δ - Διατομζσ
ε αυτό το παρϊρτημα περιγρϊφονται λεπτομερώσ οι διαθϋςιμοι τύποι διατομών.

ΔΙΑΣΟΜΕ ΕΝΟ ΤΛΙΚΟΤ
Ορκογϊνια ςυμπαγισ διατομι - rss
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ορθογωνικών μελών ςτισ
μεταλλικϋσ καταςκευϋσ.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Μόνο ϋνα υλικό (χϊλυβασ/ςκυρόδεμα) πρϋπει να οριςτεύ.
Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:



Πλϊτοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.1m
Ύψοσ/βϊθοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2m

ΗΜΕΙΩΗ: Από το SeismoStruct 2016 και μετϊ εύναι δυνατό να εφαρμόςετε μοντϋλα υλικού
ςκυροδϋματοσ ςτον τύπο διατομόσ rss.

Ορκογϊνια κοίλθ διατομι - rhs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ορθογωνικών κούλων μελών
ςτισ μεταλλικϋσ καταςκευϋσ.
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Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Μόνο ϋνα υλικό (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτεύ.
Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:




Πλϊτοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.1m
Ύψοσ/βϊθοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2m
Πϊχοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.1m

ΗΜΕΙΩΗ: Οι χρόςτεσ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν αυτό τη διατομό για την προςομούωςη τησ
ενύςχυςησ ενόσ ορθογωνικού μϋλουσ Ο με διαμόκη προςανατολιςμό χϊλυβα. Προκειμϋνου να το
κϊνετε αυτό, δημιουργεύςτε πρώτα ϋνα μοντϋλο υλικού με τισ ιδιότητεσ του ενιςχυμϋνου υλικού και
μετϊ χρηςιμοποιεύςτε ςτοιχεύο διατομόσ- rhs με εςωτερικό ύψοσ/βϊθοσ που ιςούται με αυτό τησ
αρχικόσ διατομόσ του ςτοιχεύου, πϊχοσ που αντιςτοιχεύ ςτο πϊχοσ του ενιςχυμϋνου ςτρώματοσ, και
ςυνδϋςτε αυτό το ενιςχυμϋνο ςτοιχεύο ςτουσ ύδιουσ κόμβουσ με τουσ οπούουσ ςυνδϋεται το
υφιςτϊμενο ςτοιχεύο.

Κυκλικι ςυμπαγισ διατομι - css
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη κυκλικών μελών ςτισ
μεταλλικϋσ καταςκευϋσ.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Μόνο ϋνα υλικό (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτεύ.
Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:


Διϊμετροσ Διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2m

Παράρτθμα Δ
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Κυκλικι κοίλθ διατομι - chs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη κυκλικών κούλων μελών ςτισ
μεταλλικϋσ καταςκευϋσ.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Μόνο ϋνα υλικό (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτεύ.
Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:



Διϊμετροσ Διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2m
Πϊχοσ Διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01m

ΗΜΕΙΩΗ: Οι χρόςτεσ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν αυτό τη διατομό για την προςομούωςη τησ
ενύςχυςησ ενόσ κυκλικού μϋλουσ Ο με διαμόκη προςανατολιςμό χϊλυβα. Προκειμϋνου να το
κϊνετε αυτό, δημιουργεύςτε πρώτα ϋνα μοντϋλο υλικού με τισ ιδιότητεσ του ενιςχυμϋνου υλικού και
μετϊ χρηςιμοποιεύςτε ςτοιχεύο διατομόσ- chs με εςωτερικό διϊμετρο που ιςούται με αυτό τησ
αρχικόσ διατομόσ του ςτοιχεύου, πϊχοσ που αντιςτοιχεύ ςτο πϊχοσ του ενιςχυμϋνου ςτρώματοσ, και
ςυνδϋςτε αυτό το ενιςχυμϋνο ςτοιχεύο ςτουσ ύδιουσ κόμβουσ με τουσ οπούουσ ςυνδϋεται το
υφιςτϊμενο ςτοιχεύο.

υμμετρικι I- ι T-διατομι - sits
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων προφύλ Ι ό Σ.
ΗΜΕΙΩΗ 1: Μια διατομό Σ μπορεύ να εκτιμηθεύ ορύζοντασ ύδιεσ τιμϋσ ςτο πϊχοσ του κϊτω
πελματοσ και ςτο πϊχοσ του κορμού.
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Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Μόνο ϋνα υλικό (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτεύ.
Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:







Πλϊτοσ κϊτω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.1 m
Πϊχοσ κϊτω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m
Πλϊτοσ ϊνω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ ϊνω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.015 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.015 m

ΗΜΕΙΩΗ 2: Οι χρόςτεσ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν μια διατομό-I για την προςομούωςη τησ
ενύςχυςησ ενόσ ορθογωνικού μϋλουσ Ο με διαμόκη προςανατολιςμό χϊλυβα ό φύλλα FRP
εφαρμοζόμενα ςτισ δύο απϋναντι πλευρϋσ τισ διατομόσ. Προκειμϋνου να το κϊνετε αυτό,
δημιουργεύςτε πρώτα ϋνα μοντϋλο υλικού με τισ ιδιότητεσ του ενιςχυμϋνου υλικού και μετϊ
χρηςιμοποιεύςτε ςτοιχεύο διατομόσ-I με ύψοσ κορμού που ιςούται με αυτό τησ διατομόσ του αρχικού
ςτοιχεύου, ϋνα πϊχοσ κορμού περύπου ύςο με μηδϋν, διαςτϊςεισ πλϊτουσ/πϊχουσ πϋλματοσ
αντύςτοιχεσ με τισ διαςτϊςεισ πλϊτουσ/πϊχουσ του ςτρώματοσ ενύςχυςησ, και ςυνδϋςτε αυτό το
ενιςχυμϋνο ςτοιχεύο ςτουσ ύδιουσ κόμβουσ με τουσ οπούουσ ςυνδϋεται το υφιςτϊμενο ςτοιχεύο.
Προφανώσ για εκεύνεσ τισ περιπτώςεισ που οι ύνεσ τοποθετούνται μόνο ςτη μια πλευρϊ (π.χ.
ενύςχυςη δοκών) μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ διατομό ςχόματοσ Σ.

Αςφμμετρθ διατομι γενικισ μορφισ - agss
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη αςύμμετρων ςχημϊτων
χαλύβδινων προφύλ.
ΗΜΕΙΩΗ: Μια διατομό ςχόματοσ C μπορεύ να εκτιμηθεύ ορύζοντασ μηδενικού-μόκουσ
εκκεντρότητεσ κϊτω και ϊνω πϋλματοσ. Μια διατομό ςχόματοσ L, από την ϊλλη, μπορεύ να εκτιμηθεύ
ορύζοντασ ύδιεσ τιμϋσ ςτο πλϊτοσ του ϊνω πϋλματοσ και ςτο πϊχοσ του κορμού (μαζύ με μηδενικϋσ
εκκεντρότητεσ κϊτω και ϊνω πϋλματοσ).

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Μόνο ϋνα υλικό (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτεύ.
Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:





Πλϊτοσ κϊτω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.1 m
Πϊχοσ κϊτω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m
Πλϊτοσ ϊνω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.075 m
Πϊχοσ ϊνω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.015 m

Παράρτθμα Δ
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Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Εκκεντρότητα κϊτω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.03 m
Εκκεντρότητα ϊνω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.05 m

Διατομι διπλϊν γωνιακϊν ι τφπου C - dacss

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Μόνο ϋνα υλικό (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτεύ.
Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:








Πλϊτοσ κϊτω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m
Πϊχοσ κϊτω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m
Πλϊτοσ ϊνω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.1 m
Πϊχοσ ϊνω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.13 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m
Απόςταςη μεταξύ κορμών. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01m

Διατομι τφπου 1 διπλϊν I – di1
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
διπλού I με απόςταςη μεταξύ των πελμϊτων.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Μόνο ϋνα υλικό (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτεύ.
Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:




Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m

346

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ




Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Απόςταςη μεταξύ πελμϊτων. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.05m

Διατομι τφπου 2 διπλϊν I – di2
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
διπλού I χωρύσ απόςταςη μεταξύ των πελμϊτων.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Μόνο ϋνα υλικό (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτεύ.
Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:





Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m

Διατομι τφπου 1 διπλϊν Ι με άνω και κάτω λάμεσ – di1tbp
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
διπλού I με απόςταςη μεταξύ των πελμϊτων με ϊνω και κϊτω λϊμεσ.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Δύο διαφορετικϊ υλικϊ (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτούν.



Μεταλλικό Διατομό (Σύπου I),
Μεταλλικό Διατομό (Λϊμεσ).

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:




Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m

Παράρτθμα Δ






347

Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Απόςταςη μεταξύ πελμϊτων. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.05m
Πλϊτοσ Λϊμασ Ενύςχυςησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.40 m
Πϊχοσ Λϊμασ Ενύςχυςησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m

Διατομι τφπου 2 διπλϊν Ι με άνω και κάτω λάμεσ – di2tbp
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
διπλού I χωρύσ απόςταςη μεταξύ των πελμϊτων με ϊνω και κϊτω λϊμεσ.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Δύο διαφορετικϊ υλικϊ (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτούν.



Μεταλλικό Διατομό (Σύπου I),
Μεταλλικό Διατομό (Λϊμεσ).

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:







Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Πλϊτοσ Λϊμασ Ενύςχυςησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.40 m
Πϊχοσ Λϊμασ Ενύςχυςησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m

Διατομι τφπου 1 διπλϊν Ι με λάμεσ κορμοφ – di1wp
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
διπλού I με απόςταςη μεταξύ των πελμϊτων με λϊμεσ κορμού.
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Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Δύο διαφορετικϊ υλικϊ (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτούν.



Μεταλλικό Διατομό (Σύπου I),
Μεταλλικό Διατομό (Λϊμεσ).

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:








Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Απόςταςη μεταξύ πελμϊτων. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.05m
Πλϊτοσ Λϊμασ Ενύςχυςησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.26 m
Πϊχοσ Λϊμασ Ενύςχυςησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m

Διατομι τφπου 2 διπλϊν Ι με λάμεσ κορμοφ – di2wp
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
διπλού I χωρύσ απόςταςη μεταξύ των πελμϊτων με λϊμεσ κορμού.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Δύο διαφορετικϊ υλικϊ (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτούν.



Μεταλλικό Διατομό (Σύπου I),
Μεταλλικό Διατομό (Λϊμεσ).

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:







Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Πλϊτοσ Λϊμασ Ενύςχυςησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.26 m
Πϊχοσ Λϊμασ Ενύςχυςησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
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Διατομι τφπου 1 διπλϊν Ι με άνω, κάτω και λάμεσ κορμοφ – di1tbwp
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
διπλού I με απόςταςη μεταξύ των πελμϊτων με ϊνω, κϊτω λϊμεσ και λϊμεσ κορμού.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Δύο διαφορετικϊ υλικϊ (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτούν.



Μεταλλικό Διατομό (Σύπου I),
Μεταλλικό Διατομό (Λϊμεσ).

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:










Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Απόςταςη μεταξύ πελμϊτων. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.05m
Πλϊτοσ ϊνω-κϊτω λϊμασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Πϊχοσ ϊνω-κϊτω λϊμασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Πλϊτοσ λϊμασ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.26 m
Πϊχοσ λϊμασ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m

Διατομι τφπου 2 διπλϊν Ι με άνω, κάτω και λάμεσ κορμοφ – di2tbwp
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
διπλού I χωρύσ απόςταςη μεταξύ των πελμϊτων με ϊνω, κϊτω λϊμεσ και λϊμεσ κορμού.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Δύο διαφορετικϊ υλικϊ (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτούν.



Μεταλλικό Διατομό (Σύπου I),
Μεταλλικό Διατομό (Λϊμεσ).
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Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:









Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Πλϊτοσ ϊνω-κϊτω λϊμασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Πϊχοσ ϊνω-κϊτω λϊμασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Πλϊτοσ λϊμασ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.26 m
Πϊχοσ λϊμασ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m

υγκολλθμζνθ κιβωτιοειδισ διατομι διπλϊν C – bbdc
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
διπλού C.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Μόνο ϋνα υλικό (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτεύ.
Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:






Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.08 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Απόςταςη μεταξύ πελμϊτων. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02m

υγκολλθμζνθ κιβωτιοειδισ διατομι διπλϊν C με ςυνδετιρια λάμα– bbdccp
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
διπλού C με ςυνδετόρια λϊμα.
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Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Δύο διαφορετικϊ υλικϊ (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτούν.



Μεταλλικό Διατομό (Σύπου C),
Μεταλλικό Διατομό (Λϊμα).

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:







Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.08 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Πλϊτοσ Λϊμασ Ενύςχυςησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.35 m
Πϊχοσ Λϊμασ Ενύςχυςησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m

υγκολλθμζνθ κιβωτιοειδισ διατομι διπλϊν C με άνω και κάτω λάμεσ – bbdctbp
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
διπλού C με ϊνω και κϊτω λϊμεσ.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Δύο διαφορετικϊ υλικϊ (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτούν.



Μεταλλικό Διατομό (Σύπου C),
Μεταλλικό Διατομό (Λϊμεσ).

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:








Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.08 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Απόςταςη μεταξύ πελμϊτων. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.05 m
Πλϊτοσ Λϊμασ Ενύςχυςησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.16 m
Πϊχοσ Λϊμασ Ενύςχυςησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
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υγκολλθμζνθ κιβωτιοειδισ διατομι διπλϊν γωνιακϊν – bbda
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
διπλών γωνιακών.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Μόνο ϋνα υλικό (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτεύ.
Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:




Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.08 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m
Απόςταςη μεταξύ πελμϊτων. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m

υγκολλθμζνθ κιβωτιοειδισ διατομι διπλϊν γωνιακϊν με ςυνδετιρια λάμα – bbdacp
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
διπλών γωνιακών με ςυνδετόρια λϊμα.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Δύο διαφορετικϊ υλικϊ (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτούν.



Μεταλλικό Διατομό (Γωνιακϋσ),
Μεταλλικό Διατομό (Λϊμα).

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:





Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.08 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m
Πλϊτοσ Λϊμασ Ενύςχυςησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.12 m
Πϊχοσ Λϊμασ Ενύςχυςησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m
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Διατομι Ι με άνω και κάτω λάμεσ – itbp
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
ςχόματοσ-I με ϊνω και κϊτω λϊμεσ.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Δύο διαφορετικϊ υλικϊ (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτούν.



Μεταλλικό Διατομό (Σύπου Ι),
Μεταλλικό Διατομό (Λϊμεσ).

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:







Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Πλϊτοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Πλϊτοσ Λϊμασ Ενύςχυςησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.18 m
Πϊχοσ Λϊμασ Ενύςχυςησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m

Διατομι με Ι άνω, κάτω και λάμεσ κορμοφ – itbwp
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
ςχόματοσ-I με ϊνω, κϊτω λϊμεσ και λϊμεσ κορμού.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Δύο διαφορετικϊ υλικϊ (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτούν.



Μεταλλικό Διατομό (Σύπου Ι),
Μεταλλικό Διατομό (Λϊμεσ).

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:


Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m

354

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ









Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m
Πλϊτοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Πλϊτοσ ϊνω-κϊτω λϊμασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.15 m
Πϊχοσ ϊνω-κϊτω λϊμασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m
Πλϊτοσ λϊμασ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.22 m
Πϊχοσ λϊμασ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m

Διατομι Ι με άνω λάμα – itp
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
ςχόματοσ-I με ϊνω λϊμα.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Δύο διαφορετικϊ υλικϊ (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτούν.



Μεταλλικό Διατομό (Σύπου Ι),
Μεταλλικό Διατομό (Λϊμα).

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:







Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Πλϊτοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Πλϊτοσ Άνω λϊμασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ Άνω λϊμασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m

Διατομι με κάτω λάμα – ibp
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
ςχόματοσ-I με κϊτω λϊμα.
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Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Δύο διαφορετικϊ υλικϊ (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτούν.



Μεταλλικό Διατομό (Σύπου Ι),
Μεταλλικό Διατομό (Λϊμα).

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:







Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Πλϊτοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Πλϊτοσ Κϊτω λϊμασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ Κϊτω λϊμασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01m

Διατομι Ι ενιςχυμζνθ ςτθν κάτω παρειά με διατομι Ι – ibri
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
ςχόματοσ-I οπλιςμϋνων με χαλύβδινεσ διατομϋσ ςχόματοσ I.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Δύο διαφορετικϊ υλικϊ (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτούν.



Μεταλλικό Διατομό (Άνω Σύπου Ι),
Μεταλλικό Διατομό (Κϊτω Σύπου Ι).

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:









Πλϊτοσ πϋλματοσ ϊνω διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ πϋλματοσ ϊνω διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Πλϊτοσ κορμού ϊνω διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ κορμού ϊνω διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Πλϊτοσ πϋλματοσ κϊτω διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.15 m
Πϊχοσ πϋλματοσ κϊτω διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m
Πλϊτοσ κορμού κϊτω διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.15 m
Πϊχοσ κορμού κϊτω διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m
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Διατομι Ι ενιςχυμζνθ ςτθν κάτω παρειά με διατομι Σ – ibrt
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
ςχόματοσ-I οπλιςμϋνων με χαλύβδινεσ διατομϋσ ςχόματοσ Σ.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Δύο διαφορετικϊ υλικϊ (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτούν.



Μεταλλικό Διατομό (Άνω Σύπου Ι),
Μεταλλικό Διατομό (Κϊτω Σύπου Σ).

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:









Πλϊτοσ πϋλματοσ διατομόσ I. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ πϋλματοσ διατομόσ I. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Πλϊτοσ κορμού διατομόσ I. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ κορμού διατομόσ I. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Πλϊτοσ πϋλματοσ διατομόσ T. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.12 m
Πϊχοσ πϋλματοσ διατομόσ T. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m
Πλϊτοσ κορμού διατομόσ T. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.08 m
Πϊχοσ κορμού διατομόσ T. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m

Αςτεροειδισ διατομι από γωνιακζσ διατομζσ – sfa
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
ςχόματοσ αςτεριού.
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Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Μόνο ϋνα υλικό (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτεύ.
Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:




Πλϊτοσ πϋλματοσ .Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.15 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m
Απόςταςη μεταξύ πελμϊτων. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m

Διατομι διπλϊν γωνιακϊν ςυνδεδεμζνων κορμό με κορμό – dabtb
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη χαλύβδινων διατομών
διπλών γωνιακών κορμό με κορμό.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Μόνο ϋνα υλικό (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτεύ.
Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:




Πλϊτοσ πϋλματοσ .Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.15 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m
Απόςταςη μεταξύ πελμϊτων. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m

υγκολλθμζνθ κιβωτιοειδισ διατομι από τζςςερισ γωνιακζσ διατομζσ– bbfa
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη κουτιών που ςχηματύζονται
από χαλύβδινεσ διατομϋσ τεςςϊρων γωνιακών.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Μόνο ϋνα υλικό (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτεύ.
Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:


Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.15 m
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Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m
Απόςταςη μεταξύ πελμϊτων. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m

ΗΜΕΙΩΗ: Οι χρόςτεσ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν αυτό την διατομό κουτιού που αποτελεύται
από τϋςςερισ γωνιακϋσ διατομϋσ για την προςομούωςη τησ ενύςχυςησ ενόσ ορθογωνικού μϋλουσ Ο
με διαμόκη προςανατολιςμό χϊλυβα ό υφαςμϊτων FRP, εφαρμοζόμενων ςτισ δύο απϋναντι πλευρϋσ
τησ διατομόσ. Προκειμϋνου να το κϊνετε αυτό, δημιουργεύςτε πρώτα ϋνα μοντϋλο υλικού με τισ
ιδιότητεσ του ενιςχυμϋνου υλικού και μετϊ χρηςιμοποιεύςτε το ςτοιχεύο διατομόσ κουτύ που
αποτελεύται από τϋςςερα ςτοιχεύα γωνιακόσ διατομόσ που ιςούται με αυτό τησ αρχικόσ διατομόσ
του ςτοιχεύου, διαςτϊςεισ πϊχουσ πϋλματοσ που αντιςτοιχούν ςτο πϊχοσ του ενιςχυμϋνου
ςτρώματοσ, και ςυνδϋςτε αυτό το ενιςχυμϋνο ςτοιχεύο ςτουσ ύδιουσ κόμβουσ με τουσ οπούουσ
ςυνδϋεται το υφιςτϊμενο ςτοιχεύο.

Διατομι διπλϊν γωνιακϊν τοποκετθμζνων κατά μικοσ τθσ διαγωνίου – dadg
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη διπλών γωνιακών
τοποθετημϋνων κατϊ μόκοσ τησ διαγωνύου των χαλύβδινων διατομών.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Μόνο ϋνα υλικό (χϊλυβασ) πρϋπει να οριςτεύ.
Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:




Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.15 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m
Απόςταςη μεταξύ πελμϊτων. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m

ταυροειδισ διατομι - cfs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη μιασ διατομόσ I και δύο
διατομών Σ που ςυνδϋονται ςυμμετρικϊ με διαμόρφωςη κορμού ςχηματύζοντασ διατομό με πϋλματα.
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Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Δύο διαφορετικϊ υλικϊ (χϊλυβα) πρϋπει να οριςτούν:



Μεταλλικό Διατομό (Σύπου Ι)
Μεταλλικό Διατομό (Σύπου Σ)

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:









Ύψοσ κορμού διατομόσ Ι. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0,2m
Πϊχοσ κορμού διατομόσ Ι. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0,02m
Πλϊτοσ πϋλματοσ διατομόσ Ι. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0,2m
Πϊχοσ πϋλματοσ διατομόσ Ι. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0,02m
Ύψοσ κορμού διατομόσ Σ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0,2m
Πϊχοσ κορμού διατομόσ Σ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0,02m
Πλϊτοσ πϋλματοσ διατομόσ Σ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0,2m
Πϊχοσ πϋλματοσ διατομόσ Σ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0,02m

ΔΙΑΣΟΜΕ ΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ
ΗΜΕΙΩΗ 1: Η περιςφιγμϋνη περιοχό του ςκυροδϋματοσ υπολογύζεται αυτόματα από το
πρόγραμμα χρηςιμοποιώντασ το πϊχοσ τησ επικϊλυψησ Ο/ που ορύζεται ςτην ενότητα διατομών (η
προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 2.5cm).

ΗΜΕΙΩΗ 2: Όλεσ οι ρϊβδοι πρϋπει να τοποθετηθούν εντόσ τησ περιςφιγμϋνησ περιοχόσ του
ςκυροδϋματοσ.

Ορκογωνικι διατομι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ - rcrs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ορθογωνικών
υποςτυλωμϊτων οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ. Η χρόςη αυτόσ τησ διατομόσ για την προςομούωςη
πλατιών υποςτυλωμϊτων ό δομικών τοιχύων εύναι επύςησ δυνατό, εφόςον χρηςιμοποιούνται
ϊκαμπτοι ςύνδεςμοι ςτο μιςό του πλϊτουσ υποςτυλώματοσ/τοιχύου για να ςυνδϋςουν το πλαιςιακό
ςτοιχεύο του υποςτυλώματοσ/τοιχύου ςτα παρακεύμενα δομικϊ μϋλη, ώςτε να προςομοιωθεύ επαρκώσ
η κύνηςη ωσ ϊκαμπτο ςώμα του πεπλατυςμϋνου υποςτυλώματοσ/τοιχύου και η επιρροό του ςτα
ςυνδεδεμϋνα δομικϊ μϋλη.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σρύα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:


Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
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Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:




Ύψοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.5 m
Πλϊτοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη. Μπορούν επύςησ να προςτεθούν ςυνδετόρεσ
ςχόματοσ ρόμβου.
Ενύςχυςη με ΙΟΠ
Μπορεύ να ειςαχθεύ ύφαςμα ΙΟΠ επιλϋγοντϊσ το από μια λύςτα με τα πιο κοινϊ προώόντα τησ αγορϊσ, ό
ειςϊγοντασ τιμϋσ καθοριςμϋνεσ από τον χρόςτη.

Σετράπλευρθ διατομι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ - rcqs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη τετρϊπλευρων
υποςτυλωμϊτων.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σρύα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:




Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
ΕγκϊρςιοσΟπλιςμόσ,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:







Πλευρϊ 1. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.45 m
Πλευρϊ 2. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.45 m
Πλευρϊ 3. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.45 m
Πλευρϊ 4. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.45 m
Γωνύα. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 70 ͦ
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m
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Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη. Μπορούν επύςησ να προςτεθούν ςυνδετόρεσ
ςχόματοσ ρόμβου.
Ενύςχυςη με ΙΟΠ
Μπορεύ να ειςαχθεύ ύφαςμα ΙΟΠ επιλϋγοντϊσ το από μια λύςτα με τα πιο κοινϊ προώόντα τησ αγορϊσ, ό
ειςϊγοντασ τιμϋσ καθοριςμϋνεσ από τον χρόςτη.
ΗΜΕΙΩΗ: Οι αποςτϊςεισ των ρϊβδων d3 και d2 μετρώνται από την κϊτω αριςτερϊ γωνύα τησ
διατομόσ.

Ορκογωνικι κοίλθ διατομι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ - rcrrcs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ορθογωνικών
υποςτυλωμϊτων με ςτρογγυλεμϋνεσ γωνύεσ.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σρύα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:




Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:





Ύψοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.7 m
Πλϊτοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.6 m
Ακτύνα καμπυλότητασ γωνιών. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.1 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).
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Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη. Μπορούν επύςησ να προςτεθούν ςυνδετόρεσ
ςχόματοσ ρόμβου.
Ενύςχυςη με ΙΟΠ
Μπορεύ να ειςαχθεύ ύφαςμα ΙΟΠ επιλϋγοντϊσ το από μια λύςτα με τα πιο κοινϊ προώόντα τησ αγορϊσ, ό
ειςϊγοντασ τιμϋσ καθοριςμϋνεσ από τον χρόςτη.

Κυκλικι διατομι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ - rccs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη κυκλικών υποςτυλωμϊτων.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σρύα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:




Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:



Διϊμετροσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.6 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και τησ
μεταξύ τουσ απόςταςησ, καθώσ και να επιλεγεύ κυκλικό ό ςπειροειδόσ διϊταξη.
Ενύςχυςη με ΙΟΠ
Μπορεύ να ειςαχθεύ ύφαςμα ΙΟΠ επιλϋγοντϊσ το από μια λύςτα με τα πιο κοινϊ προώόντα τησ αγορϊσ, ό
ειςϊγοντασ τιμϋσ καθοριςμϋνεσ από τον χρόςτη.
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Διατομι υποςτυλϊματοσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ μορφισ Η – rczcs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη υποςτυλωμϊτων ςχόματοσ
Ζ.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σρύα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:




Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:








Πλϊτοσ κϊτω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.6 m
Πϊχοσ κϊτω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.25 m
Πλϊτοσ ϊνω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.6 m
Πϊχοσ ϊνω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.25 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.7 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.25 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.
Ενύςχυςη με ΙΟΠ
Μπορεύ να ειςαχθεύ ύφαςμα ΙΟΠ επιλϋγοντϊσ το από μια λύςτα με τα πιο κοινϊ προώόντα τησ αγορϊσ, ό
ειςϊγοντασ τιμϋσ καθοριςμϋνεσ από τον χρόςτη.
ΗΜΕΙΩΗ: Η απόςταςη ρϊβδων d3 μετρϊται από την κϊτω παρειϊ τησ διατομόσ.
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Διατομι υποςτυλϊματοσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ μορφισ L - rclcs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη υποςτυλωμϊτων ςχόματοσ
L.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σρύα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:




Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:






Πλϊτοσ πλευρϊσ 1. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.6 m
Πλϊτοσ πλευρϊσ 2. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.6 m
Πϊχοσ πλευρϊσ 1. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.25 m
Πϊχοσ πλευρϊσ 2. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.25 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.
ΗΜΕΙΩΗ: Η απόςταςη ρϊβδων d3 μετρϊται από την κϊτω παρειϊ τησ διατομόσ.

Ενύςχυςη με ΙΟΠ
Μπορεύ να ειςαχθεύ ύφαςμα ΙΟΠ επιλϋγοντϊσ το από μια λύςτα με τα πιο κοινϊ προώόντα τησ αγορϊσ, ό
ειςϊγοντασ τιμϋσ καθοριςμϋνεσ από τον χρόςτη.
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Διατομι υποςτυλϊματοσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ μορφισ Σ - rctcs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη υποςτυλωμϊτων ςχόματοσ
Σ.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σρύα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:




Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ
κυρόδεμα

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:







Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.75 m
Ύψοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.25 m
Πλϊτοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.25 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.30 m
Εκκεντρότητα κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.25 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1. Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
2. Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).
Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.
ΗΜΕΙΩΗ: Η απόςταςη ρϊβδων d3 μετρϊται από την κϊτω παρειϊ τησ διατομόσ.

Ενύςχυςη με ΙΟΠ
Μπορεύ να ειςαχθεύ ύφαςμα ΙΟΠ επιλϋγοντϊσ το από μια λύςτα με τα πιο κοινϊ προώόντα τησ αγορϊσ, ό
ειςϊγοντασ τιμϋσ καθοριςμϋνεσ από τον χρόςτη.
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Διατομι Σ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ - rcts
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη δοκών οπλιςμϋνου
ςκυροδϋματοσ, με Σ-, L- ό ορθογωνικϊ ςχόματα (για την προςομούωςη τησ διατομόσ-L εύναι
απαραύτητο να οριςτεύ μια μηδενικό εκκεντρότητα δοκού, ενώ για την προςομούωςη τησ τελευταύασ
οι χρόςτεσ πρϋπει να ορύςουν όμοιεσ τιμϋσ για τα πλϊτη τησ πλϊκασ και τησ δοκού).

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σρύα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:




Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:








Ύψοσ δοκού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.6 m
Πλϊτοσ δοκού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.25 m
Ενεργό πλϊτοσ πλϊκασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 1 m
Πϊχοσ πλϊκασ 1. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.15 m
Πϊχοσ πλϊκασ 2. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.15 m
Εκκεντρότητα δοκού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.375 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.
ΗΜΕΙΩΗ 1: Η απόςταςη ρϊβδων d3 μετρϊται από την κϊτω παρειϊ τησ διατομόσ.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Από την ϋκδοςη 6 εύναι δυνατό να οριςτούν αςύμετρα πϊχη πελμϊτων (δεύτε
παραπϊνω).

Παράρτθμα Δ

367

Αςφμμετρθ ορκογωνικι διατομι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ - rcars
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ορθογωνικών δοκών
οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σρύα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:




Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:




Ύψοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.6 m
Πλϊτοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.
ΗΜΕΙΩΗ: Η απόςταςη ρϊβδων d3 μετρϊται από την κϊτω παρειϊ τησ διατομόσ.
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Ορκογωνικι διατομι τοιχίου οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ - rcrws
Αυτό εύναι μια διατομό που μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για την προςομούωςη τοιχύων ςκυροδϋματοσ
κϊθε ςχόματοσ. Πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν ϊκαμπτοι ςύνδεςμοι ςτο μιςό από το πλϊτοσ του τοιχύου
για να ςυνδϋςουν το πλαιςιακό ςτοιχεύο του τοιχύου ςτα παρακεύμενα δομικϊ μϋλη, προκειμϋνου να
προςομοιωθεύ επαρκώσ η ϊκαμπτη ςτόριξη του τοιχύου και η ςυνειςφορϊ του ςτα ςυνδεδεμϋνα μϋλη.
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: υνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να διαβϊςουν το ϋργο των Beyer et al. [2008] για
περιςςότερεσ οδηγύεσ πϊνω ςτο θϋμα, ειδικϊ ϋαν επιθυμούν να χρηςιμοποιόςουν αυτό τη διατομό
για να προςομοιώςουν τοιχύα ςχόματοσ L- ό U-.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σρύα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:




Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:






Πλϊτοσ τοιχύου. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 2 m
Πϊχοσ ακραύων περιοχών διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
Πλϊτοσ ακραύων περιοχών διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Πϊχοσ πυρόνα διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη. Μπορούν επύςησ να προςτεθούν ςυνδετόρεσ
ςχόματοσ ρόμβου ςτισ ακραύεσ περιοχϋσ τησ διατομόσ.
Ενύςχυςη με ΙΟΠ
Μπορεύ να ειςαχθεύ ύφαςμα ΙΟΠ επιλϋγοντϊσ το από μια λύςτα με τα πιο κοινϊ προώόντα τησ αγορϊσ, ό
ειςϊγοντασ τιμϋσ καθοριςμϋνεσ από τον χρόςτη.
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Ορκογωνικι διατομι τοιχίου οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ χωρίσ ψευδοχποςτυλϊματα - rcbws
Αυτό εύναι μια διατομό που μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για την προςομούωςη τοιχύων ςκυροδϋματοσ
χωρύσ ψευδοώποςτυλώματα.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σρύα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:




Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:




Πλϊτοσ τοιχύου. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 1 m
Πϊχοσ πυρόνα διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.
Ενύςχυςη με ΙΟΠ
Μπορεύ να ειςαχθεύ ύφαςμα ΙΟΠ επιλϋγοντϊσ το από μια λύςτα με τα πιο κοινϊ προώόντα τησ αγορϊσ, ό
ειςϊγοντασ τιμϋσ καθοριςμϋνεσ από τον χρόςτη.
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Διατομι τοιχίου οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ μορφισ U - rcuws
Αυτό εύναι μια διατομό που μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για την προςομούωςη μεμονωμϋνων τοιχεύων
οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ ςχόματοσ U που υπόκεινται ςε ορθογωνικό ςειςμικό φόρτιςη. Αν το τοιχύο
βρύςκεται μϋςα ϋνα κτύριο, τότε κατϊλληλοι ςύνδεςμοι πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν προκειμϋνου να
προςομοιωθεύ επαρκώσ η κύνηςη του ϊκαμπτου τούχου και η επιρροό του ςτα ςυνδεδεμϋνα δομικϊ
μϋλη. Για μη ορθογωνικό (δηλ. διαγώνια) φόρτιςη, η χρόςη αυτόσ τησ διατομόσ πρϋπει να
αποφεύγεται. ε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ ςυνύςταται η χρόςη κατϊλληλα ςυνδεδεμϋνων ορθογωνικών
διατομών τοιχύου (rcrws, rcrs).
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: υνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να διαβϊςουν το ϋργο των Beyer et al. [2008] για
περιςςότερεσ οδηγύεσ πϊνω ςτο θϋμα.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σρύα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:




Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:











Πλϊτοσ πύςω πλευρϊσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 2 m
Πλϊτοσ πλευρϊσ 1. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 1.8 m
Πλϊτοσ πλευρϊσ 2. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 1.8 m
Πϊχοσ πύςω πλευρϊσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.25 m
Πϊχοσ πλευρϊσ 1. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.25 m
Πϊχοσ πλευρϊσ 2. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.25 m
Πλϊτοσ περιςφιγμϋνων ϊκρων πύςω πλευρϊσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Πλϊτοσ περιςφιγμϋνων ϊκρων πλευρϊσ 1. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Πλϊτοσ περιςφιγμϋνων ϊκρων πλευρϊσ 2. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη. Μπορούν επύςησ να προςτεθούν ςυνδετόρεσ
ςχόματοσ ρόμβου ςτα ορθογωνικϊ περιςφιγμϋνα ϊκρατησ διατομόσ.
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ΗΜΕΙΩΗ: Η απόςταςη ρϊβδων d3 μετρϊται από την κϊτω παρειϊ τησ διατομόσ.

Διατομι τοιχίου οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ μορφισ Η - rczws
Αυτό εύναι μια διατομό που μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για την προςομούωςη μεμονωμϋνου τοιχύου
οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ ςχόματοσ Ζ.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σρύα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:




Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:











Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 2 m
Πλϊτοσ πλευρϊσ 1. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 1.2 m
Πλϊτοσ πλευρϊσ 2. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 1.2 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
Πϊχοσ πλευρϊσ 1. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
Πϊχοσ πλευρϊσ 2. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
Πλϊτοσ περιςφιγμϋνων ϊκρων κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Πλϊτοσ περιςφιγμϋνων ϊκρων πλευρϊσ 1. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Πλϊτοσ περιςφιγμϋνων ϊκρων πλευρϊσ 2. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη. Μπορούν επύςησ να προςτεθούν ςυνδετόρεσ
ςχόματοσ ρόμβου ςτα ορθογωνικϊ περιςφιγμϋνα ϊκρα τησ διατομόσ.
ΗΜΕΙΩΗ: Η απόςταςη ρϊβδων d3 μετρϊται από την κϊτω παρειϊ τησ διατομόσ.
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Διατομι τοιχίου οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ μορφισ L - rclws
Αυτό εύναι μια διατομό που μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςτην προςομούωςη μεμονωμϋνων τοιχύων
οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ ςχόματοσ L που υπόκεινται ςε ορθογωνικό ςειςμικό φόρτιςη. Αν το τοιχύο
βρύςκεται μϋςα ςε ϋνα κτύριο, τότε κατϊλληλοι ςύνδεςμοι πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν προκειμϋνου να
προςομοιωθεύ επαρκώσ η κύνηςη του ϊκαμπτου τοιχύου και η επιρροό του ςτα ςυνδεδεμϋνα δομικϊ
μϋλη. Για μη ορθογωνικό (δηλ. διαγώνια) φόρτιςη, η χρόςη αυτόσ τησ διατομόσ πρϋπει να
αποφεύγεται. ε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ ςυνύςταται η χρόςη κατϊλληλα ςυνδεδεμϋνων ορθογωνικών
διατομών τοιχύου (rcrws, rcrs).
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: υνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να διαβϊςουν το ϋργο των Beyer et al. [2008] για
περιςςότερεσ οδηγύεσ πϊνω ςτο θϋμα.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σρύα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:




Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:










Πλϊτοσ πλευρϊσ 1. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 1.2 m
Πλϊτοσ πλευρϊσ 2. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 1.2 m
Πϊχοσ πλευρϊσ 1. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.25 m
Πϊχοσ πλευρϊσ 2. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.25 m
Πλϊτοσ 1 περιςφιγμϋνησ κεντρικόσ περιοχόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Πλϊτοσ 2 περιςφιγμϋνησ κεντρικόσ περιοχόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Πλϊτοσ περιςφιγμϋνου ϊκρου 1. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
Πλϊτοσ περιςφιγμϋνου ϊκρου 2. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη. Μπορούν επύςησ να προςτεθούν ςυνδετόρεσ
ςχόματοσ ρόμβου ςτα ορθογωνικϊ περιςφιγμϋνα ϊκρα τησ διατομόσ.
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ΗΜΕΙΩΗ: Η απόςταςη ρϊβδων d3 μετρϊται από την κϊτω παρειϊ τησ διατομόσ.

Ορκογωνικι κοίλθ διατομι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ - rcrhs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ ςτην προςομούωςη κούλων ορθογωνικών
διατομών ςε γϋφυρεσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σρύα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:




Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:






Εξωτερικό ύψοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.9 m
Εξωτερικό ύψοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.6 m
Εξωτερικό πλϊτοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.7 m
Εςωτερικό πλϊτοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.

374

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ

Ορκογωνικι κοίλθ διατομι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ - rcrrchs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ ςτην προςομούωςη κούλων ορθογωνικών βϊθρων
με ςτρογγυλεμϋνεσ γωνύεσ ςε γϋφυρεσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σρύα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:




Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:







Εξωτερικό ύψοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.9 m
Εςωτερικό ύψοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.6 m
Εξωτερικό πλϊτοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.7 m
Εςωτερικό πλϊτοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Ακτύνα καμπυλότητασ γωνιών. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.1 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.
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Κυκλικι κοίλθ διατομι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ - rcchs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ ςτην προςομούωςη κούλων κυκλικών βϊθρων ςε
γϋφυρεσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σρύα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:




Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:




Εξωτερικό διϊμετροσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.9 m
Εςωτερικό διϊμετροσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.65 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και τησ
μεταξύ τουσ απόςταςησ, καθώσ και να επιλεγεύ κυκλικό ό ςπειροειδόσ διϊταξη.

Κιβωτιοειδισ διατομι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ - rcbgs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ ςτην προςομούωςη δοκών ςκυροδϋματοσ με κούλο
πτρόνα.
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Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σρύα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:




Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:










Ύψοσ κϊτω από τα πϋλματα. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 1.2 m
Πλϊτοσ κορυφόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 3 m
Πλϊτοσ βϊςησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 2.2 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.35 m
Πϊχοσ κορυφόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
Πϊχοσ βϊςησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Ύψοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.
ΗΜΕΙΩΗ: Η απόςταςη ρϊβδων d3 μετρϊται από την κϊτω παρειϊ τησ διατομόσ.

ΔΙΑΣΟΜΕ ΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΜΕ ΜΑΝΔΤΑ
Ορκογωνικι διατομι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μανδφα - rcjrs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ορθογωνικών
υποςτυλωμϊτων που ϋχουν ενιςχυθεύ μϋςω μανδύα οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ (φύλλα χϊλυβα ό ΙΟΠ
μπορούν να προςομοιωθούν χρηςιμοποιώντασ τισ υφιςτϊμενεσ διατομϋσ Ο). Η δυνατότητα οριςμού
διαφορετικών επιπϋδων περύςφιγξησ για τα εςωτερικϊ (υφιςτϊμενα) και τα εξωτερικϊ (νϋα) υλικϊ
ςκυροδϋματοσ, εύναι διαθϋςιμη.
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Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Έξι διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:







Εξωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εξωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Μανδύασ κυροδϋματοσ,
Πυρόνασ κυροδϋματοσ.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:






Εξωτερικό ύψοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.5 m
Εςωτερικό ύψοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.25 m
Εξωτερικό πλϊτοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.45 m
Εςωτερικό πλϊτοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη. Μπορούν επύςησ να προςτεθούν ςυνδετόρεσ
ςχόματοσ ρόμβου.
Ενύςχυςη με ΙΟΠ
Μπορεύ να ειςαχθεύ ύφαςμα ΙΟΠ επιλϋγοντϊσ το από μια λύςτα με τα πιο κοινϊ προώόντα τησ αγορϊσ, ό
ειςϊγοντασ τιμϋσ καθοριςμϋνεσ από τον χρόςτη.

Ορκογωνικι διατομι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μανδφα με ςτρογγυλεμζνεσ άκρεσ – rcjrrcs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ορθογωνικών
υποςτυλωμϊτων με ςτρογγυλεμϋνεσ γωνύεσ που ϋχουν ενιςχυθεύ μϋςω μανδυών οπλιςμϋνου
ςκυροδϋματοσ (φύλλα χϊλυβα ό ΙΟΠ μπορούν να προςομοιωθούν χρηςιμοποιώντασ τισ υφιςτϊμενεσ
διατομϋσ Ο). Η δυνατότητα οριςμού διαφορετικών επιπϋδων περύςφιγξησ για τα εςωτερικϊ
(υφιςτϊμενα) και τα εξωτερικϊ (νϋα) υλικϊ ςκυροδϋματοσ, εύναι διαθϋςιμη.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Έξι διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:


Εξωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
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Εςωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εξωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Μανδύασ κυροδϋματοσ,
Πυρόνασ κυροδϋματοσ.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:






Εξωτερικό ύψοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.8 m
Εξωτερικό πλϊτοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.7 m
Ακτύνα εςωτερικών ςτρογγυλοποιημϋνων γωνιών. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.1 m
Πϊχοσ μανδύα. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.1 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη. Μπορούν επύςησ να προςτεθούν ςυνδετόρεσ
ςχόματοσ ρόμβου.
Ενύςχυςη με ΙΟΠ
Μπορεύ να ειςαχθεύ ύφαςμα ΙΟΠ επιλϋγοντϊσ το από μια λύςτα με τα πιο κοινϊ προώόντα τησ αγορϊσ, ό
ειςϊγοντασ τιμϋσ καθοριμϋνεσ από τον χρόςτη.

Ορκογωνικι διατομι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με τρίπλευρο μανδφα – rcjrs3
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ορθογωνικών
υποςτυλωμϊτων που ϋχουν ενιςχυθεύ ςε τρεύσ πλευρϋσ μϋςω μανδυών οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ
(φύλλα χϊλυβα ό ΙΟΠ μπορούν να προςομοιωθούν χρηςιμοποιώντασ τισ υφιςτϊμενεσ διατομϋσ Ο). Η
δυνατότητα οριςμού διαφορετικών επιπϋδων περύςφιγξησ για τα εςωτερικϊ (υφιςτϊμενα) και τα
εξωτερικϊ (νϋα) υλικϊ ςκυροδϋματοσ, εύναι διαθϋςιμη.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Έξι διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:






Εξωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εξωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Μανδύασ κυροδϋματοσ,
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Πυρόνασ κυροδϋματοσ.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:






Εξωτερικό ύψοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.5 m
Εςωτερικό ύψοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Εξωτερικό πλϊτοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Εςωτερικό πλϊτοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη. Μπορούν επύςησ να προςτεθούν ςυνδετόρεσ
ςχόματοσ ρόμβου.
Ενύςχυςη με ΙΟΠ
Μπορεύ να ειςαχθεύ ύφαςμα ΙΟΠ επιλϋγοντϊσ το από μια λύςτα με τα πιο κοινϊ προώόντα τησ αγορϊσ, ό
ειςϊγοντασ τιμϋσ καθοριςμϋνεσ από τον χρόςτη.

Ορκογωνικι διατομι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με δίπλευρο μανδφα – rcjrs2
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ορθογωνικών
υποςτυλωμϊτων που ϋχουν ενιςχυθεύ ςε δύο πλευρϋσ μϋςω μανδυών οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ
(φύλλα χϊλυβα ό ΙΟΠ μπορούν να προςομοιωθούν χρηςιμοποιώντασ τισ υφιςτϊμενεσ διατομϋσ Ο). Η
δυνατότητα οριςμού διαφορετικών επιπϋδων περύςφιγξησ για τα εςωτερικϊ (υφιςτϊμενα) και τα
εξωτερικϊ (νϋα) υλικϊ ςκυροδϋματοσ, εύναι διαθϋςιμη.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Έξι διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:







Εξωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εξωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Μανδύασ ςκυροδϋματοσ,
Πυρόνασ ςκυροδϋματοσ.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:


Εξωτερικό ύψοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.5 m
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Εςωτερικό ύψοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Εξωτερικό πλϊτοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Εςωτερικό πλϊτοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη. Μπορούν επύςησ να προςτεθούν ςυνδετόρεσ
ςχόματοσ ρόμβου.
Ενύςχυςη με ΙΟΠ
Μπορεύ να ειςαχθεύ ύφαςμα ΙΟΠ επιλϋγοντϊσ το από μια λύςτα με τα πιο κοινϊ προώόντα τησ αγορϊσ, ό
ειςϊγοντασ τιμϋσ καθοριμϋνεσ από τον χρόςτη.

Ορκογωνικι διατομι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μονόπλευρο μανδφα – rcjrs1
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ορθογωνικών
υποςτυλωμϊτων που ϋχουν ενιςχυθεύ ςε μύα πλευρϊ με μανδύα οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ (φύλλα
χϊλυβα ό ΙΟΠ μπορούν να προςομοιωθούν χρηςιμοποιώντασ τισ υφιςτϊμενεσ διατομϋσ Ο). Η
δυνατότητα οριςμού διαφορετικών επιπϋδων περύςφιγξησ για τα εςωτερικϊ (υφιςτϊμενα) και τα
εξωτερικϊ (νϋα) υλικϊ ςκυροδϋματοσ, εύναι διαθϋςιμη.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Έξι διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:







Εξωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εξωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Μανδύασ ςκυροδϋματοσ,
Πυρόνασ ςκυροδϋματοσ.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:





Εξωτερικό ύψοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.55 m
Εςωτερικό ύψοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Πλϊτοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Παράρτθμα Δ
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Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη. Μπορούν επύςησ να προςτεθούν ςυνδετόρεσ
ςχόματοσ ρόμβου.
Ενύςχυςη με ΙΟΠ
Μπορεύ να ειςαχθεύ ύφαςμα ΙΟΠ επιλϋγοντϊσ το από μια λύςτα με τα πιο κοινϊ προώόντα τησ αγορϊσ, ό
ειςϊγοντασ τιμϋσ καθοριμϋνεσ από τον χρόςτη.

Κυκλικι διατομι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ - rcjcs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη κυκλικών υποςτυλωμϊτων
που ϋχουν ενιςχυθεύ με μανδύα οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ (φύλλα χϊλυβα ό ΙΟΠ μπορούν να
προςομοιωθούν χρηςιμοποιώντασ τισ υφιςτϊμενεσ διατομϋσ Ο). Η δυνατότητα οριςμού
διαφορετικών επιπϋδων περύςφιγξησ για τα εςωτερικϊ (υφιςτϊμενα) και τα εξωτερικϊ (νϋα) υλικϊ
ςκυροδϋματοσ, εύναι διαθϋςιμη.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Έξι διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:







Εξωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εξωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Μανδύασ ςκυροδϋματοσ,
Πυρόνασ ςκυροδϋματοσ.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:




Εξωτερικό διϊμετροσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.6 m
Εςωτερικό διϊμετροσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
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2.

Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και τησ
μεταξύ τουσ απόςταςησ, καθώσ και να επιλεγεύ κυκλικό ό ςπειροειδόσ διϊταξη.
Ενύςχυςη με ΙΟΠ
Μπορεύ να ειςαχθεύ ύφαςμα ΙΟΠ επιλϋγοντϊσ το από μια λύςτα με τα πιο κοινϊ προώόντα τησ αγορϊσ, ό
ειςϊγοντασ τιμϋσ καθοριςμϋνεσ από τον χρόςτη.

Διατομι υποςτυλϊματοσ μορφισ Η οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μανδφα – rcjzcs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη υποςτυλωμϊτων ςχόματοσ
Ζ που ϋχουν ενιςχυθεύ με μανδύα οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ (φύλλα χϊλυβα ό ΙΟΠ μπορούν να
προςομοιωθούν χρηςιμοποιώντασ τισ υφιςτϊμενεσ διατομϋσ Ο). Η δυνατότητα οριςμού
διαφορετικών επιπϋδων περύςφιγξησ για τα εςωτερικϊ (υφιςτϊμενα) και τα εξωτερικϊ (νϋα) υλικϊ
ςκυροδϋματοσ, εύναι διαθϋςιμη.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Έξι διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:







Εξωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εξωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Μανδύασ ςκυροδϋματοσ,
Πυρόνασ ςκυροδϋματοσ.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:









Πλϊτοσ κϊτω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 1 m
Πϊχοσ κϊτω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.45 m
Πλϊτοσ ϊνω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 1 m
Πϊχοσ ϊνω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.45 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 1.3 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.45 m
Πϊχοσ μανδύα. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.1 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Παράρτθμα Δ
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Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.
Ενύςχυςη με ΙΟΠ
Μπορεύ να ειςαχθεύ ύφαςμα ΙΟΠ επιλϋγοντϊσ το από μια λύςτα με τα πιο κοινϊ προώόντα τησ αγορϊσ, ό
ειςϊγοντασ τιμϋσ καθοριςμϋνεσ από τον χρόςτη.
ΗΜΕΙΩΗ: Η απόςταςη ρϊβδων d3 μετρϊται από την κϊτω παρειϊ τησ διατομόσ.

Διατομι υποςτυλϊματοσ μορφισ L οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μανδφα - rcjlcs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη υποςτυλωμϊτων ςχόματοσ
L που ϋχουν ενιςχυθεύ με μανδύα οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ (φύλλα χϊλυβα ό ΙΟΠ μπορούν να
προςομοιωθούν χρηςιμοποιώντασ τισ υφιςτϊμενεσ διατομϋσ Ο). Η δυνατότητα οριςμού
διαφορετικών επιπϋδων περύςφιγξησ για τα εςωτερικϊ (υφιςτϊμενα) και τα εξωτερικϊ (νϋα) υλικϊ
ςκυροδϋματοσ, εύναι διαθϋςιμη.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Έξι διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:







Εξωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εξωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Μανδύασ ςκυροδϋματοσ,
Πυρόνασ ςκυροδϋματοσ.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:







Πλϊτοσ πλευρϊσ 1. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.8 m
Πλϊτοσ πλευρϊσ 2. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.8 m
Πϊχοσ πλευρϊσ 1. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.45 m
Πϊχοσ πλευρϊσ 2. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.45 m
Πϊχοσ μανδύα. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.1 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).
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Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.
ΗΜΕΙΩΗ: Η απόςταςη ρϊβδων d3 μετρϊται από την κϊτω παρειϊ τησ διατομόσ.
.

Ενύςχυςη με ΙΟΠ
Μπορεύ να ειςαχθεύ ύφαςμα ΙΟΠ επιλϋγοντϊσ το από μια λύςτα με τα πιο κοινϊ προώόντα τησ αγορϊσ, ό
ειςϊγοντασ τιμϋσ καθοριςμϋνεσ από τον χρόςτη.

Διατομι υποςτυλϊματοσ μορφισ L οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με τρίπλευρο μανδφα – rcjlcs3
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη υποςτυλωμϊτων ςχόματοσ
L που ϋχουν ενιςχυθεύ με μανδύα οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ ςε τρεύσ παρειϋσ (φύλλα χϊλυβα ό ΙΟΠ
μπορούν να προςομοιωθούν χρηςιμοποιώντασ τισ υφιςτϊμενεσ διατομϋσ Ο). Η δυνατότητα οριςμού
διαφορετικών επιπϋδων περύςφιγξησ για τα εςωτερικϊ (υφιςτϊμενα) και τα εξωτερικϊ (νϋα) υλικϊ
ςκυροδϋματοσ, εύναι διαθϋςιμη

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Έξι διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:







Εξωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εξωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Μανδύασ ςκυροδϋματοσ,
Πυρόνασ ςκυροδϋματοσ.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:







Πλϊτοσ πλευρϊσ 1. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.8 m
Πλϊτοσ πλευρϊσ 2. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.8 m
Πϊχοσ πλευρϊσ 1. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.45 m
Πϊχοσ πλευρϊσ 2. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.45 m
Πϊχοσ μανδύα. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.1 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Παράρτθμα Δ
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Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.
ΗΜΕΙΩΗ: Η απόςταςη ρϊβδων d3 και d2 μετρώνται από την κϊτω αριςτερϊ γωνύα τησ διατομόσ.
.

Ενύςχυςη με ΙΟΠ
Μπορεύ να ειςαχθεύ ύφαςμα ΙΟΠ επιλϋγοντϊσ το από μια λύςτα με τα πιο κοινϊ προώόντα τησ αγορϊσ, ό
ειςϊγοντασ τιμϋσ καθοριςμϋνεσ από τον χρόςτη.

Διατομι υποςτυλϊματοσ μορφισ Σ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μανδφα - rcjtcs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη υποςτυλωμϊτων ςχόματοσ
Σ που ϋχουν ενιςχυθεύ με μανδύα οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ (φύλλα χϊλυβα ό ΙΟΠ μπορούν να
προςομοιωθούν χρηςιμοποιώντασ τισ υφιςτϊμενεσ διατομϋσ Ο). Η δυνατότητα οριςμού
διαφορετικών επιπϋδων περύςφιγξησ για τα εςωτερικϊ (υφιςτϊμενα) και τα εξωτερικϊ (νϋα) υλικϊ
ςκυροδϋματοσ, εύναι διαθϋςιμη.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Έξι διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:







Εξωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εξωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Μανδύα ςκυροδϋματοσ,
Πυρόνασ ςκυροδεμϊτοσ.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:








Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 1.35 m
Ύψοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.45 m
Πλϊτοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.45 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.5 m
Εκκεντρότητα κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.45 m
Πϊχοσ μανδύα. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.1 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
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2.

Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.
ΗΜΕΙΩΗ: Η απόςταςη ρϊβδων d3 και d2 μετρώνται από την κϊτω αριςτερϊ γωνύα τησ διατομόσ.
.

Ενύςχυςη με ΙΟΠ
Μπορεύ να ειςαχθεύ ύφαςμα ΙΟΠ επιλϋγοντϊσ το από μια λύςτα με τα πιο κοινϊ προώόντα τησ αγορϊσ, ό
ειςϊγοντασ τιμϋσ καθοριςμϋνεσ από τον χρόςτη.

Διατομι υποςτυλϊματοσ τφπου Σ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με τρίπλευρο μανδφα – rcjtcs3
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη υποςτυλωμϊτων ςχόματοσ
Σ που ϋχουν ενιςχυθεύ με μανδύα οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ ςε τρεισ παρειϋσ (φύλλα χϊλυβα ό ΙΟΠ
μπορούν να προςομοιωθούν χρηςιμοποιώντασ τισ υφιςτϊμενεσ διατομϋσ Ο). Η δυνατότητα οριςμού
διαφορετικών επιπϋδων περύςφιγξησ για τα εςωτερικϊ (υφιςτϊμενα) και τα εξωτερικϊ (νϋα) υλικϊ
ςκυροδϋματοσ, εύναι διαθϋςιμη.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Έξι διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:







Εξωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εξωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Μανδύασ ςκυροδϋματοσ,
Πυρόνασ ςκυροδϋματοσ.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:








Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 1.35 m
Ύψοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.45 m
Πλϊτοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.45 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.5 m
Εκκεντρότητα κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.45 m
Πϊχοσ μανδύα. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.1 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
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Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.
ΗΜΕΙΩΗ: Η απόςταςη ρϊβδων d3 και d2 μετρώνται από την κϊτω αριςτερϊ γωνύα τησ διατομόσ.
.

Ενύςχυςη με ΙΟΠ
Μπορεύ να ειςαχθεύ ύφαςμα ΙΟΠ επιλϋγοντϊσ το από μια λύςτα με τα πιο κοινϊ προώόντα τησ αγορϊσ, ό
ειςϊγοντασ τιμϋσ καθοριςμϋνεσ από τον χρόςτη.

Διατομι Σ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μανδφα - rcjts
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη δοκών ςχόματοσ Σ-, L-, ό
ορθογωνικού ςχόματοσ (για την προςομούωςη τησ διατομόσ L πρϋπει να οριςτεύ μηδενικό
εκκεντρότητα δοκού, ενώ για την προςομούωςη του τελευταύου, οι χρόςτεσ πρϋπει να ορύςουν ύδιεσ
τιμϋσ για τα πλϊτη πλακών και δοκών) που ϋχουν ενιςχυθεύ με μανδύα οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ
(φύλλα χϊλυβα ό ΙΟΠ μπορούν να προςομοιωθούν χρηςιμοποιώντασ τισ υφιςτϊμενεσ διατομϋσ Ο). Η
δυνατότητα οριςμού διαφορετικών επιπϋδων περύςφιγξησ για τα εςωτερικϊ (υφιςτϊμενα) και τα
εξωτερικϊ (νϋα) υλικϊ ςκυροδϋματοσ, εύναι διαθϋςιμη.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Έξι διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:







Εξωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εξωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Μανδύασ ςκυροδϋματοσ,
Πυρόνασ ςκυροδϋματοσ.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:









Εξωτερικό ύψοσ δοκού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.65 m
Εξωτερικό πλϊτοσ δοκού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Εξωτερικό ύψοσ πλϊκασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.05 m
Εςωτερικό ύψοσ πλϊκασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.5 m
Εςωτερικό πλϊτοσ δοκού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Ενεργό πλϊτοσ πλϊκασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.8 m
Πϊχοσ πλϊκασ 1. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.15 m
Πϊχοσ πλϊκασ 2. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.15 m
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Εκκεντρότητα δοκού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.
ΗΜΕΙΩΗ: Η απόςταςη ρϊβδων d3 μετρϊται από την κϊτω παρειϊ τησ διατομόσ.
.

Διατομι υποςτυλϊματοσ μορφισ Σ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με τρίπλευρο μανδφα – rcjts3
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη δοκών ςχόματοσ Σ-, L-, ό
ορθογωνικού ςχόματοσ (για την προςομούωςη τησ διατομόσ L πρϋπει να οριςτεύ μηδενικό
εκκεντρότητα δοκού, ενώ για την προςομούωςη του τελευταύου, οι χρόςτεσ πρϋπει να ορύςουν ύδιεσ
τιμϋσ για τα πλϊτη πλακών και δοκών) που ϋχουν ενιςχυθεύ με μανδύα οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ ςε
τρεισ παρειϋσ (φύλλα χϊλυβα ό ΙΟΠ μπορούν να προςομοιωθούν χρηςιμοποιώντασ τισ υφιςτϊμενεσ
διατομϋσ Ο). Η δυνατότητα οριςμού διαφορετικών επιπϋδων περύςφιγξησ για τα εςωτερικϊ
(υφιςτϊμενα) και τα εξωτερικϊ (νϋα) υλικϊ ςκυροδϋματοσ, εύναι διαθϋςιμη.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Έξι διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:







Εξωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εξωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Μανδύασ ςκυροδϋματοσ,
Πυρόνασ ςκυροδϋματοσ.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:








Εξωτερικό ύψοσ δοκού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.65 m
Εξωτερικό πλϊτοσ δοκού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Εςωτερικό ύψοσ δοκού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.5 m
Εςωτερικό πλϊτοσ δοκού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Ενεργό πλϊτοσ πλϊκασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.8 m
Πϊχοσ πλϊκασ 1. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.15 m
Πϊχοσ πλϊκασ 2. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.15 m
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Εκκεντρότητα δοκού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.
ΗΜΕΙΩΗ: Η απόςταςη ρϊβδων d3 μετρϊται από την κϊτω παρειϊ τησ διατομόσ.
.

Διατομι υποςτυλϊματοσ μορφισ Σ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μονόπλευρο μανδφα – rcjts1
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη δοκών ςχόματοσ Σ-, L-, ό
ορθογωνικού ςχόματοσ (για την προςομούωςη τησ διατομόσ L πρϋπει να οριςτεύ μηδενικό
εκκεντρότητα δοκού, ενώ για την προςομούωςη του τελευταύου, οι χρόςτεσ πρϋπει να ορύςουν ύδιεσ
τιμϋσ για τα πλϊτη πλακών και δοκών) που ϋχουν ενιςχυθεύ με μανδύα οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ ςε
μύα παρειϊ (φύλλα χϊλυβα ό ΙΟΠ μπορούν να προςομοιωθούν χρηςιμοποιώντασ τισ υφιςτϊμενεσ
διατομϋσ Ο). Η δυνατότητα οριςμού διαφορετικών επιπϋδων περύςφιγξησ για τα εςωτερικϊ
(υφιςτϊμενα) και τα εξωτερικϊ (νϋα) υλικϊ ςκυροδϋματοσ, εύναι διαθϋςιμη.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Έξι διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:







Εξωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εξωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Μανδύασ ςκυροδϋματοσ,
Πυρόνασ ςκυροδϋματοσ.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:








Εξωτερικό ύψοσ δοκού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.65 m
Εςωτερικό ύψοσ πλϊκασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.5 m
Πλϊτοσ δοκού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Ενεργό πλϊτοσ πλϊκασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.8 m
Πϊχοσ πλϊκασ 1. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.15 m
Πϊχοσ πλϊκασ 2. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.15 m
Εκκεντρότητα δοκού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
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Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.
ΗΜΕΙΩΗ: Η απόςταςη ρϊβδων d3 μετρϊται από την κϊτω παρειϊ τησ διατομόσ.
.

Αςφμμετρθ ορκογωνικι διατομι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μανδφα - rcjars
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη δοκών ορθογωνικού
ςχόματοσ που ϋχουν ενιςχυθεύ με μανδύα οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ (φύλλα χϊλυβα ό ΙΟΠ μπορούν
να προςομοιωθούν χρηςιμοποιώντασ τισ υφιςτϊμενεσ διατομϋσ Ο). Η δυνατότητα οριςμού
διαφορετικών επιπϋδων περύςφιγξησ για τα εςωτερικϊ (υφιςτϊμενα) και τα εξωτερικϊ (νϋα) υλικϊ
ςκυροδϋματοσ, εύναι διαθϋςιμη.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Έξι διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:







Εξωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εξωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Μανδύασ ςκυροδϋματοσ,
Πυρόνασ ςκυροδϋματοσ.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:







Εξωτερικό ύψοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.67 m
Εξωτερικό πλϊτοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Εξωτερικό πϊχοσ ϊνω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.07 m
Εςωτερικό ύψοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.5 m
Εςωτερικό πλϊτοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m
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Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.
ΗΜΕΙΩΗ: Η απόςταςη ρϊβδων d3 μετρϊται από την κϊτω παρειϊ τησ διατομόσ.

Αςφμμετρθ ορκογωνικι διατομι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μονόπλευρο μανδφα – rcjars1
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη δοκών ορθογωνικού
ςχόματοσ που ϋχουν ενιςχυθεύ με μανδύα οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ ςε μύα παρειϊ (φύλλα χϊλυβα ό
ΙΟΠ μπορούν να προςομοιωθούν χρηςιμοποιώντασ τισ υφιςτϊμενεσ διατομϋσ Ο). Η δυνατότητα
οριςμού διαφορετικών επιπϋδων περύςφιγξησ για τα εςωτερικϊ (υφιςτϊμενα) και τα εξωτερικϊ (νϋα)
υλικϊ ςκυροδϋματοσ, εύναι διαθϋςιμη

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Έξι διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:







Εξωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εξωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Εςωτερικόσ Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Μανδύασ ςκυροδϋματοσ,
Πυρόνασ ςκυροδϋματοσ.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:





Εξωτερικό ύψοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.6 m
Εςωτερικό ύψοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.5 m
Πλϊτοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.35 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).
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Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.
ΗΜΕΙΩΗ: Η απόςταςη ρϊβδων d3 μετρϊται από την κϊτω παρειϊ τησ διατομόσ

ΤΝΘΕΣΕ ΔΙΑΣΟΜΕ
φμμεικτθ Ι-διατομι - cpis
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη απλϊ εδραζόμενων
ςύνθετων δοκών.
ΗΜΕΙΩΗ: Ο οπλιςμόσ τησ πλϊκασ ςκυροδϋματοσ δεν προςομοιώνεται, γι΄αυτό η διατομό θα ϋχει
μια μειωμϋνη αρνητικό ικανότητα ροπόσ αντύςταςησ.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Δύο διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:



Μεταλλικό Διατομό,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:











Πλϊτοσ κϊτω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.1 m
Πϊχοσ κϊτω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m
Πλϊτοσ ϊνω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ ϊνω πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.015 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.015 m
Ενεργό πϊτοσ πλϊκασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 1 m
Πλϊτοσ περιςφιγμϋνησ περιοχόσ πλϊκασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.95 m
Πϊχοσ πλϊκασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.15 m
Πϊχοσ περιςφιγμϋνησ περιοχόσ πλϊκασ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.1 m

Παράρτθμα Δ
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Μερικϊσ εγκιβωτιςμζνθ ςφμμεικτθ Ι-διατομι - pecs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ςύνθετων υποςτυλωμϊτων.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σϋςςερα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:





Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Μεταλλικό Διατομό,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:






Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.015 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.25 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Πϊχοσ απερύςφιγκτου ςκυροδϋματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.
ΗΜΕΙΩΗ: Μια παραβολικό καμπύλη ϋχει οριςτεύ για να αναπαραςτόςει το όριο μεταξύ των
πλόρωσ περιςφιγμϋνων και των μερικώσ περιςφιγμϋνων περιοχών. Σο βϊθοσ του μπορεύ να
υπολογιςτεύ ςυντηρητικϊ ωσ το 20% του πλϊτουσ του προφύλ χϊλυβα. Πιο αυςτηρϋσ διαδικαςύεσ
εκτύμηςησ μπορούν να βρεθούν ςτο ϋργο του Mirza [1989] ό Elnashai and Elghazouli [1993], μεταξύ
ϊλλων.
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Πλιρωσ εγκιβωτιςμζνθ ςφμμεικτθ διατομι - fecs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ςύνθετων υποςτυλωμϊτων.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σϋςςερα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:





Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Μεταλλικό Διατομό,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:










Πλϊτοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.2 m
Πϊχοσ πϋλματοσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.015 m
Ύψοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.25 m
Πϊχοσ κορμού. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.02 m
Πλϊτοσ ςυνδετόρα. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.31 m
Πλϊτοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.35 m
Ύψοσ ςυνδετόρα. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.36 m
Ύψοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.025 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Επιπλϋον, μπορεύ να προςδιοριςτεύ ο εγκϊρςιοσ οπλιςμόσ, ςε όρουσ διαμϋτρου ςυνδετόρα και των
ςκελών του, καθώσ και η μεταξύ τουσ απόςταςη.

Παράρτθμα Δ
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φμμεικτθ ορκογωνικι διατομι - crs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ςύνθετων υποςτυλωμϊτων.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σϋςςερα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:





Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Μεταλλικό Διατομό,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:




Ύψοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.5 m
Πλϊτοσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.4 m
Πϊχοσ χϊλυβα. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

φμμεικτθ κυκλικι διατομι - ccs
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ςύνθετων υποςτυλωμϊτων.
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Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σϋςςερα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:





Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ,
Μεταλλικό Διατομό,
κυρόδεμα.

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:



Διϊμετροσ διατομόσ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.3 m
Πϊχοσ χϊλυβα. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0.01 m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

ΔΙΑΣΟΜΕ ΦΕΡΟΤΑ ΣΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
Διατομι τοίχου τοιχοποιίασ – mws
Αυτό εύναι μια διατομό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη μοντϋλων φϋρουςασ
τοιχοποιύασ.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σρύα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:




Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ
Σοιχοποιύα

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:




Πλϊτοσ τοιχύου (εντόσ-επιπϋδου διϊςταςη). Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 2,0m
Πϊχοσ τοιχοποιύασ (εκτόσ-επιπϋδου διϊςταςη). Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0,4m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0,025m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού

Παράρτθμα Δ

2.

397

Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Διατομι διαηϊματοσ/τυμπάνου τοιχοποιίασ – mss
Αυτό η διατομό χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ζεύξησ δοκών μεταξύ δύο ςτοιχεύων
τοιχοποιύασ.

Τλικϊ και Διαςτϊςεισ
Σρύα διαφορετικϊ υλικϊ μπορούν να οριςτούν:




Διαμόκησ Οπλιςμόσ,
Εγκϊρςιοσ Οπλιςμόσ
Σοιχοποιύα

Οι απαιτούμενεσ διαςτϊςεισ εύναι:




Ύψοσ διαζώματοσ/τυμπϊνου (εντόσ-επιπϋδου διϊςταςη). Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0,6m
Πϊχοσ διαζώματοσ/τυμπϊνου (εκτόσ -επιπϋδου διϊςταςη). Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0,4m
Πϊχοσ επικϊλυψησ. Η προεπιλεγμϋνη τιμό εύναι 0,0025m

Οπλιςμόσ
Διαμόκεισ ρϊβδοι οπλιςμού μπορούν να οριςτούν με δύο διαφορετικούσ τρόπουσ:
1.
2.

Με επεξεργαςύα των διατϊξεων οπλιςμού
Ειςϊγοντασ το αντύςτοιχο εμβαδόν και τισ ςυντεταγμϋνεσ διατομόσ (οι τελευταύεσ ορύζονται
ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων τησ διατομόσ).

Παράρτθμα E – Ειςαγωγι Δομικϊν
τοιχείων
το παρϊρτημα αυτό περιγρϊφονται λεπτομερώσ οι τύποι διατομών.

Ορκογωνικό Τποςτφλωμα
Ορθογωνικϊ 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 (τετραγωνικό ό ορθογωνικό).

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.

Παράρτθμα E
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Διϊταξη Οπλιςμού

Η προςθόκη μεμονωμϋνων διαμόκων ρϊβδων οπλιςμού μπορεύ επύςησ να πραγματοποιηθεύ μϋςω τησ
αντύςτοιχησ ενότητασ Πρόςθετεσ Ρϊβδοι, όπου 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.

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 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, 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 Περιτύξησ 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.

Παράρτθμα E
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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 Προςομοιωτό Κτιρύου.

Ειςαγωγό διατομόσ υποςτυλώματοσ, C1

Τποςτφλωμα 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 μη ςυμμετρικό).

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 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.

Παράρτθμα E
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Προβολό Οπλιςμού

Οι ιδιότητεσ του ςυνδυαςμού 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
κουμπύ. Οι Παρϊμετροι Προςομούωςησ 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

Μετϊ τον οριςμό όλων των ιδιοτότων τησ διατομόσ, το νϋο μϋλοσ μπορεύ να προςτεθεύ με ϋνα απλό
κλικ ςτο Κύριο Παρϊθυρο Προςομοιωτό Κτιρύου.
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Ειςαγωγό διατομόσ υποςτυλώματοσ, C1

Τποςτφλωμα Μορφισ Σ
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 μη ςυμμετρικό).

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.

Παράρτθμα E
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Διϊταξη Οπλιςμού

Η προςθόκη μεμονωμϋνων διαμόκων ρϊβδων οπλιςμού μπορεύ επύςησ να πραγματοποιηθεύ μϋςω τησ
αντύςτοιχησ ενότητασ Πρόςθετεσ Ρϊβδοι, όπου ο επιπρόςθετοσ 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.
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Προβολό οπλιςμού

Οι ιδιότητεσ του ςυνδυαςμού 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, 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 τησ περιςτροφόσ τησ κϊτοψησ τησ διατομόσ.

Παράρτθμα E
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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 Προςομοιωτό Κτιρύου.

Ειςαγωγό διατομόσ υποςτυλώματοσ, C1

Κυκλικό Τποςτφλωμα
Κυκλικϊ υποςτυλώματα μπορούν να ειςαχθούν από το κύριο μενού (Ειςαγωγό > Κυκλικό
Τποςτύλωμα) 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.

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.
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Διϊταξη Οπλιςμού

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

Παρϊθυρο Επεξεργαςύασ/ Προβολό 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.
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Προβολό Οπλιςμού

Οι ιδιότητεσ του ςυνδυαςμού 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.
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 Προςομοιωτό Κτιρύου.

410

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ

Ειςαγωγό διατομόσ κυκλικού υποςτυλώματοσ, C1

Σοιχίο
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.

Σροποπούηςη διαςτϊςεων διατομόσ

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.

Παράρτθμα E
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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 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.
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Προβολό Οπλιςμού

Οι ιδιότητεσ του ςυνδυαςμού 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 τοιχύου 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.
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 Προςομοιωτό
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

Παράρτθμα E

413

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
που τισ ςτηρύζουν 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.
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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.

Διϊταξη Οπλιςμού

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

Παράρτθμα E
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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.).
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

Οι ιδιότητεσ του ςυνδυαςμού 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
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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 Προςομοιωτό 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

Όταν μια οριςμϋνη 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.

Παράρτθμα E
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Παρϊθυρο Ιδιοτότων Δοκού (μετϊ τον οριςμό των πλακών)

Ορκογωνικό Τποςτφλωμα 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 (τετραφωνικό ό ορθογωνικό).

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.
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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:

Παρϊθυρο Επεξεργαςύασ/ Προβολό πρόςθετου οπλιςμού

Παράρτθμα E
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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 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 Προςομοιωτό Κτιρύου.

Ειςαγωγό διατομόσ ορθογώνιου υποςτυλώματοσ με μανδύα, C1

Τποςτφλωμα 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
διατομόσ εύτε ςτο παρϊθυρο Προβολό/Επεξεργαςύα Γεωμετρύασ εύτε επιλϋγοντασ μύα διατομό από τισ
προκαθοριςμϋνεσ τυπικϋσ διατομϋσ (ςυμμετρικό ό μη ςυμμετρικό).

Παράρτθμα E
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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
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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/ Προβολό 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
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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.

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 Προςομοιωτό Κτιρύου.

Ειςαγωγό διατομόσ υποςτυλώματοσ μορφόσ L με μανδύα, C1

Τποςτφλωμα Μορφισ Σ 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
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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 μη ςυμμετρικό).

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.

Παράρτθμα E
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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/ Προβολό 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.

Παράρτθμα E
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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 Προςομοιωτό Κτιρύου.

Ειςαγωγό διατομόσ υποςτυλώματοσ ςχόματοσ Σ με μανδύα, C1

Κυκλικό Τποςτφλωμα με μανδφα
Κυκλικϊ υποςτυλώματα με μανδύα μπορούν να ειςαχθούν από το κύριο μενού (Ειςαγωγό > Κυκλικό
Τποςτυλώμα με Mανδύα) 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:

Παράρτθμα E
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Παρϊθυρο Επεξεργαςύα/ Προβολό 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 Προςομοιωτό 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
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δοκού. 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

την ενότητα διατομών των δοκών με μανδύα 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.).
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
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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.
ΗΜΕΙΩΗ: την ενότητα "Ειδικϋσ Ιδιότητεσ Μελών", 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 Προςομοιωτό 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 οριςμϋνη 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)
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Παράρτθμα Η – Κατθγορίεσ τοιχείων
ε αυτό το παρϊρτημα περιγρϊφονται λεπτομερώσ οι τύποι των ςτοιχεύων.

ΣΤΠΟΙ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΔΟΚΟΤ-ΤΠΟΣΤΛΩΜΑΣΟ
Ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχείο δφναμθσ – infrmFB
Πρόκειται για 3D ςτοιχεύο δοκού-υποςτυλώματοσ δύναμησ 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 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 SeismoStruct, 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, NTC-18, KANEPE, ASCE
41-17 κλπ.). Ο προκαθοριςμϋνοσ αριθμόσ των ινών τησ διατομόσ που χρηςιμοποιούνται ςτουσ
υπολογιςμούσ ιςορροπύασ, που εκτελούνται ςε καθεμύα από τισ τϋςςερισ διατομϋσ ολοκλόρωςησ,
πρϋπει να οριςτεύ. Οι χρόςτεσ μπορούν να πατόςουν το κουμπύ Προβολό Διακριτοπούηςησ
προκειμϋνου να δουν την τριγωνοπούηςη τησ διατομόσ (δεύτε την παρακϊτω εικόνα).

Οριςμόσ νϋου ςτοιχεύου infrmFB

Ο ιδανικόσ αριθμόσ ινών, επαρκών για να εγγυηθούν μια κατϊλληλη αναπαραγωγό κατανομόσ
τϊςεων- παραμορφώςεων κατϊ μόκοσ τησ διατομόσ του ςτοιχεύου, ποικύλει ανϊλογα με το ςχόμα και
τα χαρακτηριςτικϊ του υλικού του τελευταύου, ενώ εξαρτϊται επύςησ από το βαθμό ανελαςτικότητασ
ςτον οπούο θα εκτεθεύ το ςτοιχεύο. Ωσ ϋνα απλό πρακτικό κανόνα, οι χρόςτεσ μπορούν να θεωρόςουν
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ότι οι διατομϋσ ενόσ υλικού ςυνόθωσ αναπαρύςτανται επαρκώσ με 100 ύνεσ, ενώ πιο ςύνθετεσ
διατομϋσ, που υπόκεινται ςε υψηλϊ επύπεδα ανελαςτικότητασ, ςυνόθωσ θα χρειαςτούν 200 ύνεσ ό
περιςςότερεσ. Όμωσ, μόνο μια ανϊλυςη ευαιςθηςύασ από τον χρόςτη ςε κϊθε ξεχωριςτό περύπτωςη
μπορεύ χωρύσ αμφιβολύα να εκτιμόςει τον βϋλτιςτο αριθμό ινών διατομόσ.
το πλαύςιο διαλόγου Διακριτοπούηςη Διατομόσ, το λογιςμικό παρϋχει τον επιθυμητό και τον
πραγματικό (μετϊ την εκτϋλεςη διακριτοπούηςησ τησ διατομόσ, μϋςω διαδικαςιών τριγωνοπούηςησ)
αριθμό ςημεύων ελϋγχου. Πατώντασ ςτο κουμπύ Ανανϋωςη μπορεύτε να ανανεώςετε την προβολό τησ
διακριτοπούηςησ τησ διατομόσ.

Διακριτοπούηςη Διατομόσ

Επιπλϋον, πρϋπει να οριςτεύ ο αριθμόσ διατομών ολοκλόρωςησ. Συπικϊ θα χρηςιμοποιηθεύ ϋνασ
αριθμόσ μεταξύ 4 και 7 διατομών ολοκλόρωςησ, ωςτόςο ςυνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋξουν
ςτη βιβλιογραφύα [e.g. Papadrakakis 2008; Calabrese et al. 2010] για περαιτϋρω καθοδόγηςη πϊνω ςε
αυτό το θϋμα (υπενθυμύζεται ότι οι θϋςη αυτών των διατομών ολοκλόρωςησ κατϊ μόκοσ του
ςτοιχεύου φαύνονται ςτην Ανελαςτικότητα Τλικού). υγκεκριμϋνα, ςημειώνεται ότι μϋχρι 7 διατομϋσ
ολοκλόρωςησ μπορεύ να απαιτηθούν για την ακριβό προςομούωςη τησ απόκριςησ κρϊτυνςησ, αλλϊ
από την ϊλλη, ςυνύςταται 4 ό 5 διατομϋσ ολοκλόρωςησ όταν προβλϋπεται ότι τα ςτοιχεύα θα φτϊςουν
την περιοχό πλαςτικοπούηςόσ τουσ.
ΗΜΕΙΩΗ: Αντύ τησ διακριτοπούηςησ των ςτοιχεύων για την αναπαρϊςταςη των αλλαγών ςτισ
λεπτομϋρειεσ όπλιςησ (δεύτε παραπϊνω), εύναι δυνατόν να χρηςιμοποιόςετε ϋνα μόνο ςτοιχεύο
infrmFB ανϊ μϋλοσ και μετϊ να ορύςετε πολλαπλϋσ διατομϋσ. ημειώνεται ότι αυτϋσ οι διατομϋσ
μπορεύ να διαφϋρουν μόνο ςτον οπλιςμό (δηλ. τύποσ διατομόσ, διαςτϊςεισ και υλικϊ πρϋπει να εύναι
τα ύδια).
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Πολλαπλϋσ διατομϋσ

το πλαύςιο διαλόγου αυτού του ςτοιχεύου εύναι δυνατόν να ορύςετε μια ςυγκεκριμϋνη απόςβεςη
ςτοιχεύου, ςε αντύθεςη με την καθολικό απόςβεςη που ορύζεται από Γενικϊ > Ρυθμύςεισ Έργου >
Απόςβεςη. Προκειμϋνου να γύνει αυτό οι χρόςτεσ πρϋπει απλώσ να πατόςουν το κουμπύ Απόςβεςη και
μετϊ να επιλϋξουν τον τύπο απόςβεςησ που ταιριϊζει καλύτερα ςτο ςυγκεκριμϋνο ςτοιχεύο (οι
χρόςτεσ πρϋπει να ανατρϋξουν ςτο μενού Απόςβεςησ για να αποκτόςουν εικόνα των διαθϋςιμων
διαφορετικών τύπων απόςβεςησ και για ςυμβουλϋσ για το ποιεσ μπορεύ να εύναι οι καλύτερεσ
επιλογϋσ).

Οριςμόσ ενόσ ςτοιχεύου ςυγκεκριμϋνησ απόςβεςησ
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439

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η απόςβεςη που ορύζεται ςε επύπεδο ςτοιχεύου, ϋχει προβϊδιςμα ϋναντι τησ καθολικόσ
απόςβεςησ, που ςημαύνει ότι οι ‘καθολικϊ-υπολογιςμϋνοι’ ςυντελεςτϋσ του μητρώου απόςβεςησ που
ςχετύζονται με τουσ βαθμούσ ελευθερύασ ενόσ δεδομϋνου ςτοιχεύου, θα αντικαταςταθούν από
ςυντελεςτϋσ που θα ϋχουν υπολογιςτεύ μϋςω πολλαπλαςιαςμού του μητρώου μϊζασ του ςτοιχεύου
με μια παρϊμετρο ανϊλογη τησ μϊζασ, ό μϋςω του υπολογιςμού του μητρώου απόςβεςησ Rayleigh
του ςτοιχεύου.

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Αν ορύζεται απόςβεςη Rayleigh ςε επύπεδο ςτοιχεύου, η χρόςη ϊλλων ςυντελεςτών από
το ϋνα ςτοιχεύο ςτο ϊλλο, ό με βϊςη εκεύνουσ που χρηςιμοποιόθηκαν ςτισ καθολικϋσ ρυθμύςεισ
απόςβεςησ, τότε δεν προςομοιώνεται η κλαςικό απόςβεςη Rayleigh. Η κλαςικό απόςβεςη Rayleigh
απαιτεύ ομοιόμορφο οριςμό απόςβεςησ.

Οι τοπικού ϊξονεσ και ο προςανατολιςμόσ των εςωτερικών δυνϊμεων ορύζονται ςτο παρακϊτω ςχόμα.
Ανατρϋξτε ςτη ςυζότηςη για τουσ γενικούσ και τοπικούσ ϊξονεσ πλαιςύου ςτο Παρϊρτημα Α για μια
λεπτομερό περιγραφό ςχετικϊ με τον προςδιοριςμό του προςανατολιςμού του τοπικού ςυςτόματοσ
αξόνων των ςτοιχεύων.

Σοπικού Άξονεσ και προςανατολιςμόσ εςωτερικών δυνϊμεων για infrmFB ςτοιχεύα

Ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχείο δφναμθσ με πλαςτικζσ αρκρϊςεισ – infrmFBPH
Αυτόσ ο τύποσ εύναι αντύςτοιχοσ του infrmFB ςτοιχεύου, 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].
Πρϋπει να οριςτεύ ο αριθμόσ των ινών τησ διατομόσ ςτουσ υπολογιςμούσ ιςορροπύασ που εκτελούνται
ςτισ ακραύεσ διατομϋσ του ςτοιχεύου.
Ο ιδανικόσ αριθμόσ ινών, που επαρκούν για να εγγυηθούν μια κατϊλληλη αναπαραγωγό κατανομόσ
τϊςεων- παραμορφώςεων κατϊ μόκοσ τησ διατομόσ του ςτοιχεύου, ποικύλει ανϊλογα με το ςχόμα και
τα χαρακτηριςτικϊ του υλικού του τελευταύου, ενώ εξαρτϊται επύςησ από το βαθμό ανελαςτικότητασ
ςτον οπούο θα εκτεθεύ το ςτοιχεύο. Ωσ ϋνα απλό πρακτικό κανόνα, οι χρόςτεσ μπορούν να θεωρόςουν
ότι διατομϋσ ενόσ υλικού ςυνόθωσ αναπαρύςτανται επαρκώσ με 100 ύνεσ, ενώ πιο ςύνθετεσ διατομϋσ,
που υπόκεινται ςε υψηλϊ επύπεδα ανελαςτικότητασ, ςυνόθωσ θα χρειαςτούν 200 ύνεσ ό
περιςςότερεσ. Όμωσ, μόνο μια ανϊλυςη ευαιςθηςύασ από τον χρόςτη ςε κϊθε ξεχωριςτό περύπτωςη
μπορεύ χωρύσ αμφιβολύα να εκτιμόςει τον βϋλτιςτο αριθμό ινών διατομόσ.
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Επιπλϋον, πρϋπει να οριςτεύ το μόκοσ τησ πλαςτικόσ ϊρθρωςησ. υνύςταται ςτον χρόςτη να ανατρϋξει
ςτη βιβλιογραφύα [e.g. Scott and Fenves 2006, Papadrakakis 2008, Calabrese et al. 2010] για οδηγύεσ.

Οριςμόσ ενόσ νϋου ςτοιχεύου infrmFBPH

Ομούωσ με το infrmFB, οι αλλαγϋσ ςτισ λεπτομϋρειεσ οπλιςμού μπορούν να επιτευχθούν με τη χρόςη
ενόσ μόνο ςτοιχεύου infrmFBPH ανϊ μϋλοσ, όταν ϋχουν οριςτεύ πολλαπλϋσ διατομϋσ. ημειώνεται ότι
αυτϋσ οι διατομϋσ μπορεύ να διαφϋρουν μόνο ςτον οπλιςμό (δηλ. ο τύποσ τησ διατομόσ, οι διαςτϊςεισ
και τα υλικϊ πρϋπει να εύναι τα ύδια).

Πολλαπλϋσ διατομϋσ για ςτοιχεύο infrmFBPH

το πλαύςιο διαλόγου αυτού του ςτοιχεύου εύναι δυνατόν να ορύςετε μια ςυγκεκριμϋνη απόςβεςηςτοιχεύου, ςε αντύθεςη με την καθολικό απόςβεςη που ορύζεται από Γενικϊ > Ρυθμύςεισ Έργου >
Απόςβεςη. Προκειμϋνου να γύνει αυτό οι χρόςτεσ πρϋπει απλώσ να πατόςουν το κουμπύ Απόςβεςη και
μετϊ να επιλϋξουν τον τύπο απόςβεςησ που ταιριϊζει καλύτερα ςτο ςυγκεκριμϋνο ςτοιχεύο (οι
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χρόςτεσ πρϋπει να ανατρϋξουν ςτο μενού Απόςβεςησ για να αποκτόςουν εικόνα των διαθϋςιμων
διαφορετικών τύπων απόςβεςησ και για ςυμβουλϋσ για το ποιεσ μπορεύ να εύναι οι καλύτερεσ
επιλογϋσ).
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η απόςβεςη που ορύζεται ςε επύπεδο ςτοιχεύου, ϋχει προβϊδιςμα ϋναντι τησ καθολικόσ
απόςβεςησ, που ςημαύνει ότι οι ‘καθολικϊ-υπολογιςμϋνοι’ ςυντελεςτϋσ του μητρώου απόςβεςησ που
ςχετύζονται με τουσ βαθμούσ ελευθερύασ ενόσ δεδομϋνου ςτοιχεύου, θα αντικαταςταθούν από
ςυντελεςτϋσ που θα ϋχουν υπολογιςτεύ μϋςω πολλαπλαςιαςμού του μητρώου μϊζασ του ςτοιχεύου
με μια παρϊμετρο ανϊλογη τησ μϊζασ, ό μϋςω του υπολογιςμού του μητρώου απόςβεςησ Rayleigh
του ςτοιχεύου.

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Αν ορύζεται απόςβεςη Rayleigh ςε επύπεδο ςτοιχεύου, η χρόςη ϊλλων ςυντελεςτών από
το ϋνα ςτοιχεύο ςτο ϊλλο, ό με βϊςη εκεύνουσ που χρηςιμοποιόθηκαν ςτισ καθολικϋσ ρυθμύςεισ
απόςβεςησ, τότε δεν προςομοιώνεται η κλαςικό απόςβεςη Rayleigh. Η κλαςικό απόςβεςη Rayleigh
απαιτεύ ομοιόμορφο οριςμό απόςβεςησ.

Οι τοπικού ϊξονεσ και ο προςανατολιςμόσ των εςωτερικών δυνϊμεων εύναι ύδιοι με τα ςτοιχεύα
infrmFB.

Ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχείο μετακίνθςθσ με πλαςτικζσ αρκρϊςεισ – infrmDBPH
Πρόκειται για ϋνα 3D ςτοιχεύο δοκού-υποςτυλώματοσ μετακύνηςησ με πλαςτικό ϊρθρωςη, με
ςυγκεντρωμϋνη πλαςτικότητα ςτα δύο ϊκρα. Όλεσ οι μη γραμμικϋσ παραμορφώςεισ του ςτοιχεύου
ςυγκεντρώνονται ςε αυτϊ τα περιςτροφικϊ ελατόρια, ενώ το υπόλοιπο μϋλοσ παραμϋνει ελαςτικό. Ο
τύποσ infrmDBPH εύναι ικανόσ να προςομοιώςει τισ γεωμετρικϋσ μη γραμμικότητεσ.
Σο ςτοιχεύο αποτελεύται από τρύα υποςτοιχεύα, δύο ςυνδϋςμουσ ςτισ ϊκρεσ του ςτοιχεύου που
προςομοιώνουν τισ πλαςτικϋσ περιςτροφικϋσ παραμορφώςεισ γύρω από τον 2ο και 3ο τοπικό ϊξονα,
και ϋνα ελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχεύο ςτη μϋςη, που προςομοιώνει το μϋροσ του ςτοιχεύου που
παραμϋνει ελαςτικό. Σα υποςτοιχεύα ςυνδϋονται ςε ςειρϊ, και απαιτεύται επαναληπτικό διαδικαςύα,
ώςτε να επιτευχθεύ εςωτερικό ιςορροπύα.

Οριςμόσ ενόσ νϋου ςτοιχεύου infrmDBPH

Η ςχϋςη δύναμησ-μετακύνηςησ των τεςςϊρων μη γραμμικών περιςτροφικών ελατηρύων ςτα ϊκρα του
ςτοιχεύου χαρακτηρύζονται από μύα υςτερητικό καμπύλη που βαςύζεται ςτην ενςωματωμϋνη μη
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moment

γραμμικό καμπύλη MIMK_bilin του SeismoStruct (καμπύλη υςτϋρηςησ Ibarra-Medina-Krawinkler με
διγραμμικό ςυμπεριφορϊ). Η διαρροό και η τελικό ροπό κϊμψησ (My και Mu αντύςτοιχα) καθώσ και η
παραμόρφωςη ςτη διαρροό dy υπολογύζονται από την ανϊλυςη τησ καμπυλότητασ ροπόσ μετϊ την
εφαρμογό αρχικών φορτύων ςτη καταςκευό, λαμβϊνοντασ υπόψη το αξονικό φορτύο που
εφαρμόζεται ςτο ςτοιχεύο. Αντύθετα, η ικανότητα πλαςτικόσ περιςτροφόσ a και η τελικό περιςτροφό
b υπολογύζονται ϊμεςα από τον ASCE 41-17, και ςυγκεκριμϋνα από τουσ πύνακεσ 10-7 (για δοκούσ),
10-8 & 10-9 (για υποςτυλώματα) και 10-19 (για τοιχύα), δεύτε επύςησ ASCE 41-17, εικόνα 10-1 και το
παρακϊτω ςχόμα για περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ.
b
a

Mu
My

rotation

Ικανότητα πλαςτικόσ περιςτροφόσ a και τελικό περιςτροφό b, ςύμφωνα με τον ASCE 41-17

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 δύναμησ, 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 ςημαντικό μεύωςη του χρόνου ανϊλυςησ.
ημειώνεται ότι οι παρϊμετροι τησ καμπύλησ υςτϋρηςησ υπολογύζονται αυτόματα από το πρόγραμμα,
επομϋνωσ οι χρόςτεσ πρϋπει μόνο να καθορύςουν τη διατομό του μϋλουσ. Ομούωσ με τα ςτοιχεύα
infrmFB και infrmFBPH, οι αλλαγϋσ ςτισ λεπτομϋρειεσ οπλιςμού εντόσ του ιδύου μϋλουσ μπορεύ να
επιτευχθεύ με χρόςη πολλαπλών διατομών ανϊ ςτοιχεύο.

Προςδιοριςμόσ του νϋου ςτοιχεύου infrmDBPH με πολλαπλϋσ διατομϋσ
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Εκτό από τον αυτόματο υπολογιςμό των ιδιοτότων των πλαςτικών αρθρώςεων, το SeismoStruct
επιτρϋπει επύςησ την ειςαγωγό τιμών ςτα a, b και c (c εύναι ο λόγοσ τησ απομϋνουςασ προσ την τελικό
αντοχό) που εύναι διαφορετικϋσ από τισ υπολογιζόμενεσ. Αυτό μπορεύ να επιτευχθεύ, εϊν ςτο
αναδυόμενο μενού του Οριςμού Παραμϋτρων Προςομούωςησ εύναι επιλεγμϋνη η επιλογό που ϋχει
οριςτεύ από το χρόςτη. Επιτρϋπεται ϋτςι ςτουσ χρόςτεσ να ειςϊγουν ελεύθερα τισ παραμϋτρουσ τησ
πλαςτικόσ αρθρωςησ. ημειώνεται ωςτόςο ότι και ςτην περύπτωςη που οι παρϊμετροι ορύζονται από
το χρόςτη θα πρϋπει να οριςτεύ μια ενότητα κυρύωσ για ςκοπούσ προβολόσ (π.χ. για να εμφανιςτεύ το
ςτοιχεύο ςε 3D ςχϋδιο).

Οριςμόσ του νϋου ςτοιχεύου infrmDBPH με παραμϋτρουσ πλαςτικόσ ϊρθρωςησ καθοριςμϋνεσ από το
χρόςτη

Σϋλοσ, κϊνοντασ κλικ ςτην επιλογό Τπολογιςμόσ Παραμϋτρων Άρθρωςησ ϋνα νϋο παρϊθυρο διαλόγου
ανούγει που παρϋχει βοόθεια για τον προςδιοριςμό αυτών των παραμϋτρων, με βϊςη διϊφορεσ
παραμϋτρουσ όπωσ το ποςοςτό τησ περιοχόσ του διανεμημϋνου διαμόκουσ οπλιςμού ςτη ςυνολικό
επιφϊνεια ςκυροδϋματοσ pl, το ποςοςτό τησ περιοχόσ του εγκϊρςιου οπλιςμού ςτη ςυνολικό
επιφϊνεια ςκυροδϋματοσ pt, η ςυνολικό επιφϊνεια Ag, η αναμενόμενη αντοχό διαρροόσ του διαμόκουσ
και εγκϊρςιου οπλιςμού fylE & fytE, η αναμενόμενη θλιπτικό αντοχό ςκυροδϋματοσ f’cE, η αξονικό
δύναμη μϋλουσ Nud, εϊν η διατμητικό δύναμη προςαρμόζεται ό όχι, εϊν το μϋλοσ καθορύζεται από τη
κϊμψη ό τη διϊτμηςη κτλ.
Εύναι δυνατόν να ορύςετε μια ςυγκεκριμϋνη απόςβεςη-ςτοιχεύου, ςε αντύθεςη με την καθολικό
απόςβεςη που ορύζεται από Ρυθμύςεισ Έργου > Απόςβεςη, όπωσ περιγρϊφεται ςτισ διατομϋσ infrmFB
και infrmFBPH. Σϋλοσ, οι τοπικού ϊξονεσ και ο προςανατολιςμόσ των εςωτερικών δυνϊμεων εύναι ύδια
με τα ςτοιχεύα δύναμησ.

Ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχείο μετακίνθςθσ – infrmDB
Πρόκειται για 3D ςτοιχεύο δοκού-υποςτυλώματοσ μετακύνηςησ 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 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 μετακινόςεισ, 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
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Έργων για να ςχηματύςει τη ςχϋςη ιςορροπύασ του ςτοιχεύου. Ο ςχηματιςμόσ DB διαθϋτει δύο
τμόματα ολοκλόρωςησ ανϊ ςτοιχεύο και χρηςιμοποιεύται o τετραγωνιςμόσ 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, οδηγώντασ ςτην ανϊγκη αναδιϊταξησ τησ διακριτοπούηςησ
προκειμϋνου να επιτευχθεύ καλό ακρύβεια ςε περύπτωςη κατανομών παραμορφώςεων υψηλότερησ
τϊξησ. Συπικϊ πρϋπει να οριςτούν 4 με 6 ςτοιχεύα για κϊθε δομικό μϋλοσ, γι΄αυτό οι χρόςτεσ πρϋπει να
επεξεργαςτούν τα αποτελϋςματα των μετακινόςεων/περιςτροφών κόμβων προκειμϋνου να
εκτιμηθούν οι γωνύεσ ςτροφόσ χορδόσ του μϋλουσ [e.g. Mpampatsikos et al. 2008].
Ομούωσ με τα ςτοιχεύα δύναμησ, πρϋπει να οριςτεύ ο αριθμόσ των ινών διατομών που
χρηςιμοποιούνται ςτουσ υπολογιςμούσ ιςορροπύασ ςε κϊθε μια από τισ διατομϋσ ολοκλόρωςησ του
ςτοιχεύου. Οι χρόςτεσ μπορούν να κϊνουν κλικ ςτο κουμπύ Προβολό Διακριτοπούηςησ προκειμϋνου να
δουν την διακριτοπούηςη τησ διατομόσ (δεύτε την παρακϊτω εικόνα).

Οριςμόσ ενόσ νϋου ςτοιχεύου infrmDB και διακριτοπούηςη τησ διατομόσ

Ομούωσ με το infrmFB και infrmFBPH, πολλαπλϋσ διατομϋσ μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για να
ορύςουν αλλαγϋσ ςτισ λεπτομϋρειεσ όπλιςησ μεταξύ των δύο διατομών ολοκλόρωςησ. Επιπλϋον, η
απόςβεςη ςυγκεκριμϋνου ςτοιχεύου μπορεύ να οριςτεύ ςτο πλαύςιο διαλόγου Απόςβεςη (οι χρόςτεσ
πρϋπει να ανατρϋξουν ςτο μενού Απόςβεςησ για να αποκτόςουν εικόνα των διαθϋςιμων
διαφορετικών τύπων απόςβεςησ και για ςυμβουλϋσ για το ποιεσ μπορεύ να εύναι οι καλύτερεσ
επιλογϋσ).
Οι τοπικού ϊξονεσ εύναι οι ύδιοι με τουσ ϊλλουσ τύπουσ πλαιςιακών ςτοιχεύων.

Ελαςτικό Πλαιςιακό τοιχείο – elfrm
Τπϊρχουν περιπτώςεισ που η χρόςη ανελαςτικού πλαιςιακού ςτοιχεύου δεν απαιτεύται (π.χ.
ιδιομορφικό ανϊλυςη, μϋλη που υπόκεινται ςε χαμηλϊ επύπεδα διϋγερςησ οπότε η απόκριςό τουσ
βρύςκεται ςτον ελαςτικό κλϊδο, δυναμικό απόκριςη ενόσ καταςτρώματοσ γϋφυρασ κ.ο.κ.). Για αυτϋσ
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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 SeismoStruct.
Προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτόσ ο τύποσ τησ διατομόσ, οι χρόςτεσ μπορούν εύτε να
προςδιορύςουν μια διατομό που ϋχει όδη δημιουργηθεύ (για την οπούα ςτη ςυνϋχεια το πρόγραμμα θα
υπολογύςει αυτόματα όλεσ τισ απαραύτητεσ ελαςτικϋσ μηχανικϋσ ιδιότητεσ) ό αντ’ αυτού να
προςδιορύςουν τισ τιμϋσ για EA, EI2, EI3 και GJ, όπου E εύναι το μϋτρο ελαςτικότητασ, Α εύναι το
εμβαδόν τησ διατομόσ και I2 και I3 εύναι οι ροπϋσ αδρϊνειασ (ό δεύτερεσ ροπϋσ αδρϊνειασ) περύ των
τοπικών αξόνων (2) και (3). Η περιςτροφικό ςταθερϊ αναπαριςτϊται από το J (που δεν πρϋπει να
ςυγχυςτεύ με την πολικό ροπό αδρϊνειασ), ενώ G εύναι το μϋτρο ακαμψύασ, που εκτιμϊται ωσ
G=E/(2(1+)), όπου ν εύναι ο λόγοσ του Poisson [e.g. see Pilkey, 1994].
Σο μητρώο ακαμψύασ του ςτοιχεύου elfrm, όπωσ ορύζεται ςτο τοπικό ςύςτημα χορδών εύναι:
4𝐸𝐼2
0
1 2𝐸𝐼2
𝐿 0
0
0

0
4𝐸𝐼3
0
2𝐸𝐼3
0
0

2𝐸𝐼2
0
4𝐸𝐼2
0
0
0

0
2𝐸𝐼3
0
4𝐸𝐼3
0
0

0
0
0
0
𝐸𝐴
0

0
0
0
0
0
𝐺𝐽

Οριςμόσ ενόσ νϋου ςτοιχεύου elfrm

το πλαύςιο διαλόγου αυτού του ςτοιχεύου εύναι δυνατόν να ορύςετε μια ςυγκεκριμϋνη απόςβεςη
ςτοιχεύου, ςε αντύθεςη με την καθολικό απόςβεςη που ορύζεται από Γενικϊ > Ρυθμύςεισ Έργου >
Απόςβεςη. Προκειμϋνου να γύνει αυτό οι χρόςτεσ πρϋπει απλώσ να πατόςουν το κουμπύ Απόςβεςη και
μετϊ να επιλϋξουν τον τύπο απόςβεςησ που ταιριϊζει καλύτερα ςτο ςυγκεκριμϋνο ςτοιχεύο (οι
χρόςτεσ πρϋπει να ανατρϋξουν ςτο μενού Απόςβεςησ για να αποκτόςουν εικόνα των διαθϋςιμων
διαφορετικών τύπων απόςβεςησ και για ςυμβουλϋσ για το ποιεσ μπορεύ να εύναι οι καλύτερεσ
επιλογϋσ).
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η απόςβεςη που ορύζεται ςε επύπεδο ςτοιχεύου, ϋχει προβϊδιςμα ϋναντι τησ καθολικόσ
απόςβεςησ, που ςημαύνει ότι οι ‘καθολικϊ-υπολογιςμϋνοι’ ςυντελεςτϋσ του μητρώου απόςβεςησ που
ςχετύζονται με τουσ βαθμούσ ελευθερύασ ενόσ δεδομϋνου ςτοιχεύου, θα αντικαταςταθούν από
ςυντελεςτϋσ που θα ϋχουν υπολογιςτεύ μϋςω πολλαπλαςιαςμού του μητρώου μϊζασ του ςτοιχεύου
με μια παρϊμετρο ανϊλογη τησ μϊζασ, ό μϋςω του υπολογιςμού του μητρώου απόςβεςησ Rayleigh
του ςτοιχεύου.
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ΗΜΕΙΩΗ 1: το ςτοιχεύο elfrm, τα φαινόμενα δευτϋρασ τϊξησ, καθώσ και οι επιδρϊςεισ μεγϊλων
μετακινόςεων/ςτροφών λαμβϊνονται υπόψη.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Αν ορύζεται απόςβεςη Rayleigh ςε επύπεδο ςτοιχεύου, η χρόςη ϊλλων ςυντελεςτών από
το ϋνα ςτοιχεύο ςτο ϊλλο, ό με βϊςη εκεύνουσ που χρηςιμοποιόθηκαν ςτισ καθολικϋσ ρυθμύςεισ
απόςβεςησ, τότε δεν προςομοιώνεται η κλαςικό απόςβεςη Rayleigh. Η κλαςικό απόςβεςη Rayleigh
απαιτεύ ομοιόμορφο οριςμό απόςβεςησ.

Οι τοπικού ϊξονεσ και ο προςανατολιςμόσ των εςωτερικών δυνϊμεων εύναι τα ύδια όπωσ με τα
ςτοιχεύα infrmDB και infrmFB.

Ανελαςτικό ςτοιχείο δικτυϊματοσ – truss
Σο ανελαςτικό ςτοιχεύο δικτυώματοσ μπορεύ να εύναι ιδιαύτερα βολικό ςε εκεύνεσ τισ περιπτώςεισ που
εύναι αναγκαύα η ειςαγωγό μελών που λειτουργούν μόνο ςτην αξονικό τουσ διεύθυνςη (π.χ. οριζόντια
ό κατακόρυφα ςτηρύγματα, χαλύβδινα δικτυώματα κ.ο.κ.). Προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ μια
κατηγορύα ςτοιχεύου, οι χρόςτεσ πρϋπει μόνο να επιλϋξουν μια διατομό και να προςδιορύςουν τον
αριθμό των ινών ςτουσ οπούουσ το τελευταύο θα υποδιαιρεθεύ. Σο μητρώο ακαμψύασ αυτού του
ςτοιχεύου φτιϊχνεται από ϋνα μόνο όρο EA, ο οπούοσ ανανεώνεται ςε κϊθε βόμα τησ ανϊλυςησ.

Οριςμόσ νϋου ςτοιχεύου δικτυώματοσ

το πλαύςιο διαλόγου αυτού του ςτοιχεύου εύναι δυνατόν να ορύςετε μια ςυγκεκριμϋνη απόςβεςη
ςτοιχεύου, ςε αντύθεςη με την καθολικό απόςβεςη που ορύζεται από Γενικϊ > Ρυθμύςεισ Έργου >
Απόςβεςη. Προκειμϋνου να γύνει αυτό οι χρόςτεσ πρϋπει απλώσ να πατόςουν το κουμπύ Απόςβεςη και
μετϊ να επιλϋξουν τον τύπο απόςβεςησ που ταιριϊζει καλύτερα ςτο ςυγκεκριμϋνο ςτοιχεύο (οι
χρόςτεσ πρϋπει να ανατρϋξουν ςτο μενού Απόςβεςησ για να αποκτόςουν εικόνα των διαθϋςιμων
διαφορετικών τύπων απόςβεςησ και για ςυμβουλϋσ για το ποιεσ μπορεύ να εύναι οι καλύτερεσ
επιλογϋσ).

Παράρτθμα Η
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ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η απόςβεςη που ορύζεται ςε επύπεδο ςτοιχεύου, ϋχει προβϊδιςμα ϋναντι τησ καθολικόσ
απόςβεςησ, που ςημαύνει ότι οι ‘καθολικϊ-υπολογιςμϋνοι’ ςυντελεςτϋσ του μητρώου απόςβεςησ που
ςχετύζονται με τουσ βαθμούσ ελευθερύασ ενόσ δεδομϋνου ςτοιχεύου, θα αντικαταςταθούν από
ςυντελεςτϋσ που θα ϋχουν υπολογιςτεύ μϋςω πολλαπλαςιαςμού του μητρώου μϊζασ του ςτοιχεύου
με μια παρϊμετρο ανϊλογη τησ μϊζασ, ό μϋςω του υπολογιςμού του μητρώου απόςβεςησ Rayleigh
του ςτοιχεύου.

ΗΜΕΙΩΗ 1: Δεδομϋνου ότι η κϊμψη δε θα εύναι παρούςα ςτο ςτοιχεύο, ϋνασ αρκετϊ μειωμϋνοσ
αριθμόσ ινών, ςε ςχϋςη με την περύπτωςη ςτοιχεύων infrm, πρϋπει να χρηςιμοποιηθεύ προκειμϋνου
να εύναι ακριβό τα αποτελϋςματα.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Η προςομούωςη ενόσ ϊκαμπτου διαφρϊγματοσ ορόφου με χρόςη διαςταυρωμϋνων
θλιπτόρων με αρθρωτϋσ ςτηρύξεισ μπορεύ να δώςει μη ρεαλιςτικϊ υψηλϋσ αξονικϋσ δυνϊμεισ ςτισ
δοκούσ του ορόφου. Προκειμϋνου να αποφευχθεύ αυτό, κϊποιοσ μπορεύ να ςκεφτεύ να ειςϊγει ϋνα
ςτοιχεύο elfrm με ϊπειρη αξονικό δυςκαμψύα ςυνδεδεμϋνο με ςτοιχεύα ςυνδϋςμου που θα
μεταφϋρουν μόνο αξονικό φορτύο. Με αυτόν τον τρόπο, το πολύ ϊκαμπτο ςτοιχεύο θα απορροφούςε
το αξονικό φορτύο, ενώ οι περιςτροφϋσ (οπότε ροπϋσ) θα μεταφϋρονταν ςτα αρχικϊ ςτοιχεύα δοκού.

ΗΜΕΙΩΗ 3: Αν ορύζεται απόςβεςη Rayleigh ςε επύπεδο ςτοιχεύου, η χρόςη ϊλλων ςυντελεςτών
από το ϋνα ςτοιχεύο ςτο ϊλλο, ό με βϊςη εκεύνουσ που χρηςιμοποιόθηκαν ςτισ καθολικϋσ ρυθμύςεισ
απόςβεςησ, τότε δεν προςομοιώνεται η κλαςικό απόςβεςη Rayleigh. Η κλαςικό απόςβεςη Rayleigh
απαιτεύ ομοιόμορφο οριςμό απόςβεςησ.
.

Οι τοπικού ϊξονεσ και ο προςανατολιςμόσ των εςωτερικών δυνϊμεων ορύζονται ςτην εικόνα
παρακϊτω:

Σοπικού Άξονεσ και προςανατολιςμόσ εςωτερικών δυνϊμεων

Ανελαςτικό τοιχείο Σοιχοπλιρωςθσ - infill
Ένα ςτοιχεύο τοιχοποιύασ πλόρωςησ με τϋςςερισ κόμβουσ, που αναπτύχθηκε και προγραμματύςτηκε
αρχικϊ από τον Crisafulli [1997] εφαρμόςτηκε ςτο SeismoStruct από τον Blandon [2005], για την
προςομούωςη τησ μη γραμμικόσ απόκριςησ των ςτοιχεύων πλόρωςησ ςε πλαιςιακϋσ καταςκευϋσ. Κϊθε
ςτοιχεύο τοιχοπλόρωςησ αναπαρύςταται από 6 μϋλη θλιπτόρων, κϊθε διαγώνια διεύθυνςη ϋχει δύο
παρϊλληλουσ θλιπτόρεσ για τη μεταφορϊ αξονικών φορτύων μεταξύ των δύο απϋναντι διαγώνιων
γωνιών και ϋναν τρύτο για τη μεταφορϊ τησ τϋμνουςασ από το ϊνω ςτο κϊτω μϋροσ τησ
τοιχοπλόρωςησ. Αυτόσ ο τελευταύοσ θλιπτόρασ ενεργεύ μόνο κατϊ τη διαγώνιο που εύναι ςε θλύψη,
γι΄αυτό η ‘ενεργοπούηςό’ του εξαρτϊται από την παραμόρφωςη τησ τοιχοπλόρωςησ. Οι θλιπτόρεσ
αξονικού φορτύου χρηςιμοποιούν το μοντϋλο υςτϋρηςησ του θλιπτόρα τοιχοποιύασ, ενώ ο θλιπτόρασ
τϋμνουςασ χρηςιμοποιεύ ϋνα διγραμμικό κανόνα υςτϋρηςησ.
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Επύςησ, όπωσ μπορεύ να παρατηρηθεύ ςτην εικόνα παρακϊτω, τϋςςερισ εςωτερικού κόμβοι
χρηςιμοποιούνται για να ληφθούν υπόψη τα πραγματικϊ ςημεύα επαφόσ μεταξύ των πλαιςύων και
των ςτοιχεύων τοιχοπλόρωςησ (δηλ. για να λϊβουν υπόψη το πλϊτοσ και το ύψοσ των
υποςτυλωμϊτων και των δοκών αντύςτοιχα), ενώ τϋςςερισ κόμβοι ειςϊγονται με ςτόχο να λϊβουν
υπόψη το μόκοσ επαφόσ μεταξύ των πλαιςύων και των ςτοιχεύων τοιχοπλόρωςησ. Όλεσ οι εςωτερικϋσ
δυνϊμεισ μετατρϋπονται ςτουσ εξωτερικούσ τϋςςερισ κόμβουσ (οι οπούοι όπωσ ςημειώνεται εδώ,
πρϋπει να οριςτούν ςε αντύ-ωρολογιακό ςειρϊ) όπου το ςτοιχεύο ςυνδϋεται ςτο πλαύςιο.

ΗΜΕΙΩΗ: Παρ΄όλο που τα ανελαςτικϊ ςτοιχεύα τοιχοποιύασ πλόρωςησ ϋχουν δημιουργηθεύ για την
προςομούωςη τησ μη γραμμικόσ απόκριςησ των ςτοιχεύων τοιχοπλόρωςησ ςε πλαιςιακϋσ
καταςκευϋσ (όπωσ αναφϋρθηκε παραπϊνω), μπορούν επύςησ να χρηςιμοποιηθούν για την
προςομούωςη πλακών με μια ςυγκεκριμϋνη ςυνειςφορϊ ακαμψύασ και ανελαςτικό ςυμπεριφορϊ,
π.χ. τοποθετώντασ ςτρατηγικϊ αυτϊ τα ςτοιχεύα και/ό ανελαςτικϊ ςτοιχεύα δικτυώματοσ με τϋτοιο
οριςμό ιδιοτότων που να μιμούνται την επιθυμητό ςυμπεριφορϊ (όπωσ ςυνύςταται ςτο Forum τησ
SeismoSoft).

Προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτόσ ο τύποσ ςτοιχεύου, πρϋπει να οριςτούν τα ακόλουθα:
Παρϊμετροι Καμπύλησ θλιπτόρα
Φρηςιμοποιεύται ςτον οριςμό του μοντϋλου υςτϋρηςησ θλιπτόρα τοιχοποιύασ, το οπούο
προςομοιώνεται με την inf_strut καμπύλη απόκριςησ.
Ιδιότητεσ Καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Αρχικό μϋτρο Young – Em

400fm - 1000 fm (kPa)

1600000 (kPa)

Θλιπτικό αντοχό – fm

(see Help System)

1000 (kPa)

Εφελκυςτικό αντοχό – ft

-

0 (kPa)

Παραμόρφωςη ςτη μϋγιςτη τϊςη – m

0.001 - 0.005 (m/m)

0.0012 (m/m)

Σελικό παραμόρφωςη – u

-

0.024 (m/m)

Παραμόρφωςη κλειςύματοσ – cl

0 - 0.003 (m/m)

0.004 (m/m)

Παραμόρφωςη απομεύωςησ επιφϊνειασ
θλιπτόρα – 1

0.0003 - 0.0008 (m/m)

0.0006 (m/m)

Απομϋνουςα παραμόρφωςη επιφϊνειασ
θλιπτόρα – 2

0.0006 - 0.016 (m/m)

0.001 (m/m)

υντελεςτόσ δυςκαμψύασ ςτην ϋναρξη
αποφόρτιςησ – un

1.5 - 2.5 (-)

1.5 (-)

υντελεςτόσ παραμόρφωςησ
επαναφόρτιςησ – re

0.2 - 0.4 (-)

0.2 (-)

υντελεςτόσ παραμόρφωςησ ςημεύου
καμπόσ – ch

0.1 - 0.7 (-)

0.7 (-)

Παράρτθμα Η

Ιδιότητεσ Καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

υντελεςτόσ παραμόρφωςησ πλόρουσ
αποφόρτιςησ – a

1.5 - 2.0 (-)

1.5 (-)

υντελεςτόσ τϊςησ ςημεύου καμπόσ – ch

0.5 - 0.9 (-)

0.9 (-)

υντελεςτόσ δυςκαμψύασ μηδενιςμού
τϊςησ – plu

1 (-)

υντελεςτόσ δυςκαμψύασ επαναφόρτιςησ –
pr

1.5 (-)

υντελεςτόσ δυςκαμψύασ πλαςτικόσ
αποφόρτιςησ – ex1

3 (-)

υντελεςτόσ παραμόρφωςησ
επαναλαμβανόμενου κύκλου – ex2

1.4 (-)
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Παρϊμετροι Καμπύλησ Σϋμνουςασ
Φρηςιμοποιεύται ςτον οριςμό του μοντϋλου υςτϋρηςησ θλιπτόρα
προςομοιώνεται με την inf_shear καμπύλη απόκριςησ.

τοιχοποιύασ, το οπούο

Ιδιότητεσ Καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ τιμϋσ

Αντοχό διατμητικόσ ςυνϊφειασ – 0

300 - 600 (kPa) (Hendry, 1990)
100 - 1500 (kPa) (Paulay and
Priestley, 1992)
100 - 700 (kPa) (Shrive, 1991)

300 (kPa)

υντελεςτόσ τριβόσ – 

0.1 - 1.2 (-)

0.7 (-)

Μϋγιςτη αντύςταςη τϋμνουςασ – MAX

-

600 (kPa)

υντελεςτόσ απομεύωςησ τϋμνουςασ – S

1.4 - 1.65 (-)

1.5 (-)

Πϊχοσ τούχου (t)
Μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ ύςο με το πλϊτοσ μόνο των τούβλων του πϊνελ (π.χ. 12 cm), ό να
ςυμπεριλϊβει επύςησ τη ςυνειςφορϊ του ςοβϊ (π.χ. 12+2x1.5=15 cm).
Μετακύνηςη εκτόσ επιπϋδου αςτοχύασ
Ειςϊγεται ωσ ποςοςτό του ύψουσ του ορόφου. Δεύχνει την απενεργοπούηςη του ςτοιχεύου, δηλ. όταν η
τοιχοπλόρωςη, όχι το πλαύςιο, φτϊνει ςε μια εκτόσ επιπϋδου ςχετικό μετακύνηςη, η τοιχοπλόρωςη δεν
ςυνειςφϋρει πλϋον ούτε ςτην αντοχό ούτε ςτη δυςκαμψύα τησ καταςκευόσ, αφού θεωρεύται ότι ϋχει
αςτοχόςει με ϋνα εκτόσ επιπϋδου μηχανιςμό αςτοχύασ.
ΗΜΕΙΩΗ: Δεν ϋχει ειςαχθεύ η απενεργοπούηςη με βϊςη την επιτϊχυνςη, διότι θα όταν πολύ
ευαύςθητο ςτισ υψηλϋσ ςυχνότητεσ και/ό ςε ψευδεύσ ιδιομορφϋσ επιτϊχυνςησ. Όμωσ, μια λύςη
παρόλα αυτϊ ςυνύςταται ςτη ςημεύωςη 5, παρακϊτω.

Επιφϊνεια Θλιπτόρα 1 (Α1)
Ορύζεται ωσ το προώόν του πϊχουσ τησ τοιχοπλόρωςησ και του ιςοδύναμου πλϊτουσ του θλιπτόρα
(bw), το οπούο κανονικϊ ποικύλει μεταξύ 10% και 40% τησ διαγωνύου τησ τοιχοπλόρωςησ (dm), όπωσ
ςυμπεραύνεται από πολλούσ ερευνητϋσ βϊςει δεδομϋνων πειραμϊτων και αναλυτικών
αποτελεςμϊτων. Εντούτοισ, υπϊρχουν αρκετϋσ εμπειρικϋσ εκφρϊςεισ, με διϊφορουσ βαθμούσ
πολυπλοκότητασ, που ϋχουν προταθεύ από διαφορετικούσ ςυγγραφεύσ [e.g. Holmes, 1961; StaffordSmith, 1962; Stafford-Smith and Carter, 1969; Mainstone and Weeks, 1970; Mainstone, 1971; Liauw
and Kwan, 1984; Decanini and Fantin, 1986; Paulay and Priestley, 1992], ςτισ οπούεσ ο χρόςτησ μπορεύ
να ανατρϋξει για καθοδόγηςη. Αυτϋσ ϋχουν ςυνοψιςτεύ ςτο ϋργου του Smyrou [2006], όπου οι
πραγματιςτικϋσ προτϊςεισ των Holmes [1961] ό Paulay and Priestley [1992] για την απλό θεώρηςη
μιασ τιμόσ bw η οπούα εύναι αντύςτοιχα ύςη με το 1/3 ό 1/4 του dm ςυνύςταται ωσ μια πιθανό
διευκόλυνςη και όχι απαραύτητα ωσ ανακριβό τρόπο εκτύμηςησ τησ τιμόσ αυτόσ τησ παραμϋτρου.
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Επιφϊνεια Θλιπτόρα 2 (Α2)
Ειςϊγεται ωσ ποςοςτό του Α1, αποςκοπεύ ςτο να λϊβει υπόψη το γεγονόσ ότι λόγω ρηγμϊτωςησ τησ
τοιχοπλόρωςησ, το μόκοσ επαφόσ μεταξύ του πλαιςύου και τησ τοιχοπλόρωςησ μειώνεται όςο η
πλευρικό και ςυνεπώσ η αξονικό μετακύνηςη αυξϊνεται, επηρεϊζοντασ ϋτςι το εμβαδό του
ιςοδύναμου θλιπτόρα. Θεωρεύται ότι το εμβαδό μεταβϊλλεται γραμμικϊ ςυναρτόςει τησ αξονικόσ
παραμόρφωςησ (δεύτε την παρακϊτω εικόνα), με τισ δύο τϊςεισ μεταξύ των οπούων λαμβϊνει χώρα
αυτό η μεταβολό να ορύζονται ωσ παρϊμετροι ειςαγωγόσ για το μοντϋλο υςτϋρηςησ του θλιπτόρα
τοιχοποιύασ.

Ιςοδύναμο μόκοσ επαφόσ (hz)
Ειςϊγεται ωσ ποςοςτό του κατακόρυφου ύψουσ τησ τοιχοπλόρωςησ, αποδύδοντασ αποτελεςματικϊ
την απόςταςη μεταξύ των εςωτερικών (internal) και των «ψεύτικων» (dummy) κόμβων, και
χρηςιμοποιεύται κατϊ κϊποιο τρόπο για να λϊβει υπόψη το μόκοσ επαφόσ μεταξύ του πλαιςύου και
τησ τοιχοπλόρωςησ. Λογικϊ αποτελϋςματα προκύπτουν για τιμϋσ 1/3 μϋχρι 1/2 του πραγματικού
μόκουσ επαφόσ (z), όπωσ ορύζεται από τον Stafford-Smith [1966] ωσ ύςο με 0.5-1, όπου λ εύναι μια
αδιϊςτατη παρϊμετροσ ςχετικόσ δυςκαμψύασ που υπολογύζεται από την εξύςωςη που δύνεται
παρακϊτω, ςτην οπούα Em εύναι το μϋτρο ελαςτικότητασ τησ τοιχοποιύασ, tw εύναι το πϊχοσ τησ
τοιχοπλόρωςησ, θ εύναι η γωνύα του διαγώνιου θλιπτόρα ςε ςχϋςη με τισ δοκούσ, EcIc εύναι η
δυςκαμψύα κϊμψησ των υποςτυλωμϊτων, και hw εύναι το ύψοσ τησ τοιχοπλόρωςησ.
𝜆=

4

𝐸𝑚 𝑡𝑤 sin(2𝜗)
4𝐸𝑐 𝐼𝑐 𝑤

Οριζόντια και Κατακόρυφη Μετϊθεςη (Xoi και Yoi)
Ειςϊγεται ωσ ποςοςτό των οριζόντιων και κατακόρυφων διαςτϊςεων τησ τοιχοπλόρωςησ, προφανώσ
αναπαριςτούν την μεύωςη των τελευταύων λόγω του βϊθουσ των πλαιςιακών ςτοιχεύων. Με ϊλλα
λόγια, αυτού οι παρϊμετροι παρϋχουν την απόςταςη μεταξύ των εξωτερικών γωνιακών κόμβων και
των εςωτερικών.
Ποςοςτό δυςκαμψύασ που αποδύδεται ςτην τϋμνουςα (S)
Αναπαριςτϊ το ποςοςτό τησ δυςκαμψύασ τησ τοιχοπλόρωςησ (υπολογύζεται εςωτερικϊ από το
πρόγραμμα) που πρϋπει να οριςτεύ ςτο ελατόριο τϋμνουςασ (τυπικϊ, μια τιμό μεταξύ 0.2 και 0.6
χρηςιμοποιεύται). Με ϊλλα λόγια, η δυςκαμψύα του θλιπτόρα (KA) και η δυςκαμψύα τϋμνουςασ (KS)
υπολογύζονται ωσ ακολούθωσ:
𝐾𝐴 = 1 − 𝛾𝑠

𝐴𝑚𝑠 𝐸𝑚
2𝑑𝑚

𝜅𝛼𝜄

𝐾𝑆 = 𝛾𝑠

𝐴𝑚𝑠 𝐸𝑚
𝑐𝑜𝑠 2 𝜗
𝑑𝑚

Ειδικό βϊροσ (γ)
Αναπαριςτϊ το ογκομετρικό βϊροσ του πϊνελ (υπενθυμύζεται ότι ςε αυτό το ςτοιχεύο δεν ορύζεται
διατομό, εξ’ου και δεν ορύζεται υλικό, οπότε το ύδιο βϊροσ πρϋπει να οριςτεύ εδώ). Η προεπιλεγμϋνη
τιμό εύναι 20 kN/m3.
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το πλαύςιο διαλόγου αυτού του ςτοιχεύου εύναι δυνατόν να ορύςετε μια ςυγκεκριμϋνη απόςβεςη
ςτοιχεύου, ςε αντύθεςη με την καθολικό απόςβεςη που ορύζεται από Γενικϊ > Ρυθμύςεισ Έργου >
Απόςβεςη. Προκειμϋνου να γύνει αυτό οι χρόςτεσ πρϋπει απλώσ να πατόςουν το κουμπύ Απόςβεςη και
μετϊ να επιλϋξουν τον τύπο απόςβεςησ που ταιριϊζει καλύτερα ςτο ςυγκεκριμϋνο ςτοιχεύο (οι
χρόςτεσ πρϋπει να ανατρϋξουν ςτο μενού Απόςβεςησ για να αποκτόςουν εικόνα των διαθϋςιμων
διαφορετικών τύπων απόςβεςησ και για ςυμβουλϋσ για το ποιεσ μπορεύ να εύναι οι καλύτερεσ
επιλογϋσ).
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η απόςβεςη που ορύζεται ςε επύπεδο ςτοιχεύου, ϋχει προβϊδιςμα ϋναντι τησ καθολικόσ
απόςβεςησ, που ςημαύνει ότι οι ‘καθολικϊ-υπολογιςμϋνοι’ ςυντελεςτϋσ του μητρώου απόςβεςησ που
ςχετύζονται με τουσ βαθμούσ ελευθερύασ ενόσ δεδομϋνου ςτοιχεύου, θα αντικαταςταθούν από
ςυντελεςτϋσ που θα ϋχουν υπολογιςτεύ μϋςω πολλαπλαςιαςμού του μητρώου μϊζασ του ςτοιχεύου
με μια παρϊμετρο ανϊλογη τησ μϊζασ, ό μϋςω του υπολογιςμού του μητρώου απόςβεςησ Rayleigh
του ςτοιχεύου.

Οριςμόσ ενόσ νϋου ςτοιχεύου πλόρωςησ
ΗΜΕΙΩΗ 1: Αυτό το μοντϋλο (με τη διϊταξη των θλιπτόρων του) εύναι ικανό να περιγρϊψει μόνο
τουσ πιο κοινούσ τρόπουσ αςτοχύασ, αφού ϋνα μοντϋλο που θα λϊμβανε υπόψη όλουσ τουσ τύπουσ
αςτοχύασ τοιχοποιύασ δεν θα όταν πρακτικό λόγω ςυνθετότητασ και μεγϊλων αβεβαιοτότων.
υνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να ςυμβουλευτούν τισ δημοςιεύςεισ των Crisafulli et al. [2000] και
Smyrou et al. [2006] για περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ πϊνω ςε αυτό το μοντϋλο.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Η αντοχό και η δυςκαμψύα των τούχων πλόρωςησ ειςϊγονται μετϊ την εφαρμογό των
αρχικών φορτύων, ώςτε τα πρώτα να μην αντιςτϋκονται ςτα φορτύα βαρύτητασ (τα οπούα
κανονικϊ απορροφούνται από τα γειτονικϊ πλαύςια, που καταςκευϊςτηκαν πρώτα). Αν οι χρόςτεσ
επιθυμούν οι τούχοι πλόρωςησ να παραλϊβουν φορτύα βαρύτητασ, πρϋπει να ορύςουν τα τελευταύα
ωσ μη αρχικϊ φορτύα.
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ΗΜΕΙΩΗ 3: ε πολύ «προςεγμϋνα» μοντϋλα, οι χρόςτεσ μπορεύ να επιθυμούν να ειςϊγουν ςτοιχεύα
ςυνδϋςμου μεταξύ των πλαιςύων και των κόμβων των τοιχοπληρώςεων, προκειμϋνου να λϊβουν
υπόψη το γεγονόσ ότι οι τοιχοπληρώςεισ δεν εύναι πλόρωσ ϊκαμπτα ςυνδεδεμϋνα με τα γύρω
πλαύςια.

ΗΜΕΙΩΗ 4: Οι χρόςτεσ μπορεύ επύςησ να επιθυμούν να ελϋγξουν για τιμϋσ εκτόσ επιπϋδου
επιτϊχυνςησ και να θϋςουν ϋνα όριο η υπϋρβαςη του οπούου μπορεύ να ςημαύνει εκτόσ επιπϋδου
αςτοχύα του πϊνελ.

ΗΜΕΙΩΗ 5: Η παρουςύα ανοιγμϊτων ςτα πανελ τοιχοπλόρωςησ προςδύδει μια ςημαντικό
αβεβαιότητα ςτην εκτύμηςη τησ ςυμπεριφορϊσ των πλαιςύων που ϋχουν τοιχοπλόρωςη. Πολλού
ερευνητϋσ [e.g. Benjamin and Williams, 1958; Fiorato et al., 1970; Mallick and Garg, 1971; Liauw and
Lee, 1977; Utku, 1980; Dawe and Young, 1985; Thiruvengadam, 1985; Giannakas et al., 1987; Papia,
1988; Dawe and Seah, 1989; Hamburger, 1993; Bertoldi et al., 1994; CEB, 1996; Mosalam et al., 1997;
Gostic and Zarnic, 1999; De Sortis et al., 1999; Asteris, 2003] ϋχουν ερευνόςει την επιρροό που μπορεύ
να ϋχουν διαφορετικϋσ διατϊξεισ ανοιγμϊτων (ςε όρουσ μεγϋθουσ και θϋςησ) ςτην αντοχό και τη
δυςκαμψύα. Δυςτυχώσ όμωσ, αν και κατανοητό λόγω των πολλών μεταβλητών και μεγϊλων
αβεβαιότητων που περιλαμβϊνονται, δεν ϋχει επιτευχθεύ ςύγκλιςη απόψεων πϊνω ςε αυτό το θϋμα.
Οι παραπϊνω δημοςιεύςεισ ϋχουν όλεσ οδηγόςει ςε διαφορετικϊ αριθμητικϊ ςυμπερϊςματα και
διαφορετικϋσ ςυςτϊςεισ. Επομϋνωσ, οι χρόςτεσ θα πρϋπει να βαςιςτούν ςτη δικό τουσ ‘κρύςημηχανικού’ και εμπερύα, μαζύ με μια βαθιϊ μελϋτη τησ βιβλιογραφύασ πϊνω ςε αυτό το θϋμα (ϋνα
μικρό ποςοςτό τησ οπούασ αναφϋρεται παραπϊνω), προκειμϋνου να αποφαςύςουν πωσ θα ληφθούν
υπόψη οι επιδρϊςεισ των ανούγματων ςτην υπό μελϋτη καταςκευό. Ωσ μια διευκόλυνςη μπορεύ να
υποτεθεύ ότι οι επιδρϊςεισ των ανοιγμϊτων ςτην απόκριςη του πλαιςύου που ϋχει τούχο πλόρωςησ
μπορεύ να ληφθεύ υπόψη ρεαλιςτικϊ μειώνοντασ την τιμό του Εμβαδού των Θλιπτόρων (A1), οπότε
και την δυςκαμψύα του πϊνελ, ςε αναλογύα με το εμβαδόν του ανούγματοσ ςε ςχϋςη με το πϊνελ.
Αυτό, όπωσ φαύνεται από τον Smyrou et al. [2006], αν ϋνασ δεδομϋνοσ τούχοσ πλόρωςησ ϋχει
ανούγματα από 15% μϋχρι 30% ςε ςχϋςη με το εμβαδόν του τούχου, καλό πρόβλεψη απόκριςησ
μπορεύ να αποκτηθεύ με μεύωςη των τιμών του Α1 (δηλ. τησ δυςκαμψύασ) με μια τιμό που
κυμαύνεται μεταξύ 30% και 50%. Εφόςον η αντοχό του τούχου πρϋπει να ληφθεύ υπόψη, και
δεδομϋνου τησ πολυπούκιλησ φύςησ των παρατηρόςεων πϊνω ςε αυτό το θϋμα από τουσ ερευνητϋσ
ςτο παρελθόν, θα μπορούςαμε ύςωσ να προτεύνουμε, εν απουςύα επαρκών αποδεύξεων , ότι οι
χρόςτεσ δεν πρϋπει να αλλϊξουν αυτόν την τιμό για να λϊβουν υπόψη την παρουςύα τυπικών
ανοιγμϊτων (δηλ. ανοιγμϊτων που δεν εύναι μεγαλύτερα από το 30% τησ εμβαδού του τούχου
πλόρωςησ).

ΗΜΕΙΩΗ 6: Επύςησ ςυνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να διαβϊςουν τισ δημοςιεύςεισ των Celarec and
Dolšek [2012] ςτισ οπούεσ ερευνώνται οι επιδρϊςεισ τησ τοιχοποιύασ πλόρωςησ ςτην απαύτηςη ςε
τϋμνουςα και ςτην αςτοχύα υποςτυλωμϊτων, ςτην περύπτωςη που προςομοιώνονται πλαύςια
οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ με τϋτοιεσ τοιχοπληρώςεισ, ωσ απλοποιημϋνα μη γραμμικϊ μοντϋλα που
δεν εύναι ικανϊ να προςομοιώςουν ϊμεςα αυτϋσ τισ επιδρϊςεισ.

Ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχείο τοιχοποιίασ - masonry
Αυτό το ςτοιχεύο εύναι ϋνασ ςυνδυαςμόσ από 3D, βαςιςμϋνο ςτη δύναμη, πλαςτικόσ ϊρθρωςησ τύπο
ςτοιχεύου που χρηςιμοποιεύται για τη μοντελοπούηςη κυρύωσ τησ ςυμπεριφορϊσ κϊμψησ τησ
τοιχοποιύασ (εδώ αναφϋρεται ςαν εςωτερικό υποςτοιχεύο) με δύο ςυνδϋςμουσ ςτα ϊκρα που
χρηςιμοποιούνται για να προςομοιώςουν τη διατμητικό ςυμπεριφορϊ του μϋλουσ (εδώ αναφϋρονται
ωσ ‘εξωτερικού ςύνδεςμοι’ ό ‘υποςτοιχεύα ςύνδεςησ’). Σο εςωτερικό υποςτοιχεύο και οι εξωτερικού
ςύνδεςμοι ςυνδϋονται ςε ςειρϊ, εξαςφαλύζοντασ ιςορροπύα ςτην ροπό κϊμψησ και τη διατμητικό
δύναμη. Οι μοναδικού ενεργού βαθμού ελευθερύασ των υποςτοιχεύων ςύνδεςησ εύναι δύο μεταφορικού
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ςτη διεύθυνςη τησ διϊτμηςησ (εντόσ επιπϋδου και εκτόσ επιπϋδου), ενώ οι υπόλοιποι τϋςςερισ βαθμού
ελευθερύασ (αξονικό και 3 περιςτροφικού) παραμϋνουν ακριβόσ ϊκαμπτοι ςύνδεςμοι. Και οι δύο τούχοι
φϋρουςασ τοιχοποιύασ και διαζώματοσ μπορούν να μοντελοποιηθούν με μια τϋτοια διαμόρφωςη.
Οι διατμητικού βαθμού ελευθερύασ του υποςτοιχεύου ςυνδϋςμου χαρακτηρύζεται από υςτερητικό
καμπύλη που βαςύζεται ςτην ενςωματωμϋνη μη γραμμικό καμπύλη MIMK του SeismoStruct
(τροποποιημϋνη καμπύλη απομεύωςησ Ibarra-Medina-Krawinkler με διγραμμικούσ υςτερητικούσ
κανόνεσ), ςύμφωνα με τον φαινομενικό κανόνα που περιγρϊφει την διατμητικό ςυμπεριφορϊ
ολόκληρου του ςτοιχεύου. Σαυτόχρονα, ςτο εςωτερικό υποςτοιχεύο η μοντελοπούηςη τησ τομόσ των
ινών επιτρϋπει μια ςχετικϊ ακριβό περιγραφό τησ ςυζευγμϋνησ αξονικόσ-καμπτικόσ ςυμπεριφορϊσ. Η
κατανομό τησ τϊςησ-παραμόρφωςησ επιτυγχϊνεται μϋςω τησ μη γραμμικόσ μονοαξονικόσ απόκριςησ
υλικού των μεμονωμϋνων ινών, ςτα οπούα ϋχει υποδιαιρεθεύ το τμόμα, καταγρϊφοντασ πλόρωσ την
εξϊπλωςη τησ ελαςτικότητασ κατϊ μόκοσ και κατϊ πλϊτοσ (όπωσ περιγρϊφεται ςτην ενότητα μη
ελαςτικότητασ υλικού).
Ο προςδιοριςμόσ τησ διατμητικόσ αντοχόσ του μϋλουσ εύναι κρύςιμοσ για την ακρύβεια του μοντϋλου,
με βϊςη τισ παραμϋτρουσ τησ φϋρουςασ τοιχοποιύασ, και του επιλεγμϋνου Καταςκευαςτικού
Κανονιςμού. Φρηςιμοποιούνται οι ακόλουθεσ εκφρϊςεισ για την διατμητικό ικανότητα μϋλουσ
(ςημειώνεται ότι χρηςιμοποιούνται διαφοτερικϋσ εξιςώςεισ ςε διαφορετικϋσ προδιαγραφϋσ).
-

τον Ευρωκώδικα 8, χρηςιμοποιεύται ο μηχανιςμόσ αςτοχύασ ολύςθηςησ οριζόντιου αρμού
𝑉𝑓 = 𝑓𝑣𝑑 𝐷′ 𝑡
(C.2) EC8: Part 3

-

τον ASCE 41-17, και για μη ενιςχυμϋνουσ τούχουσ φϋρουςασ τοιχοποιύασ URM,
χρηςιμοποιεύται η μικρότερη τιμό για την αντοχό ολύςθηςησ οριζόντιου αρμού και την
διαγώνια εφελκυςτικό αντοχό, ςύμφωνα με τισ ακόλουθεσ εκφρϊςεισ:
Q CE = Vbjs 1 = vme An
(11-9) ASCE 41-17
′
Q CL = Vdt = fdt
An β 1 +

-

fα

(11-12) ASCE 41-17

f ′dt

τον ASCE 41-17, και για μη ενιςχυμϋνα διαζώματα τοιχοποιύασ URM, χρηςιμοποιεύται η
μικρότερη τιμό για την αντοχό ολύςθηςησ οριζόντιου αρμού και την διαγώνια εφελκυςτικό
αντοχό, ςύμφωνα με τισ ακόλουθεσ εκφρϊςεισ:
2
Vs1 = cbj + μf psp hsp bsp
(11-17) ASCE 41-17
3

Vs2 =

f ′dt

l sp
2h sp

2.3 1+

2 1+

p sp
f ′dt f dt

(11-18) ASCE 41-17

hsp bsp

-

τον ASCE 41-17, και για τούχουσ φϋρουςασ τοιχοποιύασ ό διαζώματα με οπλιςμό,
χρηςιμοποιεύται η ακόλουθη ϋκφραςη:
Vn = Vnm + Vns γg
(Equation 9-21) TMS 402

-

τον NTC-18, για μη ενιςχυμϋνη φϋρουςα τοιχοποιύα URM, χρηςιμοποιούνται διαφορετικϋσ
εκφρϊςεισ για διαφορετικούσ τύπουσ ςτοιχεύου: (i) ςε φϋρουςα τοιχοποιύα με τςιμεντόλιθουσ
χρηςιμοποιεύται το κριτόριο Mohr-Coulomb, (ii) ςε φϋρουςα τοιχοποιύα με τούβλα ό ςυνόθεισ
πϋτρεσ, η αντοχό θεωρεύται η μικρότερη τιμό από το κριτόριο Turnšek-Čačovič και το MannMüller και (iii) για φϋρουςα τοιχοποιύα με μη ςυνηθιςμϋνεσ πϋτρεσ χρηςιμοποιεύται η
ϋκφραςη Turnšek-Čačovič.
Mohr-Coulomb (§7.8.2.2.2 NTC-18 και §6.2 EC6): Vt = fvd l′t
Turnšek-Čačovič (§C8.7.1.3.1.1 χολιαςμόσ του NTC-18):
Vt =

1.5τ0d lt
ς0
ftd lt
ς0
1+
=
1+
b
1.5τ0d
b
ftd

Mann-Müller (§C8.7.1.3.1.1 χολιαςμόσ του NTC-18):

Vt =

lt

f v 0d

b

1+μϕ

+

μ
1+μϕ

ς0 ≤ Vt,lim
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-

τον NTC-18 και για ενιςχυμϋνη φϋρουςα τοιχοποιύα RM, η διατμητικό ικανότητα
υπολογύζεται ςύμφωνα με το §7.8.3.2.2 NTC2018:
(7.8.7) NTC-18

Vt = Vt,M + Vt,S
Όπου:

(7.8.8) NTC-18

Vt,M = d ∙ t ∙ fvd
και
Vt,S = 0,6 ∙ d ∙ Asw ∙ fyd

s

(7.8.9) NTC-18

ημειώνεται ότι για τουσ ελϋγχουσ ςύμφωνα με τον KAN.EΠE. χρηςιμοποιούνται εκφρϊςεισ του EC8.
Ομούωσ, με τον TBDY χρηςιμοποιούνται οι εξιςώςεισ του ASCE 41-17. Για μύα ολοκληρωμϋνη
περιγραφό για τισ χρηςιμοποιούμενεσ εκφρϊςεισ για κϊθε Κανονιςμό, οι χρόςτεσ μπορούν να βρουν
αναφορϋσ ςτα παραρτόματα Θ1 ϋωσ Θ6.
Σα δύο ειδικϊ υλικϊ για φϋρουςα τοιχοποιύα μπορούν χα χρηςιμοποιηθούν με τουσ τύπουσ ςτοιχεύων
φϋρουςασ τοιχοποιύασ, mas_par και mas_tl. Σο πρώτο ςτηρύζεται ςτο μοντϋλο υλικού con_ma, ενώ το
τελευταύο εύναι ϋνα απλό πολυγραμμικό μοντϋλο με απομεύωςη και απομϋνουςα αντοχό. Και τα δύο
μοντϋλα χαρακτηρύζονται από παραμϋτρουσ, όπωσ θλιπτικό, διατμητικό και εφελκυςτικό αντοχό, τα
οπούα χρηςιμοποιούνται ςτον οριςμό τησ διατμητικόσ αντοχόσ των ςτοιχεύων. Ομούωσ, υπϊρχουν δύο
ςυγκεκριμϋνοι τύποι διατομών για φϋρουςα τοιχοποιύα ςτο SeismoStruct, ϋνα για τούχουσ mws, και
ϋνα για διαζώματα mss. Και τα δύο, μη ενιςχυμϋνα URM και ενιςχυμϋνα RM, μϋλη φϋρουςασ
τοιχοποιύασ μπορούν να μοντελοποιηθούν αποτελεςματικϊ ςύμφωνα με τα πϊραπϊνω.
ΗΜΕΙΩΗ: Ο τύποσ ςτοιχεύου φϋρουςασ τοιχοποιύασ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ μόνο με τα μοντϋλα
υλικού mas_par και mas_tl. Ομούωσ, μπορούν ςτουσ ςυγκεκριμϋνουσ τύπουσ διατομών μπορούν να
χρηςιμοποιηθούν τα mws και mss. Ο λόγοσ εύναι, ότι αυτού οι τύποι μπορούν να αποθηκεύουν
παραμϋτρουσ που χρηςιμοποιούνται για τον αυτόματο υπολογιςμό τησ διατμητικόσ αντοχόσ
ςτοιχεύου.

Οι χρόςτεσ μπορούν να διαλϋξουν να υπολογύςουν την Διατμητικό Ικανότητα τησ φϋρουςασ
τοιχοποιύασ (i) μόνο ςτο πρώτο βόμα, (ii) ςε όλα τα βόματα μϋχρι την διαρροό ςτη διϊτμηςη, (iii) ςε
κϊθε βόμα, δηλαδό ακόμα και αφού φτϊςει ςτην μϋγιςτη ικανότητα ςτοιχεύου. Η πρεπιλεγμϋνη
επιλογό εύναι η δεύτερη, η οπούα εύναι για ανανϋωςη τησ διατμητικόσ αντοχόσ μϋχρι την διαρροό, ο
οπούοσ εύναι ο καλύτεροσ ςυνδυαςμόσ για ακρύβεια και ςταθερότητα, δεδομϋνου ότι ανανεώνοντασ
την Διατμητικό Ικανότητα ςτον φθύνοντα κλϊδο τησ καμπύλησ ικανότητασ μπορεύ να οδηγόςει ςε
προβλόματα ςύγκλιςησ χωρύσ ςημαντικό βελτύωςη ςτην ακρύβεια τησ λύςησ.

Προςδιοριςμόσ νϋου ςτοιχεύου φϋρουςασ τοιχοποιύασ
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Οι παρϊμετροι που απαιτούνται για πλόρη προςδιοριςμό των ιδιοτότων των ςτοιχεύων εύναι οι
πϊρακϊτω (δεύτε επϊνω εικόνα):
-

-

force

-

Ο αριθμόσ των ινών διατομόσ που χρηςιμοποιούνται για τουσ υπολογιςμούσ ιςορροπύασ που
εκτελούνται ςε κϊθε ολοκλόρωςη των εςωτερικών υποςτοιχεύων.
Η απομεύωςη τησ ελαςτικόσ δυςκαμψύασ εύναι η μεύωςη τησ ελαςτικόσ μη ρηγματωμϋνησ
δυςκαμψύασ τησ καμπύλησ τησ διατμητικόσ δύναμησ-παραμόρφωςησ που χρηςιμοποιεύται
ςτουσ υπολογιςμούσ.
Η ικανότητα ολικόσ διατμητικόσ παραμόρφωςησ, η οπούα εύναι η τελικό ικανότητα
παραμόρφωςησ για το ςτοιχεύο dtot=dyield+dplastic. ημειώνεται ότι η παραμόρφωςη ςτη
διαρροό dyield υπολογύζεται αυτόματα από το πρόγραμμα από την ελαςτικό διατμητικό
δυςκαμψύα και την αντοχό διαρροόσ.
Η διατμητικό ικανότητα παραμόρφωςησ μετϊ το ανώτατο όριο: αυτό εύναι το επύπεδο
παραμόρφωςησ, ςτο οπούο η επϋκταςη του φθύνοντα κλϊδου τησ διατμητικό καμπύλησ
δύναμησ-παραμόρφωςησ φτϊνει ςτον μηδενικό ϊξονα.
Η οριακό διατμητικό ικανότητα παραμόρφωςησ: αυτό εύναι το επύπεδο παραμόρφωςησ, μετϊ
του οπούου δεν υπϊρχει απομϋνουςα αντοχό.
Ο λόγοσ τησ απομϋνουςασ διατμητικόσ αντοχόσ εύναι εύναι ο λόγοσ μεταξύ τησ μϋγιςτησ
αντοχόσ (ςτο επύπεδο ςυνολικόσ ικανότητασ παραμόρφωςησ) και τησ απομϋνουςασ αντοχόσ.
Ο λόγοσ κρϊτυνςησ τησ διατμητικόσ παραμόρφωςησ εύναι ο λόγοσ μεταξύ του ελαςτικού και
πλαςτικού κλϊδου τησ διατμητικόσ δύναμησ-παραμόρφωςησ καμπύλησ.
Οι παρϊμετροι κυκλικόσ απομεύωςησ για Διατμητικό Αντοχό και Δυςκαμψύα εύναι οι
ακόλουθεσ τρεισ παρϊμετροι: (i) η παρϊμετροσ κυκλικόσ απομεύωςησ τησ αντοχόσ, (ii) η
παρϊμετροσ κυκλικόσ απομεύωςησ δυςκαμψύασ για αποφόρτιςη, (iii) η παρϊμετροσ κυκλικόσ
απομεύωςησ αντοχόσ μετϊ το ϊνω όριο. Για όλεσ τισ παραμϋτρουσ, όςο μικρότεροσ εύναι ο
ςυντελεςτόσ, τόςο μεγαλύτερη εύναι επιβαλλόμενη μεύωςη ςτην καμπύλη, ωςτόςο η μηδενικό
τιμό οδηγεύ ςε μηδενικό παραμόρφωςη. Για μύα πλόρη περιγραφό των παραμϋτρων,
ανατρϋξτε ςτην επεξόγηςη τησ καμπύλησ.
Ο λόγοσ τησ δύναμησ ςτην ϋναρξη επαναφόρτιςησ προσ τη δύναμη που αντιςτοιχεύ ςτην
μϋγιςτη παραμόρφωςη που ϋχει παρατηρηθεύ για θετικϋσ και αρνητικϋσ κατευθύνςεισ
φόρτιςησ.

Fy

ultimate
deformation capacity

post-capping
deformation capacity

total
deformation capacity

ko
displacement

Καμπύλη διατμητικόσ δύναμησ-παραμόρφωςησ που χρηςιμοποιεύται ςτην φϋρουςα τοιχοποιύα
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Όςον αφορϊ ςτισ ύνεσ, ο ιδανικόσ αριθμόσ που επαρκεύ για να εξαςφαλύςει επαρκό δημιουργύα τησ
κατανομόσ τϊςησ-παραμόρφωςησ διαμϋςου τησ εγκϊρςιασ διατομόσ του ςτοιχεύου, ποικύλει ανϊλογα
με τα χαρακτηριςτικϊ και το ςχόμα του υλικού, και τον βαθμό ανελαςτικότητασ ςτον οπούο θα
καταπονηθεύ το ςτοιχεύο. Ωσ ϋνα απλό πρακτικό κανόνα, οι χρόςτεσ μπορούν να θεωρούν ότι 100 ύνεσ
εύναι επαρκεύσ.
την ενότητα διακριτοπούηςησ τησ διατομόσ το πρόγραμμα παρϋχει τον επιθυμητό και τον
πραγματικό (μετϊ την εκτϋλεςη διακριτοπούηςησ τησ διατομόσ, χρηςιμοποιώντασ την
τριγωνοπούηςη) αριθμό των ςημεύων ελϋγχου που θα χρηςιμοποιηθούν ςτην ανϊλυςη. Κϊνοντασ κλικ
ςτο κουμπύ Ανανϋωςη, μπορεύτε να ενημερώςετε τη προβολό τησ διακριτοποιημϋνησ διατομόσ.

Ίνεσ διακριτοποιημϋνησ διατομόσ

Ομούωσ, το ανελαςτικό πλαιςιακό ςτοιχεύο, αντύ για διακριτοπούηςη των ςτοιχεύων ώςτε να
αντιπροςωπεύουν τισ αλλαγϋσ ςτισ λεπτομϋρειεσ του οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ, εύναι δυνατόν να
χρηςιμοποιηθεύ ϋνα μόνο ςτοιχεύο ανϊ μϋλοσ και ςτη ςυνϋχεια να οριςτούν πολλαπλϊ τμόματα μϋςα
ςε αυτό. ημειώνεται ότι αυτϊ τα τμόματα μπορεύ να διαφϋρουν μόνο ςτον οπλιςμό (δηλ. τύποσ
διατομόσ, διαςτϊςεισ και υλικϊ πρϋπει να εύναι τα ύδια).

Πολλαπλϋσ διατομϋσ
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ε αυτό το παρϊθυρο διαλόγου εύναι δυνατόν να οριςτεύ μια ςυγκεκριμϋνη απόςβεςη ςτοιχεύου, ςε
αντύθεςη με την καθολικό απόςβεςη που ορύζεται ςτο Ρυθμύςεισ Έργου>Απόςβεςη. Για να γύνει αυτό,
οι χρόςτεσ πρϋπει απλώσ να να πατόςουν το κουμπύ Απόςβεςη και να επιλϋξουν την απόςβεςη που
ταιριϊζει καλύτερα ςτο εν λόγω ςτοιχεύο (οι χρόςτεσ θα πρϋπει να ανατρϋξουν ςτο μενού Απόςβεςησ
για να δουν τουσ διϊφορουσ τύπουσ απόςβεςησ που εύναι διαθϋςιμοι και υπϊρχουν υποδεύξεισ για το
ποια εύναι η καλύτερη επιλογό).

Προςδιοριςμόσ ςυγκεκριμϋνησ απόςβεςησ ςτοιχεύου
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η απόςβεςη που καθορύζεται ςε επύπεδο ςτοιχεύου υπεριςχύει ϋναντι τησ καθολικόσ
απόςβεςησ, δηλαδό το καθολικϊ υπολογιζόμενο μητρώο με ςυντελεςτϋσ απόςβεςησ που
ςυςχετύζονται με τουσ βαθμούσ ελευθερύασ ενόσ ςτοιχεύου θα αντικαταςταθούν από ςυντελεςτϋσ
που θα υπολογιςτούν μϋςω του πολλαπλαςιαςμού του μητρώου μϊζασ του ςτοιχεύου με μύα
παρϊμετρο ανϊλογη τησ μϊζασ, ό μϋςω του πολλαπλαςιαμού του μητρώου δυςκαμψύασ του
ςτοιχεύου με μύα παρϊμετρο ανϊλογη τησ δυςκαμψύασ, ό μϋςω του υπολογιςμού ενόσ μητρώου
απόςβεςησ Rayleigh.

ΗΜΕΙΩΗ: Αν ορύζεται απόςβεςη Rayleigh ςε επύπεδο ςτοιχεύου, η χρόςη ϊλλων ςυντελεςτών από
το ϋνα ςτοιχεύο ςτο ϊλλο, ό με βϊςη εκεύνουσ που χρηςιμοποιόθηκαν ςτισ καθολικϋσ ρυθμύςεισ
απόςβεςησ, τότε δεν προςομοιώνεται η κλαςικό απόςβεςη Rayleigh. Η κλαςικό απόςβεςη Rayleigh
απαιτεύ ομοιόμορφο οριςμό απόςβεςησ.

Οι τοπικού ϊξονεσ και ο προςανατολιςμόσ των εςωτερικών δυνϊμεων ορύζονται από το παρακϊτω
ςχόμα. Ανατρϋξτε ςτη ςυζότηςη για τουσ καθολικούσ και τοπικούσ ϊξονεσ ςτο Παρϊρτημα Α για μια
λεπτομερό περιγραφό ςχετικϊ με τον προςδιοριςμό του προςανατολιςμού του τοπικού ςυςτόματοσ
αξόνων των ςτοιχεύων.
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Σοπικού ϊξονεσ και προςανατολιςμόσ εςωτερικών δυνϊμεων για ςτοιχεύα φϋρουςασ τοιχοποιύασ

Σφποσ ςτοιχείου Ραφιοφ - rack
Πρόκειται για ϋνα τριςδιϊςτατο ςτοιχεύο δοκού με λεπτού τοιχώματοσ, ανοιχτϋσ, εγκϊρςιεσ διατομϋσ.
Σο ςτοιχεύο χαρακτηρύζεται από επτϊ βαθμούσ ελευθερύασ για κϊθε κόμβο, ϋτςι ώςτε να εκτιμώνται
ςωςτϊ τόςο οι μετακινόςεισ όςο και οι εςωτερικϋσ τϊςεισ, ςυμπεριλαμβανόμενων των μετατοπύςεων
ςτρϋβλωςησ και τησ ροπόσ ςτρϋβλωςησ, για την ορθό πρόβλεψη του λυγιςμού-ςτρϋψησ και του
πλευρικού ςτρεπτικού λυγιςμού, που προκύπτουν από τη ςύζευξη μεταξύ τησ κϊμψησ και τησ
ςτρϋψησ. Επιπλϋον, το μοντϋλο υπολογύζει την εκκεντρότητα του κϋντρου διατμόςεωσ από το κϋντρο
του τμόματοσ και λαμβϊνει υπόψη όλουσ τουσ ςυντελεςτϋσ Wagner, γεγονόσ που το καθιςτϊ
κατϊλληλο για χρόςη ςε μη ςυμμετρικϋσ διατομϋσ.
Ωσ αποτϋλεςμα, εύναι ιδανικό για τη μοντελοπούηςη μεταλικών ραφιών αποθόκευςησ, καθώσ επύςησ
και καταςκευϋσ ςκαλωςιϊσ, οι οπούεσ αποτελούνται από ορθοςτϊτεσ που ϋχουν διατομϋσ απλόσ
ςυμμετρύασ με καμπυλώςεισ ςτισ ϊκρεσ τησ διατομόσ.
Σο ςτοιχεύο ραφιού μπορεύ να προςδιοριςτεύ, εϊν παρϋχονται οι ιδιότητεσ (ελαςτικού) υλικού (μϋτρο
ελαςτικότητασ και λόγοσ Poisson) και η διαμόρφωςη των διατομών. Σο πρώτο δύνεται ςτο κύριο
παρϊθυρο διαλόγου τησ κατηγορύασ του ςτοιχεύου ραφύου (δεύτε παρακϊτω).

Οριςμόσ νϋου ςτοιχεύου ραφύου

Η γεωμετρύα του τμόματοσ μπορεύ να οριςτεύ ςε ϋνα ειδικό παρϊθυρο διαλόγου. Οποιαδόποτε ανοιχτό
διατομό λεπτού τοιχώματοσ μπορεύ να μοντελοποιηθεύ και διαφορετικϊ πϊχη μπορούν να ειςαχθούν
ςε διϊφορα μϋρη τησ διατομόσ. Αφού ο χρόςτησ ορύςει τισ ςυντεταγμϋνεσ των γωνιακών ςημεύων του
τμόματοσ και κϊνει κλικ ςτο κουμπύ Δημιουργύα Διατομόσ, η ενότητα εμφανύζεται ςτην οθόνη και
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υπολογύζονται αυτόματα οι ιδιότητεσ του ελαςτικού τμόματοσ, οι ςυντελεςτϋσ Wagner και η θϋςη του
κϋντρου διϊτμηςησ.

Οριςμόσ τησ διατομόσ μοντελοπούηςησ του ςτοιχεύου ραφύου

ε αυτό το παρϊθυρο διαλόγου εύναι δυνατόν να οριςτεύ μια απόςβεςη ςτοιχεύου, ςε αντύθεςη με τη
καθολικό απόςβεςη που ορύζεται από τισ καρτϋλεσ Ρυθμύςεισ Έργου>Απόςβεςη. Για να γύνει αυτό, οι
χρόςτεσ χρειϊζεται απλώσ να επιλϋξουν το κουμπύ Απόςβεςη και ςτη ςυνϋχεια να επιλϋξουν το τύπο
απόςβεςησ που ταιριϊζει καλύτερα με το εν λόγω ςτοιχεύο (οι χρόςτεσ πρϋπει να ανατρϋξουν ςτο
μενού Απόςβεςη για μια αναφορϊ ςχετικϊ με τουσ διαφορετικούσ τύπουσ απόςβεςησ που υπϊρχουν
και υποδεύξεισ για την καλύτερη επιλογό).

Προςδιοριςμόσ ςυγκεκριμϋνησ απόςβεςησ ςτοιχεύου

460

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η απόςβεςη που καθορύζεται ςε επύπεδο ςτοιχεύου υπεριςχύει ϋναντι τησ καθολικόσ
απόςβεςησ, δηλαδό το καθολικϊ υπολογιζόμενο μητρώο με ςυντελεςτϋσ απόςβεςησ που
ςυςχετύζονται με τουσ βαθμούσ ελευθερύασ ενόσ ςτοιχεύου θα αντικαταςταθούν από ςυντελεςτϋσ
που θα υπολογιςτούν μϋςω του πολλαπλαςιαςμού του μητρώου μϊζασ του ςτοιχεύου με μύα
παρϊμετρο ανϊλογη τησ μϊζασ, ό μϋςω του πολλαπλαςιαμού του μητρώου δυςκαμψύασ του
ςτοιχεύου με μύα παρϊμετρο ανϊλογη τησ δυςκαμψύασ, ό μϋςω του υπολογιςμού ενόσ μητρώου
απόςβεςησ Rayleigh.

ΗΜΕΙΩΗ: Αν ορύζεται απόςβεςη Rayleigh ςε επύπεδο ςτοιχεύου, η χρόςη ϊλλων ςυντελεςτών από
το ϋνα ςτοιχεύο ςτο ϊλλο, ό με βϊςη εκεύνουσ που χρηςιμοποιόθηκαν ςτισ καθολικϋσ ρυθμύςεισ
απόςβεςησ, τότε δεν προςομοιώνεται η κλαςικό απόςβεςη Rayleigh. Η κλαςικό απόςβεςη Rayleigh
απαιτεύ ομοιόμορφο οριςμό απόςβεςησ.

Οι τοπικού ϊξονεσ και ο προςανατολιςμόσ των εςωτερικών δυνϊμεων ορύζονται ςτο παρακϊτω ςχόμα.
Ανατρϋξτε ςτο Παρϊρτημα Α ςτην αναφορϊ για τουσ τοπικούσ και καθολικούσ ϊξονεσ για μια
λεπτομερό περιγραφό του προςδιοριςμού του προςανατολιςμού του τοπικού ςυςτόματοσ αξόνων.

Σοπικού ϊξονεσ και προςανατολιςμόσ εςωτερικών δυνϊμεων για ςτοιχεύο Ραφιού

ΣΤΠΟΙ ΣΟΙΧΕΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ
Σφποσ ςτοιχείου ςυνδζςμου - link
Αυτϊ εύναι 3D ςτοιχεύα ςυνδϋςμου με ανεξϊρτητεσ δρϊςεισ αξονικϋσ, τϋμνουςεσ και ροπϋσ που
μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για να προςομοιώςουν, για παρϊδειγμα, αρθρωτϋσ ό εύκαμπτεσ
ςυνδϋςεισ δοκού-υποςτυλώματοσ, καταςκευαςτικών αρμών διαςτολόσ, ςυςκευϋσ απορρόφηςησ
ενϋργειασ, εφϋδρανα γεφυρών, επικλινεύσ ςτηρύξεισ, εύκαμπτη θεμελύωςη κλπ.
Σα ςτοιχεύα ςυνδϋςμου ςυνδϋουν δύο καταςκευαςτικούσ κόμβουσ που αρχικϊ ςυμπύπτουν και
απαιτούν τον οριςμό μια ανεξϊρτητησ δύναμησ-μετακύνηςησ (ό ροπόσ-περιςτροφόσ) καμπύλησ
απόκριςησ για κϊθε ϋνα από τουσ τοπικούσ ϋξι βαθμούσ ελευθερύασ (F1, F2, F3, M1, M2, M3).
Προσ το παρόν, εύναι διαθϋςιμεσ εύκοςι εννιϊ καμπύλεσ απόκριςησ, επιλϋξιμεσ από το πλαύςιο
διαλόγου Κατηγορύα τοιχεύου, όποτε επιλϋγεται ϋνασ τύποσ ςυνδϋςμου.










Γραμμικό ςυμμετρικό καμπύλη - lin_sym
Γραμμικό αςύμμετρη καμπύλη- lin_asm
Διγραμμικό ςυμμετρικό καμπύλη - bl_sym
Διγραμμικό αςύμμετρη καμπύλη - bl_asm
Διγραμμικό Καμπύλη Κινηματικόσ Κρϊτυνςησ - bl_kin
Σριγραμμικό ςυμμετρικό καμπύλη - trl_sym
Σριγραμμικό αςύμμετρη καμπύλη - trl_asm
Σετραγραμμικό ςυμμετρικό καμπύλη – quad_sym
Σετραγραμμικό αςύμετρη καμπύλη – quad_asm
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Μη ςυμμετρικό καμπύλη με ςτϋνωςη του βρόχου υςτϋρηςησ - pinched_asm
Σροποποιημϋνη καμπύλη υςτϋρηςησ Ibarra-Medina-Krawinkler με διγραμμικό ςυμπεριφορϊ
– MIMK_bilin
Σροποποιημϋνη καμπύλη υςτϋρηςησ Ibarra-Medina-Krawinkler με βϊςη τη μϋγιςτη
μετακύνηςη (peak-oriented)– MIMK_peak
Σροποποιημϋνη καμπύλη υςτϋρηςησ Ibarra-Medina-Krawinkler με ςτϋνωςη του βρόχου
υςτϋρηςησ – MIMK_Pinched
Μη γραμμικό ελαςτικό καμπύλη - Non_lin_Elast
Πλαςτικό καμπύλη – plst
Απλοποιημϋνη διγραμμικό καμπύλη Takeda – Takeda
Αςύμμετρη διγραμμικό καμπύλη Takeda – Takeda_asm
Καμπύλη Ramberg Osgood - Ramberg_Osgood
Σροποποιημϋνη καμπύλη Richard-Abbott - Richard_Abbott
Καμπύλη αλληλεπύδραςησ εδϊφουσ-καταςκευόσ - ssi_py
Καμπύλη Gap-hook - gap_hk
Πολυγραμμικό καμπύλη – multi_lin
Ομαλό καμπύλη – smooth
Ιξώδησ Αποςβεςτόρασ – vsc_dmp
Καμπύλη Bouc Wen – Bouc_Wen
Ελαςτικό – Ιδανικϊ Πλαςτικό καμπύλη Gap – gap_elpl
Καμπύλη Πρόςκρουςησ – pound_hz
Καμπύλη αυτοώςοροπούμενου ςυνδϋςμου – scb
Γενικό υςτερητικό καμπύλη – gen_hyst

Για μια περιεκτικό περιγραφό των διαθϋςιμων καμπύλων απόκριςησ που ςχετύζονται με τα ςτοιχεύα
ςυνδϋςμου ανατρϋξτε ςτο Παρϊρτημα Η.
το πλαύςιο διαλόγου του ςτοιχεύου ςυνδϋςμου εύναι δυνατόν να ορύςετε μια ςυγκεκριμϋνη απόςβεςη
ςτοιχεύου, ςε αντύθεςη με την καθολικό απόςβεςη που ορύζεται από Ρυθμύςεισ Έργου > Απόςβεςη.
Προκειμϋνου να γύνει αυτό οι χρόςτεσ πρϋπει απλώσ να πατόςουν το κουμπύ Απόςβεςη και μετϊ να
επιλϋξουν τον τύπο απόςβεςησ που ταιριϊζει καλύτερα ςτο ςυγκεκριμϋνο ςτοιχεύο (οι χρόςτεσ πρϋπει
να ανατρϋξουν ςτο μενού Απόςβεςησ για να αποκτόςουν εικόνα των διαθϋςιμων διαφορετικών
τύπων απόςβεςησ και για ςυμβουλϋσ για το ποιεσ μπορεύ να εύναι οι καλύτερεσ επιλογϋσ).
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η απόςβεςη που ορύζεται ςε επύπεδο ςτοιχεύου, ϋχει προβϊδιςμα ϋναντι τησ καθολικόσ
απόςβεςησ, που ςημαύνει ότι οι ‘καθολικϊ-υπολογιςμϋνοι’ ςυντελεςτϋσ του μητρώου απόςβεςησ που
ςχετύζονται με τουσ βαθμούσ ελευθερύασ ενόσ δεδομϋνου ςτοιχεύου, θα αντικαταςταθούν από
ςυντελεςτϋσ που θα ϋχουν υπολογιςτεύ μϋςω πολλαπλαςιαςμού του μητρώου μϊζασ του ςτοιχεύου
με μια παρϊμετρο ανϊλογη τησ μϊζασ, ό μϋςω του υπολογιςμού του μητρώου απόςβεςησ Rayleigh
του ςτοιχεύου.

Η ςυγκεκριμϋνη απόςβεςη ςτοιχεύου τυπικϊ χρηςιμοποιεύται εδώ για να προςομοιώςει την
απορρόφηςη τησ απόςβεςησ ςτα ελατόρια αλληλεπύδραςησ εδϊφουσ καταςκευόσ (με ποικύλουσ
κανόνεσ δύναμησ-μετακύνηςησ, όπωσ ssi_py ό οποιαδόποτε ϊλλη καμπύλη απόκριςησ), αποφεύγοντασ
την ανϊγκη ειςαγωγόσ ςτοιχεύων dashpot.
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Οριςμόσ ενόσ νϋου ςτοιχεύου ςυνδϋςμου
ΗΜΕΙΩΗ 1: Μόνο οι καμπύλεσ απόκριςησ που ϋχουν προηγουμϋνωσ ενεργοποιηθεύ ςτην καρτϋλα
Καταςτατικϊ Μοντϋλα (Ρυθμίςεισ Έργου > Καταςτατικά Μοντέλα) μπορούν να επιλεγούν από το
αναδυόμενο μενού και να ςυςχετιςτούν με ϋνα ςτοιχεύο ςυνδϋςμου.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Όταν ϋνα ςτοιχεύο ςυνδϋςμου ειςϊγεται μεταξύ δύο κόμβων που αρχικϊ ςυνϋπιπταν,
μια ςχϋςη δύναμησ-μετακύνηςησ πρϋπει υποχρεωτικϊ να οριςτεύ για όλουσ τουσ ϋξι βαθμούσ
ελευθερύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων για τουσ οπούουσ η απόκριςη των δύο κόμβων εύναι
όμοια. Σα τελευταύα ςυνόθωσ προςομοιώνονται με τη χρόςη γραμμικών καμπυλών απόςβεςησ με
πολύ μεγϊλεσ τιμϋσ ακαμψύασ, ώςτε να εξαςφαλιςτεύ ότι δεν θα υπϊρχει ςχετικό μετακύνηςη μεταξύ
των δύο κόμβων ςε αυτόν τον ςυγκεκριμϋνο βαθμό ελευθερύασ. Η πολύ μεγϊλη τιμό που
χρηςιμοποιεύται ςε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ εξαρτϊται ςε μεγϊλο βαθμό από τον τύπο τησ ανϊλυςησ
που εκτελεύται και τη ςειρϊ του μεγϋθουσ των αποτελεςμϊτων που προκύπτουν. Μια πολύ μικρό
τιμό δεν θα αναπαραςτόςει ςυνθόκεσ απεύρωσ δύςκαμπτησ ςύνδεςησ, ενώ μια τιμό που εύναι πολύ
μεγϊλη μπορεύ να οδηγόςει ςε αριθμητικϋσ δυςκολύεσ, ειδικϊ όταν χρηςιμοποιεύται ϋνα κριτόριο
ςύγκλιςησ με βϊςη τη δύναμη. υνόθωσ, και ωσ ϋνασ πρακτικόσ κανόνασ, οι χρόςτεσ μπορούν να
θεωρόςουν μια τιμό δυςκαμψύασ μεταξύ 100 και 250 φορϋσ μεγαλύτερη από αυτό των
παρακεύμενων ςτοιχεύων, ςημειώνεται όμωσ ότι μόνο μια ανϊλυςη ευαιςθηςύασ θα επιτρϋψει τον
προςδιοριςμό τησ βϋλτιςτησ τιμόσ.

ΗΜΕΙΩΗ 3: ε κϊποιεσ αναλύςεισ, η χρόςη του K0 = 0 για την προςομούωςη κόμβου ϊρθρωςησ
μπορεύ να οδηγόςει ςε δυςκολύεσ ωσ προσ τη ςύγκλιςη τησ ανϊλυςησ. Αυτό ςυνόθωσ μπορεύ εύκολα
να επιλυθεύ από την χρόςη μιασ μη μηδενικόσ αλλϊ μικρόσ τιμόσ δυςκαμψύασ (π.χ. 0.001). Εφόςον ο
χρόςτησ επιθυμεύ την βελτιςτοπούηςη του μοντϋλου (δηλ. να βρεύ την μικρότερη δυνατό τιμό
ακαμψύασ που δεν θα δημιουργόςει ϋντονεσ αριθμητικϋσ δυςκολύεσ), τότε ςυνύςταται μια ανϊλυςη
ευαιςθηςύασ για κϊθε ξεχωριςτό περύπτωςη.
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ΗΜΕΙΩΗ 4: Αν ορύζεται απόςβεςη Rayleigh ςε επύπεδο ςτοιχεύου, η χρόςη ϊλλων ςυντελεςτών από
το ϋνα ςτοιχεύο ςτο ϊλλο, ό με βϊςη εκεύνουσ που χρηςιμοποιόθηκαν ςτισ καθολικϋσ ρυθμύςεισ
απόςβεςησ, τότε δεν προςομοιώνεται η κλαςικό απόςβεςη Rayleigh. Η κλαςικό απόςβεςη Rayleigh
απαιτεύ ομοιόμορφο οριςμό απόςβεςησ.

ΗΜΕΙΩΗ 5: Εδώ η απόςβεςη τυπικώσ ςυςχετύζεται με ςτοιχεύα ςυνδϋςμου προκειμϋνου να
ειςαχθούν ελατόρια αλληλεπύδραςησ εδϊφουσ-καταςκευόσ κατϊλληλα για δυναμικϋσ αναλύςεισ
(δεύτε επύςησ ssi_py καμπύλη απόκριςησ).

Οι τοπικού ϊξονεσ και ο προςανατολιςμόσ των εςωτερικών δυνϊμεων ορύζονται ςτην παρακϊτω
εικόνα:

Σοπικού Άξονεσ και Προςανατολιοςμόσ Εςωτερικών Δυνϊμεων

SSI – Μακροςτοιχείο επιφανειακϊν κεμελίων – ssilink1
Σο ςτοιχεύο αυτό εύναι μη γραμμικό μοντϋλο για αλληλεπύδραςη εδϊφουσ – επιφανειακού θεμελύου με
βϊςη το ϋργο των Correia και Paolucci (2019). Η προςϋγγιςη του μακρο-ςτοιχεύου μειώνει ςημαντικϊ
το μϋγεθοσ του προβλόματοσ, δεδομϋνου ότι η θεμελύωςη και το ϋδαφοσ θεωρούνται ϋνα ενιαύο
μακρο-ςτοιχεύο που χαρακτηρύζεται από ϋξι βαθμούσ ελευθερύασ (6 ΒΕ), ςτην περύπτωςη 3D, του
οπούου η διαμόρφωςη βαςύζεται ςτισ προκύπτουςεσ δυνϊμεισ και μετακινόςεισ. Η γεωμετρύα
θεωρεύται ότι αντιςτοιχεύ ςε ϋνα ορθογώνιο ϊκαμπτο θεμϋλιο, με ςύζευξη μεταξύ όλων των ΒΕ του
μακρο-ςτοιχεύου και η θεώρηςη του ωσ ϋνα μοναδικό ςτοιχεύο ζεύξησ μηδενικού μόκουσ. Λαμβϊνοντασ
υπόψη μια επύπεδη φόρτιςη, για την απλότητα του ςυμβολιςμού και τησ απεικόνιςησ, η βϊςη θα
υποβληθεύ ςε μια ροπό και ςε κϊθετεσ και οριζόντιεσ δυνϊμεισ (My, N και Hx αντύςτοιχα), όπωσ
απεικονύζεται ςτο ςχόμα 1.
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χόμα 1. Μη γραμμικό μακρο-ςτοιχεύο ρηχών θεμελύων

Εφαρμόζεται ϋνα μοντϋλο αναςόκωςησ το οπούο βαςύζεται ςε μια ελαςτικό αναςόκωςη μη γραμμικόσ
απόκριςησ η οπούα θεωρεύ κϊποια μεύωςη τησ διεπαφόσ εδϊφουσ/θεμελύου λόγω μη ανακτόςιμων
αλλαγών ςτη γεωμετρύα. Φρηςιμοποιεύται επύςησ ϋνα μοντϋλο πλαςτικότητασ οριακόσ επιφϊνειασ το
οπούο λαμβϊνει υπόψη τισ ταυτόχρονεσ ελαςτικϋσ αναςηκώςεισ και πλαςτικϋσ μη γραμμικϋσ
αποκρύςεισ. Σϋλοσ, αυτόσ ο ςχηματιςμόσ μακρο-ςτοιχεύων εφαρμόζεται πλόρωσ ςε περιπτώςεισ
τριςδιϊςτατησ φόρτιςησ. Σο ςχόμα 2 αντιπροςωπεύει ςχηματικϊ τον τύπο των φαινομϋνων που
προορύζονται να μοντελοποιηθούν με μακρο-ςτοιχεύο.

χόμα 2. χηματικό απόκριςη θεμελύου ςε 3D περύπτωςη, λαμβϊνοντασ υπόψη την ανύψωςη, την
ανελαςτικότητα και την μεύωςη τησ επαφόσ

Σο μοντελοποιημϋνο μακροςτοιχεύο θεμελύου αντιπροςωπεύει τη δυναμικό ςυμπεριφορϊ των
απομονωμϋνων ϊκαμπτων θεμελύων, που υπόκεινται ςε αδρανειακό φόρτιςη τριών διαςτϊςεων, από
τα αρχικϊ ςτϊδια φόρτιςησ μϋχρι την αςτοχύα. Σο μακροςτοιχεύο βαςύζεται ςε τρεισ βαςικϋσ
χαρακτηριςτικϋσ αποκρύςεισ θεμελύων, δηλαδό:
i) Αρχικό ελαςτικό απόκριςη,
ii) Αναςόκωςη λικνιςμού
iii) Αςτοχύα ςε ςυνθόκεσ φόρτιςησ
Σο μοντϋλο πλαςτικότητασ οριακόσ επιφϊνειασ χρηςιμοποιεύται για να αντιπροςωπόςει μια διαρκό
μετϊβαςη μεταξύ τησ αρχικόσ ελαςτικόσ απόκριςησ και τησ πλαςτικόσ ροόσ ςτην αςτοχύα, για
μονοτονικό, ανακυκλιζόμενη και δυναμικό ςυνθόκη φόρτιςησ. Σο φαινόμενο αναςόκωςησ
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αντιπροςωπεύεται από ϋνα μη γραμμικό ελαςτικό μοντϋλο το οπούο όμωσ λαμβϊνει υπόψη και
επηρεϊζεται από την πλαςτικό παραμόρφωςη ςτο υποκεύμενο ϋδαφοσ.
Η οριακό επιφϊνεια που υιοθετεύται ςε αυτό το μακροςτοιχεύο εξαρτϊται από το εύδοσ του εδϊφουσ
και τισ ςυνθόκεσ αποςτρϊγγιςησ κατϊ τη διαρκεύα του ςειςμού. Έτςι θεωρούνται διαφορετικϋσ
τριςδιϊςτατεσ επιφϊνειεσ αςτοχύασ για αποςτραγγιςμϋνεσ και μη αποςτραγγιςμϋνεσ ςυνθόκεσ. Η
τελικό επιφϊνεια που υιοθετόθηκε για να περιγρϊψει τη ςτραγγιςμϋνη ςυμεριφορϊ αντιςτοιχεύ ςε
ςχόμα «μπϊλα ρϊγκμπι», ενώ για τη μη ςτραγγιςμϋνη φόρτιςη η τελικό επιφϊνεια αντιςτοιχεύ ςε
ςχόμα «κοχύλι», το οπούο παρουςιϊζεται ςτο ςχόμα 3 ωσ προσ τη διατομό H-N και M-N επύπεδα
φόρτιςησ. Σο ςχόμα «μπϊλασ ρϊγκμπι» αντιςτοιχεύ ςτην τελικό επιφϊνεια που αντιπροςωπεύεται
από ςυνεχόσ γραμμό και ςτα δύο επύπεδα φόρτιςησ.
1.2

M/Mmax or H/Hmax

1

0.8

H
0.6

M

0.4

0.2

0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

N/Nmax

χόμα 3. Επιφϊνεια αςτοχύασ ςε ςχόμα «κοχύλι» για μη ςτραγγιςμϋνεσ ςυνθόκεσ

Σο μοντϋλο μακροςτοιχεύου απαιτεύ τον προςδιοριςμό 25 παραμϋτρων ειςόδου, για το οπούο τρεισ
παρϊμετροι πρϋπει να βαθμονομηθούν. Οι παρϊμετροι του μοντϋλου μαζύ με τον οριςμό τουσ και τισ
προτεινόμενεσ τιμϋσ τουσ δύνονται ςτο Πύνακα 1, οι οπούοι αντιςτοιχούν ςε:
Δύο γεωμετρικϋσ παραμϋτρουσ
Δύο διαςτϊςεισ θεμελύων (μόκοσ και πλϊτοσ)
Δώδεκα ελαςτικϋσ παραμϋτρουσ αντιςτϊςεων
Σα ϋξι αρχικόσ δυςκαμψύασ ςτοιχεύα θεμελύωςησ, τα οπούα ςυμβολύζονται με KN1, KH2, KH3, KM2,
KM3, KM2, KTT για κατακόρυφεσ, οριζόντιεσ και περιςτροφικϋσ κατευθύνςεισ αντύςτοιχα, όπου
μπορούν να αξιολογηθούν με τύπουσ από την βιβλιογραφια (π.χ. Gazeta 1991) ό να βαθμονομηθούν
ςύμφωνα με τα αποτελϋςματα δοκιμών. Σο ύδιο ιςχύει και για τουσ αντύςτοιχουσ ϋξι ιςοδύναμουσ
ςυντελεςτϋσ dashpot που αντιπροςωπεύουν την απόςβεςη ακτινοβολύασ.
Έξι παρϊμετροι Αντοχόσ
Αυτϊ χαρακτηρύζουν την επιφϊνεια αςτοχύασ και ορύζονται ωσ εξόσ:
-

η μϋγιςτη κεντρικό ικανότητα κατακόρυφησ φόρτιςησ Nmax που αντιςτοιχεύ ςτην τελικό
φϋρουςα ικανότητα του θεμελύου και μπορεύ να υπολογιςτεύ με τυποποιημϋνουσ τύπουσ
υπϋρθεςησ (π.χ. Brinch – Hansen, 1970)
οι μϋγιςτεσ διατμητικϋσ ικανότητεσ, Hmax2 και Hmax3, και οι μϋγιςτεσ ικανότητεσ ροπόσ
βϊςησ, Mmax2, Mmax3, Tmax, οι οπούεσ μπορούν να βαθμονομηθούν εύτε με βϊςη τισ
ιδιότητεσ των υλικών (π.χ. γωνύα τριβόσ εδϊφουσ) εύτε θεωρητικϋσ τιμϋσ.
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Πϋντε Ειδικϋσ Ιδιότητεσ μοντϋλου
Φαρακτηρύζονται ωσ εξόσ:
-

-

-

η αρχικό παρϊμετροσ ανύψωςησ, α, εξαρτϊται μόνο από την θεωρούμενη κατανομό τϊςεων
και των κατακόρυφων καταπονόςεων κϊτω από τη θεμελύωςη και μπορεύ να προςδιοριςτεύ
από απλϋσ ςτατικϋσ θεωρόςεισ, όπωσ φαύνεται ςτον Πύνακα 2. Δεν επηρεϊζει πολύ τα
αποτελϋςματα και τυπικϊ λαμβϊνει την τιμό 3, η οπούα αντιςτοιχεύ ςτη παραδοχό γραμμικών
τϊςεων κατανομόσ για το ϋδαφοσ ςτην αρχό τησ ανϊλυςησ.
ο εκθϋτησ για το ιςτορικό φόρτιςησ κατϊ την αποφόρτιςη/επαναφόρτιςη, nUR, εύναι
ςυνόθωσ ύςοσ με 1, και ςχετύζεται με τισ διαφορετικϋσ τιμϋσ του πλαςτικού μϋτρου για την
αποφόρτιςη/επαναφόρτιςη ςε ςύγκριςη με την αρχικό φόρτιςη.
η παρϊμετροσ απομεύωςησ διεπαφόσ εδϊφουσ/θεμελύου, dθ, λαμβϊνει υπόψη την μεύωςη τησ
επιφϊνειασ επαφόσ λόγω του αθροιςτικού ανελαςτικού λικνιςμού ςτο μοντϋλο με βλϊβεσ και
μπορεύ να αξιολογηθεύ βϊςει πειραματικών αποτελεςμϊτων.
pl
το κανονικοποιημϋνο πλαςτικό μϋτρο αναφορϊσ, H 0 , βαθμονομόθηκε με βϊςη τα
πειραματικϊ αποτελϋςματα.
και η πλαςτικό παρϊμετροσ δυνητικόσ επιφϊνειασ, χg, επύςησ βαθμονομόθηκε με βϊςη τα
πειραματικϊ αποτελϋςματα.

ύμφωνα με τα παραπϊνω προκύπει ότι, από τη ςτιγμό που εύναι γνωςτϋσ οι κλαςικϋσ ελαςτικϋσ
παρϊμετροι και παρϊμετροι αντοχόσ για το ςύςτημα εδϊφουσ θεμελύωςησ, ϋνασ αριθμόσ τριών
pl
παραμϋτρων μϋνει να βαθμονομηθούν μεςα ςτην διαδικαςύα επαλόθευςησ: H 0 το κανονικοποιημϋνο
πλαςτικό μϋτρο αναφορϊσ, χg, η πλαςτικό παρϊμετροσ δυνητικόσ επιφϊνειασ, και dθ, η παρϊμετροσ
μοντϋλου με βλϊβη.
ΗΜΕΙΩΗ 1: Δεδομϋνου ότι το μακροςτοιχεύο SSI παρουςιϊζει μη γραμμικό απόκριςη από την
αρχό τησ ανϊλυςησ, εύναι πολύ ςημαντικό να εφαρμοςτεύ η αρχικό φόρτιςη ςε ςτϊδια προκειμϋνου
να αποφευχθεύ η ϋλλειψη ςύγκλιςησ ό εςφαλμϋνα αποτελϋςματα. Συπικϊ ϋνασ αριθμόσ βημϊτων
μεταξύ 50 και 100 εύναι αρκετϊ, αν και ςε πιο απαιτητικϋσ περιπτώςεισ αναλύςεων ύςωσ
χρειαςτούν.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Πρϋπει να δύνεται προςοχό ςτην ειςαγωγό ςειςμών όταν εκτελεύται δυναμικό
ανϊλυςη χρονοώςτορύασ με SSI μακροςτοιχεύο. την πραγματικότητα, δεδομϋνου ότι οι δύο κόμβοι
του μακροςτοιχεύου πρϋπει να ϋχουν την ύδια κύνηςη ενώ δεν παρουςιϊζεται αδρανειακό
αλληλεπύδραςη, ο πιο ςωςτόσ τρόποσ εκτϋλεςησ τησ ανϊλυςησ δεν εύναι η επιβολό τησ
χρονοώςτορύασ τησ επιτϊχυνςησ του ςειςμού ςτουσ κόμβουσ τησ βϊςησ αλλϊ η επιβολό των
αντύςτοιχων αδρανειακών δυνϊμεων ςτισ παραπϊνω δομικϋσ μϊζεσ του κτιρύου.

Γεωμεηρικές / Ελαζηικές
παράμεηροι

ύμβολο

Περιγραφό

𝐿, 𝐵

Διαζηάζεις θεμελίοσ

KN

Αρχικό κατακόρυφη
δυςκαμψύα θεμελύου

KHH

Αρχικό οριζόντια
δυςκαμψύα θεμελύου ςτην
χ και y διεύθυνςη

Προτεινόμενεσ Σιμϋσ
Γεωμεηρία

Εκτιμϊται με βϊςη την
βιβλιογραφύα(π.χ. Gazetas,
1991) ό βαθμονόμηςη με βϊςη
πειραματικϊ αποτελϋςματα
(όταν εύναι διαθϋςιμα)
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ύμβολο

Περιγραφό

KMM

Αρχικό περιςτοφικό
δυςκαμψύα θεμελύου ςτην
χ και y διεύθυνςη

𝑁𝑚𝑎𝑥

Κεντρικό κατακόρυφη
φϋρουςα ικανότητα
θεμελύου
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Ειδικές Ιδιόηηηες μονηέλοσ

Παράμεηροι ανηοτής

Brinch-Hansen (1970)

𝐻𝑚𝑎𝑥

Μϋγιςτη διατμητικό
ικανότητα βϊςησ κατϊ
μόκοσ των κατευθύνςεων
χ και y

Vesic (1973)
Eurocode 8
Butterfield and Gottardi (1994)

𝑀𝑚𝑎𝑥

Μϋγιςτη ικανότητα ροπόσ
βϊςησ κατϊ μόκοσ των
κατευθύνςεων χ και y

𝐵𝑆

Σύποσ Οριακόσ
Επιφϊνειασ

𝛼

Αρχικό παρϊμετροσ
ανύψωςησ

𝑛𝑢𝑟

Εκθϋτησ για το ιςτορικό
φόρτιςησ

𝑑𝜃

Μεύωςη τησ επαφόσ
εδϊφουσ/θεμελύου

H 0pl

Κανονικοποιημϋνο
πλαςτικό μϋτρο
αναφορϊσ

𝜒𝑔

Πλαςτικόσ δυνητικό
παρϊμετροσ

χόμα μπϊλα ρϊγκμπι, ςχόμα
κοχυλιού ό ελλειψοειδϋσ ςχόμα

τατικό

3 (2 ϋωσ 10)

ταθερόσ

1

0.1 (0.1 ϋωσ
10)
Βαθμονομημϋνοσ
με βϊςη
πειραματικϊ
αποτελϋςματα

0.2 ϋωσ 0.4

0.5 ϋωσ 2

Πύνακασ 1. Περύληψη των παραμϋτρων του μακροςτοιχεύου που ςχετύζονται με: (i) γεωμετρικϋσ και
ελαςτικϋσ παραμϋτρουσ, (ii) παραμϋτρουσ αντοχόσ, (iii) ειδικϋσ παραμϋτρουσ μοντϋλου
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Κατανομό τϊςεων
κϊτω από το θεμϋλιο
𝛼

2

3

4

+∞

Πύνακασ 2. Κατανομό τϊςεων κϊτω από τη βϊςη του θεμελύου και η αντύςτοιχη τιμό τησ αρχικόσ
παραμϋτρου ανύψωςησ

SSI – Mακροςτοιχείο παςςάλων κεμελίωςθσ – ssilink2
Σο ςτοιχεύο αυτό επεκτεύνει την μη γραμμικό προςϋγγιςη του μακροςτοιχεύου ςτην ανϊλυςη των
εύκαμπτων παςςϊλων με πλευρικϋσ φορτύςεισ και την αλληλεπύδραςη παςςϊλων με ϋδαφοσ.
Βαςύζεται ςτο ϋργο των Correia και Pecker [2019b]. Η πλευρικό απόκριςη ολόκληρου του ςύςτηματοσ
εδϊφουσ-παςςϊλων ςε ςειςμικϋσ δρϊςεισ ςυμπυκνώνεται ςε ϋνα κεφαλόδεςμο, ο οπούοσ
απεικονύζεται από ϋνα μηδενικού μόκου ςτοιχεύο που βρύςκεται ςτην βϊςη των παςςϊλων και
υποβϊλλεται ςτην κύνηςη των θεμελύων, όπωσ φαύνεται ςτην Εικόνα 1.

Εικόνα 1. Μη γραμμικό μακροςτοιχεύο παςςϊλων

Σα μακροςτοιχεύα παςςϊλων αντιπροςωπεύουν την πλευρικό ςυμπεριφορϊ των μονών
κατακόρυφων παςςϊλων, που υποβϊλλονται ςε οριζόντιο φορτύο και ςε ροπό, από τα αρχύκα βόματα
τησ φόρτιςησ μϋχρι και την αςτοχύα. Οι επιδρϊςεισ τησ κατακόρυφησ φόρτιςησ δε λαμβϊνονται ϊμεςα
υπόψη ςε αυτό το μοντϋλο εκτόσ από την επύδραςό τησ ςτην πλαςτικό ροπό τησ κϊθετησ διατομόσ
των παςςϊλων. Διαφορετικϊ, θεωρεύται ότι η ανώτερη ζώνη του προφύλ του εδϊφουσ, μϋχρι το βϊθοσ
που θα ςχηματιςτεύ η πλαςτικό ϊρθρωςη, ςυμβϊλλει μόνο ςτην πλευρικό αντύςταςη του φορτύου. Σο
κατακόρυφο φορτύο θεωρεύται ότι μεταφϋρεται ςτο ϋδαφοσ κϊτω από αυτό το βϊθοσ, όπου δεν
υπϊρχει επύδραςη του ανούγματοσ του διϊκενου.
Θεωρεύται μια κοιλότητα κορεςμϋνου εδϊφουσ και, μετϊ από ςειςμικό κύνηςη, θεωρεύται ότι εύναι
αδιαπϋραςτη. υνεπώσ, το ϋδαφοσ θεωρεύται ότι βρύςκεται ςε αςτρϊγγιςτϋσ ςυνθόκεσ δεδομϋνου ότι
ο ςτόχοσ του μακροςτοιχεύου εύναι να προςομοιώςει την απόκριςη του παςςϊλου υπό ςειςμικϋσ
κινόςεισ, ό βραχυπρόθεςμα ανακυκλιζόμενα φορτύα, και το κριτόριο αςτοχύασ Tresca θεωρεύται
ϋγκυρο. Σο ςχόμα 2α αντιπροςωπεύει δύο απλουςτευμϋνα γεωτεχνικϊ ςενϊρια, ςε αςτρϊγγιςτεσ
ςυνθόκεσ κατανομόσ διατμητικόσ αντοχόσ (Su) κατϊ μόκοσ του βϊθουσ τησ κοιλότητασ: ςταθερό ό
γραμμικό. Σο χόμα 2β απεικονύζει την χαρακτηριςτικό απόκριςη εδϊφουσ για πλευρικό φόρτιςη
μακρύ πϊςςαλου, δηλαδό: μια παθητικό αςτοχύα ςε ςφινοειδϋσ ςχόμα ςε μικρϊ βϊθη και αςτοχύα
διαρροόσ ςε μεγαλύτερα βϊθη, με πιθανό ςχηματιςμό κενού πύςω από το πϊςςαλο.
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Gapping on the
back of the pile
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Soil wedge failure
in front of the pile
Soil flow around
the pile

(a)

(β)

χόμα 2α. Απλουςτευμϋνα (α) γεωτεχνικϊ ςενϊρια και (β) απόκριςη εδϊφουσ ςε πλευρικό φόρτιςη των
παςςϊλων

Σο προτεινόμενο μακροςτοιχεύο βαςύζεται ςε τρύα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ ςυμπεριφορϊσ των
παςςϊλων που υπόκεινται ςε πλευρικό φόρτιςη:
i) Αρχικό ελαςτικό απόκριςη
ii) Άνοιγμα και κλεύςιμο κενών
iii) υνθόκεσ αςτοχύασ φόρτιςησ
Σο μοντϋλο πλαςτικότητασ τησ οριοθετημϋνησ επιφϊνειασ χρηςιμοποιεύται για να αντιπροςωπεύει
μια ςυνεχό μετϊβαςη μεταξύ τησ αρχικόσ ελαςτικόσ απόκριςησ και τησ πλαςτικόσ διαρροόσ, για
ςυνθόκεσ φόρτιςησ παςςϊλων μονοτονικϋσ ό ανακυκλιζόμενεσ. Η ςυμπεριφορϊ απόκλιςησ
αντιπροςωπεύται από ϋνα μη γραμμικό ελαςτικό μοντϋλο το οπούο, ωςτόςο, λαμβϊνει υπόψη και
επηρεϊζεται από την πλαςτικό παραμόρφωςη ςτο γύρω ϋδαφοσ.
Η επιφϊνεια οριοθϋτηςησ ςτο μακροςτοιχεύο αντιςτοιχεύ ςτην επιφϊνεια αςτοχύασ για πλευρικό
φόρτιςη των παςςϊλων. Δεδομϋνου ότι δεν υπϊρχουν ςτοιχεύα που να δεύχνουν ότι πρϋπει να
θεωρεύται μη ςυςχετιςτικό ςυμπεριφορϊ, χρηςιμοποιεύται ςυςχετιζόμενη πλαςτικότητα και η
επιφϊνεια οριοθϋτηςησ λειτουργεύ ταυτόχρονα ωσ πλαςτικό επιφϊνεια. ε αυτό τη ςύνθεςη
μακροςτοιχεύου δεν λαμβϊνεται υπόψη το αξονικό φορτύο και ςυνεπώσ η επιφϊνεια αςτοχύασ
ορύζεται ςτο χώρο φόρτιςησ τησ οριζόντιασ δύναμησ και ροπόσ του παςςϊλου. Επιπλϋον, θεωρεύται
επύπεδη φόρτιςη.
Μύα “ςτρογγυλοποιημϋνη” προςεγγιςτικό επιφϊνεια αςτοχύασ προτϊθηκε από τουσ Correia και
Pecker [2019a], η οπούα βαςύζεται ςτην λεγόμενη υπερϋλλειψη. Τποθϋτοντασ ότι η υπερϋλλειψη εύναι

H

κεντραριςμϋνη ςτο ςημεύο (Hc, Mc), με ϋνα μόκοσ οριζόντιου ϊξονα u , e  0 και ϋνα μόκοσ κατακόρυφου
ϊξονα My, το οπούο επύςησ υπερκαλύπτεται από την παραμόρφωςη του ςχόματοσ του, γ<0, αυτό η
κατϊ προςϋγγιςη επιφϊνεια αςτοχύασ μπορεύ να εκφραςτεύ ωσ:

H  Hc
M  Mc

H u , e 0
My

nH

M  Mc

My

nM

1

(1)

Οι θετικού εκθϋτεσ nH και nM καθορύζουν την καμπυλότητα των πλευρών τησ υπερϋλλειψησ. Σο χόμα
3 αντιπροςωπεύει μύα διαμόρφωςη υπερϋλλειψησ, με κϋντρο την αρχό των αξόνων (Hc = Mc = 0), με
τισ παραμϋτρουσ τησ να εύναι βαθμονομημϋνεσ για να ταιριϊζουν ςε αυτό το γραμμικό προφύλ
εδϊφουσ Su.
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failure
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χόμα 3. Διαμόρφωςη υπερϋλλειψησ για γραμμικό Su

Σο μοντϋλο του μακροςτοιχεύου απαιτεύ τον οριςμό 23 παραμϋτρων D, KVV, KHH, KMM, KHM, KTT, CVV,
CHH, CMM, CHM, CTT, Hu, e=0, My, nH, nM, , zw, E p I p , , , H 0pl ,nUR and Lim. Μόνο οι 5 τελευταύεσ





eff

παρϊμετροι πρϋπει να βαθμονομηθούν, αφού όλεσ οι ϊλλεσ υπολογύζονται μϋςω εκφρϊςεων από την
βιβλιογραφύα.

E I 

Η καμπτικό δυςκαμψύα του παςςϊλου p p eff , μπορεύ να υπολογιςτεύ εύκολα, ενώ η ροπό διαρροόσ
του παςςϊλου, My, μπορεύ να υπολογιςτεύ χρηςιμοποιώντασ οποιαδόποτε ανϊλυςη διατομόσ (και
λαμβϊνοντασ υπόψη το ςτατικό κατακόρυφο φορτύο ςτον πϊςςαλο). Διαφορετικϊ, οι τύποι για Hu,
e=0 και zw, προϋρχοντα από τουσ Correia και Pecker [2019a].
O Gazetas [1991] παρϋχει τουσ τύπουσ για υπολογιςμό τησ πλευρικόσ και αξονικόσ δυςκαμψύασ και
για τουσ ςυντελεςτϋσ απόςβεςησ. Αυτϊ ιςχύουν για εδαφικϊ προφύλ με ςταθερό, γραμμικό ό
παραβολικό αύξηςη με το βϊθοσ τησ δυςκαμψύασ του εδϊφουσ, που εύναι αντιπροςωπευτικϊ του OC
και NC, πηλού και πηλού και ϊμμου, αντύςτοιχα. Σο χόμα 4 απεικονύζει την δυςκαμψύα του εδϊφουσ
ςε ςχϋςη με το βϊθοσ ςε εξιδανικευμϋνα εδαφικϊ προφύλ. Οι εκφρϊςεισ για ςτατικό δυςκαμψύα του
παςςϊλου, με μικρϋσ τροποποιόςεισ, ϋχουν υιοθετηθεύ και από την τωρινό ϋκδοςη του EC8 – Μϋροσ 5
[2003]. Αυτϊ ιςχύουν για εύκαμπτουσ ό μακριούσ παςςϊλουσ και ςυνοψύζονται ςτον Πύνακα 1. ε
αυτϋσ τισ εκφρϊςεισ, D εύναι η διϊμετροσ του παςςϊλου, ESD εύναι το μϋτρο τησ εδαφικόσ
παραμόρφωςησ ςε βϊθοσ ύςο με τη διϊμετρο του παςςϊλου και Ep εύναι το μϋτρο ελαςτικότητασ του
υλικού του παςςϊλου. Οι ςυνιςτώςεσ του μητρώου δυςκαμψύασ του παςςϊλου ακολουθούν τισ
ςυμβϊςεισ ςυμβολιςμού που αναφϋρονται ςτο χόμα 5. Ο Gazetas [1991] παρουςιϊζει επύςησ τουσ
αντύςτοιχουσ ςυντελεςτϋσ απόςβεςησ του παςςϊλου, οι οπούοι υπολογύζονται για κϊθε ςυχνότητα
ςύμφωνα με τον Πύνακα 2.
Σα δυναμικϊ διανύςματα τησ δυςκαμψύασ των παςςϊλων ϋχουν αποδειχθεύ από τον Gazeta [1991] να
εύναι περύπου ύςα με ϋνα, για ςυνηθιςμϋνο φϊςμα ςυχνοτότων για δομικό απόκριςη. Ωσ εκ τούτου, οι
ςτατικϋσ ακαμψύεσ του παςςϊλου μπορούν να χρηςιμοποιηθούν κατϊ προςϋγγιςη ωσ δυναμικϋσ, για
μονούσ εύκαμπτουσ παςςϊλουσ. Η μεταβολό των ςυνιςτωςών του λόγου απόςβεςησ με τη ςυχνότητα
εύναι γραμμικό, όπωσ προβλϋπεται από τισ εκφρϊςεισ ςτο Πύνακα 2. Αυτό ςημαύνει ότι η ςυμπεριφορϊ
τησ ακτινοβολύασ απόςβεςησ μπορεύ να προςεγγιςτεύ με φυςικϊ dashpots με ςταθερό ςυντελεςτό
απόςβεςησ C.
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Οι παρϊμετροι τησ οριοθετημϋνησ παραμϋτρου εύναι ςταθερϋσ για κϊθε αντοχό των εδαφικών προφύλ
και παρουςιϊζονται ςτο Πύνακα 3. Η οριακό τιμό δLim εύναι μια παρϊμετροσ που ςυςχετύζεται με την
αριθμητικό ςύγκλιςη και κυμαύνεται μεταξύ του 0,01 και 0,2 με προεπιλεγμϋνη τιμό 0,1.

χόμα 4. Δυςκαμψύα ςε εξιδανικευμϋνα εδαφικϊ προφύλ

χόμα 5. ύμβαςη ςυμβολιςμού για τισ φορτύςεισ του παςςϊλου

Δυςκαμψύα
Εδαφικού
Προφύλ
ταθερό

ES  ESD
Γραμμικό

ES  ESD z / D
Παραβολικό

ES  ESD z / D

K MM
ESD D 3

K HH
ESD D

K HM
ESD D 2

 Ep
1.08 
 ESD





0.21

 Ep
0.16 
 ESD





0.75

 Ep
 0.22 
 ESD





0.50

 Ep
0.60 
 ESD





0.35

 Ep
0.14 
 ESD





0.80

 Ep
 0.17 
 ESD





0.60

 Ep
0.79 
 ESD





0.28

 Ep
0.15 
 ESD





0.77

 Ep
 0.24 
 ESD





0.53

Πίνακας 1. Σηαηικοί ζσνηελεζηές δσζκαμψίας για εύκαμπηοσς παζζάλοσς (ζύμθωνα με EC8 – Μέρος 5 [2003])

Σϋλοσ, οι υπολοιπεσ 4 παρϊμετροι βαθμονόμηςησ, 2 από αυτϋσ ςχετύζονται με την μονοτονικό
απόκριςη –β και H 0pl , και οι 2 ϊλλεσ ςχετύζονται με την ανακυκλιζόμενη ςυμπεριφορϊ –η και nUR.
Εναλλακτικϊ, 2 από τισ παραμϋτρουσ ςχετύζονται με αποκλύνουςα ςυμπεριφορϊ –β και η, και οι ϊλλεσ
pl
pl
2 ςχετύζονται με το μοντϋλο πλαςτικότητασ - H 0 και nUR. Οι παρϊμετροι β, H 0 και nUR εύναι πϊντα
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θετικϋσ, ενώ η η μπορεύ να εύναι και ύςη με μηδϋν εϊν δεν λαμβϊνεται υπόψη το ϊνοιγμα του διϊκενου.
Οι προεπιλεγμϋνεσ τιμϋσ και οι κλύμακεσ διακύμανςόσ τουσ παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 4.
ΗΜΕΙΩΗ 1: Δεδομϋνου ότι το μακροςτοιχεύο SSI παρουςιϊζει μη γραμμικό απόκριςη από την
αρχό τησ ανϊλυςησ, εύναι πολύ ςημαντικό να εφαρμοςτεύ η αρχικό φόρτιςη ςε ςτϊδια προκειμϋνου
να αποφευχθεύ η ϋλλειψη ςύγκλιςησ ό εςφαλμϋνα αποτελϋςματα. Συπικϊ ϋνασ αριθμόσ βημϊτων
μεταξύ 50 και 100 εύναι αρκετϊ, αν και ςε πιο απαιτητικϋσ περιπτώςεισ αναλύςεων ύςωσ
χρειαςτούν.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Πρϋπει να δύνεται προςοχό ςτην ειςαγωγό ςειςμών όταν εκτελεύται δυναμικό
ανϊλυςη χρονοώςτορύασ με SSI μακροςτοιχεύο. την πραγματικότητα, δεδομϋνου ότι οι δύο κόμβοι
του μακροςτοιχεύου πρϋπει να ϋχουν την ύδια κύνηςη ενώ δεν παρουςιϊζεται αδρανειακό
αλληλεπύδραςη, ο πιο ςωςτόσ τρόποσ εκτϋλεςησ τησ ανϊλυςησ δεν εύναι η επιβολό τησ
χρονοώςτορύασ τησ επιτϊχυνςησ του ςειςμού ςτουσ κόμβουσ τησ βϊςησ αλλϊ η επιβολό των
αντύςτοιχων αδρανειακών δυνϊμεων ςτισ παραπϊνω δομικϋσ μϊζεσ του κτιρύου.

Δυςκαμψύα
Εδαφικού
Προφύλ
ταθερό

ES  ESD

 HH VSD

 MM V SD

 HM VSD

f D

f D

f D

 Ep
1.10 
 ESD

Γραμμικό

ES  ESD z / D

0.17

 Ep
0.35 
 ESD

 Ep
1.20 
 ESD






0.20

0.40

1.80

ES  ESD z / D
Παραβολικό











0.08

 Ep
0.85 
 ESD






0.18






0.05

1.00

 Ep
0.35 
 ESD






0.10

 Ep
0.70 
 ESD

Πύνακασ 2. υντελεςτϋσ ακτινοβολύασ απόςβεςησ για εύκαμπτουσ παςςϊλουσ και βαςικϋσ διατμητικϋσ
ςυχνότητεσ τησ κοιλότητασ του εδϊφουσ (ςύμφωνα με Gazetas [1991])

Προφίλ Su

nH

nM



ταθερό Su

8.435

2.000

-0.597

Γραμμικό Su

7.040

2.000

-0.667

Πύνακασ 3. Προκαθαριςμϋνοι παρϊμετροι επιφϊνειασ αςτοχύασ





H 0pl

nUR

1

1

0.4

1

0.1-10

0-100

0.1-10

0.5-2

Πύνακασ 4. Προκαθοριςμϋνεσ τιμϋσ και εύροσ τιμών για τισ βαθμονομημϋνεσ παραμϋτρουσ
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Θεωρητικό υπόβαθρο ςχετικϊ με την ανϊλυςη SSI
Η ανϊλυςη SSI μπορεύ να πραγματοποιηθεύ μϋςω τησ χρόςησ ενόσ μοντϋλου μη γραμμικών ςτερεών
πεπεραςμϋνων ςτοιχεύων (δηλ. μπλοκ εδϊφουσ), ό μϋςω μιασ απλούςτερησ και πιο πρακτικόσ
προςϋγγιςησ, η οπούα εύναι αυτό που υιοθετόθηκε ςτο SeismoStruct.
Κατ’αρχϊσ κατϊ τη μοντελοπούηςη SSI χρηςιμοποιώντασ την υποκεύμενη μϋθοδο, πρϋπει πρώτα να
αναλύςουμε την κινηματικό αλληλεπύδραςη του πλόρεσ μοντϋλου του εδϊφουσ και τησ δομόσ, με τη
δομικό ακαμψύα αλλϊ χωρύσ δομικό μϊζα. Μια τϋτοια διαδικαςύα ειςόδου ςειςμικού
πολλαπλαςιαςμού ςτο ϋδαφοσ εύναι μοντελοποιημϋνη, τυπικϊ ςτισ ςυχνότητεσ (αν και όχι
απαραύτητα), και το τελικό αποτϋλεςμα εύναι η εύςοδοσ τησ κύνηςησ των θεμελύων (FIM), δηλαδό η
κύνηςη του θεμελύου εϊν όταν μαζικό. Αυτό το αρχικό βόμα ωςτόςο ςυχνϊ αποφευγϋται υποθϋτοντασ
ότι η κινηματικό αλληλεπύδραςη μπορεύ να αγνοηθεύ και ςυνεπώσ να χρηςιμοποιηθεύ η κύνηςη
εδϊφουσ ελεύθερου πεδύου ωσ FIM (αυτό η κύνηςη ελευθϋρου πεδύου θεωρεύται ότι προκύπτει μόνο
από την κατακόρυφη διϊδοςη των διατμητικών κυμϊτων μϋςω των οριζόντιων ςτρωμϊτων
εδϊφουσ).
Ένα δεύτερο ςτϊδιο τησ μοντελοπούηςησ του SSI χρηςιμοποιώντασ την υποκεύμενη μϋθοδο θα όταν ο
υπολογιςμόσ των αντιςτϊςεων τησ θεμελύωςησ (δηλαδό ιδιότητεσ δυναμικόσ απόκριςησ του
θεμελύου), που αντιπροςωπεύεται ςυνόθωσ από ϋνα ςύνολο ελατηρύων, αποςβεςτόρων (και πιθανώσ
πλαςματικϋσ μϊζεσ για να ληφθεύ ςωςτό εξϊρτηςη των ςυχνοτότων και των αντιςτϊςεων). Αυτό το
δεύτερο βόμα μπορεύ να απλοποιηθεύ προςδιορλιζοντασ τησ αντιςτϊςεισ από υπϊρχουςεσ εκφρϊςεισ
ςτη βιβλιογραφύα.
Σο τελευταύο βόμα εύναι η ανϊλυςη τησ καταςκευόσ, δυςκαμψύα και μϊζα, που ςτηρύζεται ςτισ
αντιςτϊςεισ των θεμελύων και υπόκειται ςτο FIM. Αυτό μπορεύ να γύνει ςτο SeimsoStruct, το οπούο
διαθϋτει το πρόςθετο πλεονϋκτημα, μϋςω τησ χρόςησ του μακροςτοιχεύου SSI, να λϊβει υπόψην την
μη γραμμικό απόκριςη του ςυςτόματοσ τησ θεμελύωςησ. Με ϊλλα λόγια, μύα ανϊλυςη SSI που
πραγματοποιόθηκε χρηςιμοποιώντασ αυτό το μακροςτοιχεύο αντιςτοιχεύ ςε μια υβριδικό προςϋγγιςη
μεταξύ τησ ανϊλυςησ τησ αδρανειακόσ αλληλεπύδραςησ τησ μεθόδου τησ δομόσ, η οπούα ιςχύει
αυςτηρϊ μόνο για γραμμικό απόκριςη και μοντελοπούηςη των μη γραμμικών ςτερεών πεπεραςμϋνων
ςτοιχεύων των αποτελεςμϊτων του SSI.
ύμφωνα με τα παραπϊνω, ο χρόςτησ πρϋπει να λαμβϊνει υπόψη τα ακόλουθα:
(i) Η μϋθοδοσ τησ εύναι θεωρητικϊ ςωςτό μόνο εϊν η απόκριςη εύναι γραμμικό, δηλαδό χωρύσ
ολύςθηςη ό ανύψωςη ενόσ θεμελύου, δημιουργύα κενού λόγω παςςϊλου, υποβϊθμιςη τησ
δυςκαμψύασ, πλαςτικό ςυμπεριφορϊ, και μη αναςτρϋψιμεσ μετακινόςεισ. Επομϋνωσ λόγω
τησ μη γραμμικότητασ, αυτόσ ο τύποσ ανϊλυςησ ςυνεπϊγεται αναπόφευκτα κϊποιο βαθμό
προςεγγιςτικότητασ.
(ii) Όπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ, η FIM εύναι η κύνηςη ειςόδου που θα εύχε η θεμελύωςη αν όταν
μαζικό (όπωσ και η υπόλοιπη καταςκευό) και αν ςυμπεριφερόταν γραμμικϊ. Πρϊγματι, και
για παρϊδειγμα, εϊν το μοντϋλο τησ θεμελύωςησ προςομοιώνει την αντύςταςη ολύςθηςησ και
υπϊρχει δομικό μϊζα, η κύνηςη τησ θεμελύωςησ δεν θα υπόκειται πλϋον ςτην FIM λόγω των
αδρανειακών δυνϊμεων που προϋρχονται από την πϊνω δομό και από μια πιθανό ολύςθηςη
τησ θεμελύωςησ. Επιπλϋον, ακόμη και ςτην περύπτωςη τησ γραμμικόσ απόκριςησ και ςτην
περύπτωςη μόνο του θεμϋλιο με τη μϊζα του (χωρύσ καταςκευό από πϊνω), η κύνηςη του
θεμελύου δεν θα εύναι ακριβώσ FIM λογω των δυνϊμεων αδρανεύασ που δημιουργούνται από
την μϊζα του θεμελύου.
(iii) Σα ςειςμικϊ δεδομϋνα που ειςϊγονται για την SSI ανϊλυςη χρηςιμοποιώντασ την δομικό
προςϋγγιςη (όπωσ γύνεται ςτο SeismoStruct) μπορεύ να εύναι ϋνα από τα ακόλουθα:
 Επιταχυνςιογρϊφημα χρονοώςτορύασ ςε ϋναν ςταθερό κόμβο βϊςησ του
μακροςτοιχεύου (αυτό θα πρϋπει να εύναι FIM, που ςυχνϊ θεωρεύται ιςοδύναμο με
την κύνηςη ελεύθερου πεδύου, όπωσ ϋχει όδη ςυζητηθεύ), το οπούο ςτη ςυνϋχεια θα
διαδοθεύ μϋςω του μακροςτοιχεύου και θα διεγεύρει τισ δομικϋσ μϊζεσ
(ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ θεμελύωςησ)
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Οι αδρανειακϋσ δυνϊμεισ χρονοώςτορύασ, υπολογύζονται ωσ το προώόντων δομικών
μαζών (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ θεμελύωςησ) από το FIM, που εφαρμόζεται ςε
κϊθε μύα από τησ μϊζεσ τησ δομόσ.

Αυτϋσ οι δύο ςειςμικϋσ προςεγγύςεισ ειςόδου υποτύθεται ότι πρϋπει να οδηγούν ςε πανομοιότυπα
αποτελϋςματα ανϊλυςησ όςον αναφορϊ για κομβικϋσ ςχετικϋσ μετακινόςεισ (και ςυνεπώσ
παραμορφώςεισ/ τϊςεισ υλικού και εςωτερικϋσ δυνϊμεισ του ςτοιχεύου). Η πρώτη προςϋγγιςη εύναι
ευκολότερο να εφαρμοςτεύ επειδό χρειϊζεται να καθοριςτεύ μόνο η κύνηςη βϊςησ ςτουσ ςταθερούσ
κόμβουσ. Ωςτόςο, μπορεύ να προκαλϋςει αριθμητικϊ προβλόματα ςε ειδικϋσ περιπτώςεισ, όταν οι
δυςκαμψύεσ του μακροςτοιχεύου εύναι πολύ μεγϊλεσ. Η δεύτερη προςϋγγιςη εύναι πιο δύςκολο να
εφαρμοςτεύ, καθώσ πρϋπει να εφαρμοςτεύ μια δυναμικό δύναμη χρονοώςτορύασ ςε όλουσ τουσ
κόμβουσ με ςυγκεντρωμϋνη μϊζα και γύνεται δυςκύνητη όταν χρηςιμοποιούνται διανεμημϋνεσ μϊζεσ.
Αλλϊ αυτό η μϋθοδοσ λειτουργεύ ςε όλεσ τισ περιπτώςεισ.

Ελαςτομερζσ Εφζδρανο (Bouc Wen) – bearing 1
Σα ςτοιχεύα εφεδρϊνου 1 εύναι τριςδιϊςτατα ςτοιχεύα με μηδενικό μόκοσ που χρηςιμοποιούνται για
μοντελοπούηςη τησ ςυμπεριφορϊσ των ελαςτομερών εφεδρϊνων για εφαρμογϋσ ειςμικόσ Μόνωςησ.
Σα εφϋδρανα 1 ϋχουν ςυζευγμϋνεσ ιδιότητεσ πλαςτιμοτότων για τισ 2 κατευθύνςεισ διϊτμηςησ
(ϊξονεσ 2 και 3 ςτο τοπικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων του ςτοιχεύου εφεδρϊνου 1) ενώ
χαρακτηρύζονται από γραμμικό ελαςτικό ςυμπεριφορϊ για τουσ υπόλοιπουσ τϋςςερισ τύπουσ
παραμόρφωςησ. Η απόκριςη ςτισ διατμητικϋσ κατευθύνςεισ βαςύζεται ςτην υςτερητικό ςυμπεριφορϊ
που προτϊθηκε από τουσ Wen [1976] και Park et al. [1986]. τισ κατευθύνςεισ διϊτμηςησ η ςχϋςη
δύναμησ - παραμόρφωςησ ακολουθούν τισ πϊρακϊτω εξιςώςεισ:
𝑓2 = 𝜂_𝑠𝑒𝑎𝑟_2 𝐾_𝑆𝑒𝑎𝑟_2 𝑢2 + 1 − 𝜂_𝑠𝑒𝑎𝑟_2 𝑌2 𝑧2
𝑓3 = 𝜂_𝑠𝑒𝑎𝑟_3 𝐾_𝑆𝑒𝑎𝑟_3 𝑢3 + 1 − 𝜂_𝑠𝑒𝑎𝑟_3 𝑌3 𝑧3
όπου η_shear_2 και η_shear_3 εύναι οι λόγοι τησ δυςκαμψύασ μετϊ τη διαρροό ςτην ελαςτικό (πριν τη
διαρροό) δυςκαμψύα του εφεδρϊνου ςε κϊθε διεύθυνςη διϊτμηςησ (λόγοι κρϊτυνςησ εφεδρϊνου), Κ2
και Κ3 εύναι οι ελαςτικϋσ δυςκαμψύεσ του εφεδρϊνου ςε κϊθε διεύθυνςη, Τ2 και Τ3 οι παραμορφώςεισ
διαρροόσ ςε κϊθε διεύθυνςη διϊτμηςησ, ενώ οι z2 και z3 εύναι οι εςωτερικϋσ υςτερητικϋσ μεταβλητϋσ.
Δεκατρεύσ παρϊμετροι απαιτούνται για να περιγραφεύ η ςυμπεριφορϊ του ςτοιχεύου 1:

Οριςμόσ ενόσ νϋου ςτοιχεύου ελαςτομερούσ εφεδρϊνου bearing1

Παράρτθμα Η

Ιδιότητεσ τοιχεύου

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Ελαςτικό δυςκαμψύα ςτην αξονικό
διεύθυνςη (τοπικόσ ϊξονασ 1) - K_axial

2E+05 - 150E+05 [kN/m]

2E+06 [kN/m]

Ελαςτικό δυςκαμψύα ςτισ διατμητικϋσ
διευθύνςεισ (τοπικού ϊξονεσ 2 και 3) K_shear_1, K_Shear_2

3000 – 40000 [kN/m]

3000 [kN/m]

Ελαςτικό δυςκαμψύα ςε ςτρεπτικούσ και
περιςτροφικούσ βαθμούσ ελευθερύασ Ktorsional, Krot1, Krot2

-

20000 [kN/m]

Φαρακτηριςτικό Αντοχό Εφεδρϊνου ςε
κϊθε διατμητικό διεύθυνςη – fy_shear_1,
fy_shear_2

20-600 [kN]

22 [kN]

Λόγοσ Κρϊτυνςησ Εφεδρϊνου για κϊθε
διατμητικό
διεύθυνςη
–
η_shear_1,
η_shear_2

0.1-0.8

0.2

Μεταβλητό ελϋγχου του εύρουσ υςτϋρηςησ
-A

1

1

Mεταβλητό υςτερητικόσ μορφόσ - β

0.1-0.9

0.5

Mεταβλητό υςτερητικόσ μορφόσ - γ

0.1-0.9

0.5
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ΗΜΕΙΩΗ: Πρϋπει να ακολουθεύται ο γενικόσ κανόνασ A/(β+γ) = 1.

ε αυτό το παρϊθυρο διαλόγου εύναι δυνατόν να ορύςετε μια απόςβεςη ςυγκεκριμϋνου ςτοιχεύου, ςε
αντύθεςη με την καθολικό απόςβεςη που περιγρϊφεται εδώ. Για να γύνει αυτό, οι χρόςτεσ χρειϊζονται
απλώσ να πιϋςουν το πλόκτρο Απόςβεςη και ςτη ςυνϋχεια να επιλεγεύ ο τύποσ απόςβεςησ που
ταιριϊζει καλύτερα με το εν λόγω ςτοιχεύο (οι χρόςτεσ θα πρϋπει να ανατρϋξουν ςτο μενού
Απόςβεςησ για μύα αναφορϊ ςχετικϊ με τουσ διαφορετικούσ τύπουσ απόςβεςησ που υπϊρχουν και
υποδεύξεισ για καλύτερη επιλογό). τουσ χρόςτεσ υπενθυμύζεται επύςησ ότι η απόςβεςη που
καθορύζεται ςε επύπεδο ςτοιχεύου υπεριςχύει ϋναντι τησ καθολικόσ απόςβεςησ, δηλαδό οι
«υπολογιζόμενοι καθολικϊ» ςυντελεςτϋσ του μητρώου απόςβεςησ που ςχετύζονται με τουσ βαθμούσ
ελευθερύασ ενόσ δεδομϋνου ςτοιχεύου θα αντικαταςταθούν από ςυντελεςτϋσ οι οπούοι ϋχουν
υπολογιςτεύ μϋςω του πολλαπλαςιαςμού του μητρώου μϊζασ του ςτοιχεύου με μύα παρϊμετρο
ανϊλογη τησ μϊζασ, ό μϋςω του πολλαπλαςιαςμού του μητρώου δυςκαμψύασ του ςτοιχεύου με μύα
παρϊμετρο ανϊλογη τησ δυςκαμψύασ ό μϋςω υπολογιςμού ενόσ μητρώου απόςβεςησ Rayleigh του
ςτοιχεύου.
Οι τοπικού ϊξονεσ και ο προςανατολιςμόσ των εςωτερικών δυνϊμεων φαύνεται ςτην εικόνα
παρακϊτω:
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Εφζδρανο Σριβισ Εκκρεμοφσ – bearing 2
Σα ςτοιχεύα εφεδρϊνου 2 εύναι τριςδιϊςτατα ςτοιχεύα με μηδενικό μόκοσ που χρηςιμοποιούνται για
να μοντελοποιόςουν τη ςυμπεριφορϊ μεμονωμϋνων εφεδρϊνων τριβόσ εκκρεμούσ που
χρηςιμοποιούνται για εφαρμογϋσ ειςμικόσ Μόνωςησ. Σα ςτοιχεύα εφεδρϊνου 2 ϋχουν ςυζευγμϋνεσ
ιδιότητεσ πλαςτιμότητασ για τισ 2 διατμητικϋσ κατευθύνςεισ (ϊξονεσ 2 και 3 ςτο τοπικό ςύςτημα
ςυντεταγμϋνων του ςτοιχεύου) ενώ χαρακτηρύζονται από γραμμικό ελαςτικό ςυμπεριφορϊ για τουσ
υπόλοιπουσ τϋςςερισ τύπουσ παραμόρφωςησ. Σο μοντϋλο τριβόσ που περιγρϊφεται από τον
Constantinou et al. [1999] χρηςιμοποιεύται για τον υπολογιςμό του ςυντελεςτό τριβόσ τησ
ολιςθαύνουςασ επιφϊνειασ του εφεδρϊνου τριβόσ εκκρεμούσ. Ο ςυντελεςτόσ τριβόσ υπολογύζεται
ςύμφωνα με την ακόλουθη εξύςωςη:
𝜇 = 𝑓𝑓𝑎𝑠𝑡_1 − 𝑓𝑓𝑎𝑠𝑡_1 − 𝑓𝑠𝑙𝑜𝑤_1 𝑒𝑥𝑝(−𝑟𝑎𝑡𝑒_1│𝑣│)
όπου ffast_1 και fslow_1 εύναι οι ςυντελεςτϋσ τριβόσ εφεδρϊνου ςε γρόγορεσ και αργϋσ ταχύτητεσ
αντύςτοιχα, ν εύναι η ταχύτητα εφεδρϊνου και rate_1 εύναι ο ρυθμόσ που ελϋγχει τη μετϊβαςη από
αργϋσ ςε γρόγορεσ ταχύτητεσ.
Tο ςτοιχεύο εφϋδρανο 2 ςυμπεριφϋρεται ελαςτικϊ ςτισ κατευθύνςεισ διϊτμηςησ, με δυςκαμψύα ύςη με
με την ελαςτικό δυςκαμψύα που παρϋχεται από τον χρόςτη, μϋχρι το όριο διαρροόσ που ορύζεται από
την αντοχό διαρροόσ η οπούα υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη εξύςωςη:
𝑄𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 = 𝜇𝑃
όπου P εύναι το ςυνολικό κατακόρυφο φορτύο ςτο εφϋδρανο. Οι πλαςτικϋσ παραμορφώςεισ μετϊ το
ςημεύο διαρροόσ υπολογύζονται χρηςιμοποιώντασ ϋναν αλγόριθμο Return-Mapping όπωσ
περιγρϊφηκε από τα μοντϋλα κρϊτυνςησ Simo και Hughes [1998]. Η δυςκαμψύα μετϊ τη διαρροό εύναι
ύςη με P/R όπου R εύναι η ακτύνα καμπυλότητασ τησ τριβόσ ολύςθηςησ και P εύναι το ςυνολικό
κατακόρυφο φορτύο ςτο εφϋδρανο.
Δεκατϋςςερισ παρϊμετροι απαιτούνται για να περιγραφεύ η ςυμπεριφορϊ του ςτοιχεύου 2:

Παράρτθμα Η
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Οριςμόσ ενόσ νϋου ςτοιχεύου εφεδρϊνου τριβόσ εκκρεμούσ bearing2
Ιδιότητεσ τοιχεύου

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Ελαςτικό δυςκαμψύα ςε κϊθε αξονικό
διεύθυνςη (τοπικόσ ϊξονασ 1) - K_axial

1E+06 - 30E+06 [kN/m]

2E+06 [kN/m]

Ελαςτικό δυςκαμψύα ςτισ διατμητικϋσ
διευθύνςεισ (τοπικού ϊξονεσ 2 και 3) K_shear_1, K_Shear_2

500 – 20000 [kN/m]

3000 [kN/m]

Ελαςτικό δυςκαμψύα ςε ςτρεπτικούσ και
περιςτροφικούσ βαθμούσ ελευθερύασ Ktorsional, Krot1, Krot2

-

20000 [kN/m]

υντελεςτϋσ τριβόσ εφεδρϊνου ςε μηδενικό
ταχύτητα – fslow_1, fslow_2

0.02-0.01

0.03

υντελεςτϋσ τριβόσ εφεδρϊνου ςε υψηλϋσ
ταχύτητεσ –ffast_1, ffast_2

0.05-0.015

0.06

Αντύςτροφεσ χαρακτηριςτικϋσ ταχύτητεσ
ολύςθηςησ – rate_1, rate_2

50-100 [s/m]

50 [s/m]

Ακτύνα εκκρεμούσ εφεδρϊνου – radius_1,
radius_2

2000-7000 [m]

2500 [m]

ε αυτό το παρϊθυρο διαλόγου εύναι δυνατόν να ορύςετε μια απόςβεςη ςυγκεκριμϋνου ςτοιχεύου, ςε
αντύθεςη με την καθολικό απόςβεςη που περιγρϊφεται εδώ. Για να γύνει αυτό, οι χρόςτεσ χρειϊζονται
απλώσ να πιϋςουν το πλόκτρο Απόςβεςη και ςτη ςυνϋχεια να επιλεγεύ ο τύποσ απόςβεςησ που
ταιριϊζει καλύτερα με το εν λόγω ςτοιχεύο (οι χρόςτεσ θα πρϋπει να ανατρϋξουν ςτο μενού
Απόςβεςησ για μύα αναφορϊ ςχετικϊ με τουσ διαφορετικούσ τύπουσ απόςβεςησ που υπϊρχουν και
υποδεύξεισ για καλύτερη επιλογό). τουσ χρόςτεσ υπενθυμύζεται επύςησ ότι η απόςβεςη που
καθορύζεται ςε επύπεδο ςτοιχεύου υπεριςχύει ϋναντι τησ καθολικόσ απόςβεςησ, δηλαδό οι
«υπολογιζόμενοι καθολικϊ» ςυντελεςτϋσ του μητρώου απόςβεςησ που ςχετύζονται με τουσ βαθμούσ
ελευθερύασ ενόσ δεδομϋνου ςτοιχεύου θα αντικαταςταθούν από ςυντελεςτϋσ οι οπούοι ϋχουν
υπολογιςτεύ μϋςω του πολλαπλαςιαςμού του μητρώου μϊζασ του ςτοιχεύου με μύα παρϊμετρο
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ανϊλογη τησ μϊζασ, ό μϋςω του πολλαπλαςιαςμού του μητρώου δυςκαμψύασ του ςτοιχεύου με μύα
παρϊμετρο ανϊλογη τησ δυςκαμψύασ ό μϋςω υπολογιςμού ενόσ μητρώου απόςβεςησ Rayleigh του
ςτοιχεύου.
Οι τοπικού ϊξονεσ και ο προςανατολιςμόσ των εςωτερικών δυνϊμεων φαύνεται ςτην εικόνα
παρακϊτω:

Σοπικού Άξονεσ και Προςανατολιςμόσ Εςωτερικών Δυνϊμεων

ΣΤΠΟΙ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΗΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΕΘ
τοιχεία μάηασ - lmass & dmass
Όπωσ υποδεικνύεται ςτην ενότητα Τλικϊ, οι χρόςτεσ ϋχουν τη δυνατότητα να ορύςουν το ύδιο βϊροσ
των υλικών, με το οπούο μπορεύ να οριςτεύ το κατανεμημϋνο ύδιο βϊροσ τησ καταςκευόσ. Επιπλϋον,
ςτην ενότητα Κατηγορύεσ τοιχεύων, μπορεύ επύςησ να οριςτεύ πρόςθετη κατανεμημϋνη μϊζα, που
θα χρηςιμοποιηθεύ για να ορύςει οποιαδόποτε μϊζα που δεν ςχετύζεται με το ύδιο βϊροσ τησ
καταςκευόσ (π.χ. πλϊκα, τελειώματα, τοιχοποιύα πλόρωςησ, μεταβλητό φορτύο, κλπ).
Εδώ, ςυγκεντρωμϋνησ (lmass) και κατανεμημϋνησ (dmass) μϊζασ ςτοιχεύα μπορούν επύςησ να οριςτούν
και μετϊ να προςτεθούν ςτην καταςκευό ςτην ενότητα Σοπολογύα τοιχεύου, όποτε οι χρόςτεσ
μπορούν να προςομοιώςουν κατανομϋσ μϊζασ που δεν μπορούν να εκτιμηθούν χρηςιμοποιώντασ τισ
προαναφερόμενεσ λειτουργύεσ Τλικών/Διατομών, π.χ. δεξαμενό νερού με ςυγκεντρωμϋνη μϊζα ςτην
κορυφό.
ΗΜΕΙΩΗ: Οι αναλύςεισ μεγϊλων μοντϋλων με κατανεμημϋνη μϊζα/φορτύο εύναι μεγαλύτερησ
διϊρκειασ από εκεύνεσ όπου ςυγκεντρωμϋνεσ μϊζεσ και αντύςτοιχα ςημειακϊ φορτύα,
χρηςιμοποιούνται ςτο μοντϋλο, ςε μια πιο απλοποιημϋνη μορφό, τη μϊζα/βϊροσ τησ καταςκευόσ. Αν
οι χρόςτεσ δεν ενδιαφϋρονται για την απόκτηςη πληροφοριών για την τοπικό κατϊςταςη τϊςησ
των ςτοιχεύων τησ καταςκευόσ (π.χ. κατανομό ροπών δοκών), αλλϊ επικεντρώνονται μόνο ςτην
εκτύμηςη τησ ςυνολικόσ απόκριςησ τησ καταςκευόσ (π.χ. μετακύνηςη βϊςησ και τϋμνουςα βϊςησ),
τότε η χρόςη μιασ πιο γρόγορησ προςϋγγιςησ προςομούωςησ ςυγκεντρωμϋνησ μϊζασ/δύναμησ
μπορεύ να αποδειχτεύ να εύναι καλύτερη επιλογό, ςε ςχϋςη με την αντύςτοιχη κατανεμημϋνη.

Σο ςτοιχεύο ςυγκεντρωμϋνησ μϊζασ (lmass) εύναι ϋνα ςτοιχεύο μϊζασ ενόσ κόμβου, που χαρακτηρύζεται
από τρεισ μεταφορικϋσ και τρεισ ςτροφικϋσ τιμϋσ αδρϊνειασ. Οι τελευταύεσ ορύζονται ςε όρουσ ροπόσ
αδρϊνειασ (να μην ςυγχεϋται με τη ροπό δευτϋρασ τϊξησ, που ςυνόθωσ ονομϊζεται ροπό αδρϊνειασ),
και μπορεύ να υπολογιςτεύ χρηςιμοποιώντασ φόρμουλεσ που εύναι διαθϋςιμεσ ςτη βιβλιογραφύα [e.g.
Pilkey, 1994; Gere and Timoshenko, 1997]. Οι τιμϋσ τησ αδρανειακόσ μϊζασ ορύζονται ςτο καθολικό
ςύςτημα ςυντεταγμϋνων (X, Y και Z), και οδηγούν ςε ϋνα διαγώνιο μητρώο μϊζασ 6x6.
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Οριςμόσ ενόσ νϋου ςτοιχεύου ςυγκεντρωμϋνησ μϊζασ lmass

Σο ςτοιχεύο διανεμημϋνησ μϊζασ (dmass) εύναι ϋνα ςτοιχεύο δύο κόμβων. Ο χρόςτησ πρϋπει να ορύςει
μόνο την τιμό τησ μοναδιαύασ μϊζασ (μϊζα/μόκοσ), από την οπούα το πρόγραμμα υπολογύζει αυτόματα
τη ςυνολικό μϊζα ςτοιχεύου Μ, και ακολούθωσ παρϊγει ςτο αντύςτοιχο διαγώνιο μητρώο μϊζασ με
αναφορϊ ςτο καθολικούσ μεταφορικούσ βαθμούσ ελευθερύασ του μϋλουσ.
ΗΜΕΙΩΗ 1: Όταν η καταςκευό υπόκειται ςε πολύ μεγϊλεσ παραμορφώςεισ (π.χ. λυγιςμόσ) η χρόςη
δύο ό περιςςότερων ςτοιχεύων dmass ανϊ μϋλοσ ςυνύςταται, για ακριβό προςομούωςη.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Αν τα φορτύα παρϊγονται από μϊζεσ (ςτην κατεύθυνςη τησ βαρύτητασ βϊςει τησ
τιμόσ g ό οποιαςδόποτε μεταφορικόσ κατεύθυνςησ, ςύμφωνα με τουσ καθοριζόμενουσ από τον
χρόςτη ςυντελεςτϋσ), τότε το πρόγραμμα αυτόματα θα υπολογύςει και θα εφαρμόςει
αποτελεςματικϊ κατανεμημϋνα μόνιμα φορτύα.

ΗΜΕΙΩΗ 3: Σα κατανεμημϋνα φορτύα που αποκτώνται από ςτοιχεύα διανεμημϋνησ μϊζασ dmass
δεν λαμβϊνονται υπόψη ςε λειτουργύεσ ανϊκτηςησ-τϊςησ (επειδό εύναι ξεχωριςτϊ ςτοιχεύα από τισ
δοκούσ/υποςτυλώματα), γι’ αυτό τιμϋσ ροπών ςε όλη την ϋκταςη του μόκουσ του ςτοιχεύου εύναι
λανθαςμϋνεσ. Οι χρόςτεσ που ενδιαφϋρονται για τον υπολογιςμό ςωςτών ροπών ςε όλο το μόκοσ
ενόσ ςτοιχεύου, πρϋπει να ορύςουν κατανεμημϋνη μϊζα/φορτύο χρηςιμοποιώντασ το ‘ογκομετρικό
βϊροσ του υλικού΄ ςτην ενότητα Τλικϊ και/ό πρόςθετη μϊζα διατομόσ ςτην ενότητα Κατηγορύεσ
τοιχεύων.
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Οριςμόσ ενόσ νϋου ςτοιχεύου διανεμημϋνησ μϊζασ dmass

τοιχείο απόςβεςθσ - dashpt
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: το SeismoStruct, οι αποςβεςτόρεσ κανονικϊ προςομοιώνονται ςε όρουσ ςτοιχεύων
ςυνδϋςμου με κατϊλληλεσ καμπύλεσ απόκριςησ που μπορεύ να επαρκούν για τον χαρακτηριςμό τησ
μη-εξαρτώμενησ από την ταχύτητα (τουλϊχιςτον εντόσ του τυπικού εύρουσ των ςειςμικών
ταχυτότων) ςχϋςη δύναμησ-μετακύνηςησ ενόσ δεδομϋνου αποςβεςτόρα. Όμωσ, ςε εκεύνεσ τισ
περιπτώςεισ που η εξϊρτηςη από την ταχύτητα εύναι ςημαντικό, αυτό το ςτοιχεύο dashpt μπορεύ να
χρηςιμοποιηθεύ, ςημειώνοντασ ότι προσ το παρόν μόνο μια γραμμικό ςχϋςη δύναμησ-ταχύτητασ
χρηςιμοποιεύται.

Αυτό εύναι ϋνα ςτοιχεύο απόςβεςησ δύο κόμβων το οπούο μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για την
αναπαρϊςταςη ενόσ γραμμικού dashpot μεταξύ των δύο δεδομϋνων κόμβων, π.χ. μπορεύ να
χρηςιμοποιηθεύ για την αναπαρϊςταςη ενόσ αποςβεςτόρα εγκατεςτημϋνου ςε ϋναν μεταλλικό
ςύνδεςμο. Οι ςυντελεςτϋσ απόςβεςησ μπορούν να οριςτούν ςε όλουσ τουσ ϋξι βαθμούσ ελευθερύασ, αν
και, ςυνόθωσ οι αποςβεςτόρεσ λειτουργούν μόνο ςε μύα ό δύο κατευθύνςεισ. Σο dashpot υπολογύζει
για την ςχετικό κύνηςη μεταξύ δύο κόμβων ςτοιχεύων, ώςτε να υπολογύςουν τισ δυνϊμεισ του dashpot.

Οριςμόσ ενόσ νϋου ςτοιχεύου dashpt
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ΗΜΕΙΩΗ: Αυτό το ςτοιχεύο dashpt μπορεύ επύςησ να χρηςιμοποιηθεύ όποτε προκύπτει η ανϊγκη
για ειςαγωγό ενόσ μοντϋλου Maxwell (δηλ. ςειρϋσ ςύζευξησ απόςβεςησ και δυςκαμψύασ),
τοποθετώντασ ςε ςειρϋσ ϋνα ςτοιχεύο ςυνδϋςμου και ϋνα dashpt. Για ϋνα μοντϋλο Kelvin-Voigt (δηλ.
παρϊλληλησ ςύζευξησ απόςβεςησ και δυςκαμψύασ), μπορεύ επύςησ να χρηςιμοποιηθεύ ϋνα ςτοιχεύο
ςυνδϋςμου, αυτό τη φορϊ τοποθετούμενο παρϊλληλα με ϋνα dashpt, αν και ςε αυτϋσ τισ
περιπτώςεισ μπορεύ να εύναι ευκολότερο απλώσ να οριςτεύ απευθεύασ ςτο ςτοιχεύο ςυνδϋςμου μια
δεδομϋνη τιμό ιξώδουσ απόςβεςησ.

Παράρτθμα Θ – Καμπφλεσ Απόκριςθσ
ε αυτό το παρϊρτημα περιγρϊφονται λεπτομερώσ οι καμπύλεσ απόκριςησ.

Γραμμικι ςυμμετρικι καμπφλθ- lin_sym
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: ε προηγούμενεσ εκδόςεισ του SeismoStruct, τα ςτοιχεύα ςυνδϋςμου με lin_sym
καμπύλη απόκριςησ χρηςιμοποιούνταν ςυνόθωσ για την προςομούωςη αρθρωτών κόμβων (με
μηδενικό δυςκαμψύα) και/ό δεςμεύςεων. Όμωσ οι χρόςτεσ μπορούν τώρα να χρηςιμοποιόςουν τη
λειτουργύα Ίςοι ΒΕ (δεύτε υζευγμϋνεσ Δεςμεύςεισ) ώςτε να επιτύχουν τον ύδιο ςτόχο π.χ. μια
ϊρθρωςη/πλαςτικό ϊρθρωςη μπορεύ να προςομοιωθεύ ειςϊγοντασ μια ‘Ίςη ΒΕ’ δϋςμευςη που
ορύζεται μόνο για μεταφορικούσ βαθμούσ ελευθερύασ.

Αυτό εύναι μια καμπύλη που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ιδεατόσ γραμμικόσ
ςυμπεριφορϊσ, ευκαμψύα εδϊφουσ/θεμελύωςησ, θεμελύωςη με ελαςτικό επικϊλυψη (αν η ςυνόθωσ
χαμηλό ιξώδη απόςβεςό τουσ αγνοεύται), κλπ.

Μύα μόνο παρϊμετροσ πρϋπει να οριςτεύ προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η καμπύλη
απόκριςησ:
Ιδιότητεσ Καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Δυςκαμψύα– K0

-

10000 (-)

Γραμμικι αςφμμετρθ καμπφλθ - lin_asm
Αυτό εύναι μια καμπύλη που χρηςιμοποιεύται για την προςομούωςη ιδεατόσ αςύμμετρησ
ςυμπεριφορϊσ, ευκαμψύα εδϊφουσ/θεμελύωςησ κλπ.
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Δύο παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η καμπύλη
απόκριςησ:
Ιδιότητεσ Καμπύλησ

Συπικϋσ τιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Δυςκαμψύα (+) – K0(+)

-

10000 (-)

Δυςκαμψύα (-) – K0(-)

-

5000 (-)

Διγραμμικι ςυμμετρικι καμπφλθ - bl_sym
Αυτό εύναι μια καμπύλη που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ιδεατόσ ςυμμετρικόσ
ελαςτικόσ-πλαςτικόσ ςυμπεριφορϊσ. Φρηςιμοποιεύται ϋνασ κανόνασ ιςοτροπικόσ κρϊτυνςησ.

Σρεισ παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η καμπύλη
απόκριςησ:
Ιδιότητεσ Καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Αρχικό Δυςκαμψύα – K0

-

20000 (-)

Δύναμη Διαρροόσ – Fy

-

1000 (-)

Λόγοσ Κρϊτυνςησ μετϊ τη διαρροό – r

-

0.005 (-)
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ΗΜΕΙΩΗ: Προφανώσ, ςε εκεύνεσ (ςχετικϊ ςυχνϋσ) τισ περιπτώςεισ που η μετα τη διαρροό
δυςκαμψύα δεν εύναι πολύ υψηλό και γι’αυτό το λόγο η μϋγιςτη ςυνολικό δύναμη δεν φτϊνει μια
τιμό διπλϊςια από την αντύςτοιχη τησ διαρροόσ, αυτό η καμπύλη απόκριςησ θα ςυμπεριφϋρεται με
τον ύδιο τρόπο όπωσ η bl_kin.

Διγραμμικι αςφμμετρθ καμπφλθ - bl_asm
Αυτό εύναι μια καμπύλη που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ιδεατόσ αςύμμετρησ
ελαςτικόσ-πλαςτικόσ ςυμπεριφορϊσ. Φρηςιμοποιεύται ϋνασ κανόνασ ιςοτροπικόσ κρϊτυνςησ.

Έξι παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η καμπύλη
απόκριςησ:
Ιδιότητεσ Καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Αρχικό Δυςκαμψύα (+) – K0(+)

-

20000 (-)

Δύναμη Διαρροόσ (+) – Fy(+)

-

1000 (-)

Λόγοσ Κρϊτυνςησ μετϊ τη διαρροό– r(+)

-

0.005 (-)

Αρχικό Δυςκαμψύα – K0(-)

-

10000 (-)

Δύναμη Διαρροόσ (-) – Fy(-)

-

-1500 (-)

Λόγοσ Κρϊτυνςησ μετϊ τη διαρροό– r(-)

-

0.01 (-)

ΗΜΕΙΩΗ 1: Οι τιμϋσ δυςκαμψύασ K0(+) και K0(-) πρϋπει να εύναι θετικϋσ.

ΗΜΕΙΩΗ 2: Η παραπϊνω εικόνα αντανακλϊ εκεύνεσ τισ (ςχετικϊ κοινϋσ) περιπτώςεισ που η μετϊ
τη διαρροό δυςκαμψύα δεν εύναι πολύ υψηλό και γι’αυτό το λόγο η μϋγιςτη ςυνολικό δύναμη δεν
φτϊνει μύα τιμό διπλϊςια από την αντύςτοιχη τησ διαρροόσ, μετετρϋποντασ αυτό τη καμπύλη
απόκριςησ να ςυμπεριφϋρεται με τον ύδιο τρόπο όπωσ μια καμπύλη κινηματικόσ-κρϊτυνςησ όπωσ η
bl_kin. Αυτό όμωσ δεν θα ςυμβαύνει ςε όλεσ τισ περιπτώςεισ, και ωσ εκ τούτου θα πρϋπει να
αναμϋνεται ϋνασ τύποσ απόκριςησ ιςοτροπικόσ ςκλόρυνςησ (όπωσ αυτό που φαύνεται εδώ).

Παράρτθμα Θ
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Διγραμμικι καμπφλθ κινθματικισ κράτυνςθσ - bl_ kin
Αυτό εύναι μια καμπύλη κινηματικόσ κρϊτυνςησ, διγραμμικη, ςυμμετρικό που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ
για την προςομούωςη ιδεατόσ ελαςτο-πλαςτικόσ ςυμπεριφορϊσ, ημι-ϊκαμπτεσ ςυνδϋςεισ, εφϋδρανα
με πυρόνα μολύβδου, χαλύβδινουσ υςτερητικούσ αποςβεςτόρεσ κλπ.

Σρεισ παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η καμπύλη
απόκριςησ:
Ιδιότητεσ Καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Αρχικό Δυςκαμψύα – K0

-

20000 (-)

Δύναμη Διαρροόσ – Fy

-

1000 (-)

Λόγοσ Κρϊτυνςησ μετϊ τη διαρροό – r

-

0.005 (-)

Σριγραμμικι ςυμμετρικι καμπφλθ- trl_sym
Αυτό εύναι μια καμπύλη που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ιδεατόσ τριγραμμικόσ
ςυμπεριφορϊσ. Φρηςιμοποιεύται ϋνασ κανόνασ ιςοτροπικόσ κρϊτυνςησ.
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Πϋντε παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η καμπύλη
απόκριςησ:
Ιδιότητεσ Καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Αρχικό Δυςκαμψύα – K0

-

1000 (-)

Μετακύνηςη– d1

-

1 (-)

Δυςκαμψύα δεύτερου κλϊδου – K1

-

10 (-)

Μετακύνηςη – d2

-

5 (-)

Δυςκαμψύα τρύτου κλϊδου – K2

-

100 (-)

ΗΜΕΙΩΗ: Οι τιμϋσ δυςκαμψύασ K0, K1 και K2 πρϋπει να εύναι θετικϋσ. Ακόμη, K1 και K2 πρϋπει να
εύναι πϊντα μικρότερεσ από το K0.

Σριγραμμικι αςφμμετρθ καμπφλθ - trl_asm
Αυτό εύναι μια καμπύλη που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ιδεατόσ τριγραμμικόσ
αςύμμετρησ ςυμπεριφορϊσ. Φρηςιμοποιεύται ϋνασ κανόνασ ιςοτροπικόσ κρϊτυνςησ.

Δϋκα παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η καμπύλη
απόκριςησ:
Ιδιότητεσ Καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Αρχικό Δυςκαμψύα (+) – K0(+)

-

1000 (-)

Μετακύνηςη (+) – d1(+)

-

1 (-)

Δυςκαμψύα δεύτερου κλϊδου (+) – K1(+)

-

50 (-)

Μετακύνηςη (+) – d2(+)

-

5 (-)

Δυςκαμψύα τρύτου κλϊδου (+) – K2(+)

-

100 (-)

Αρχικό Δυςκαμψύα (-) – K0(-)

-

10000 (-)

Μετακύνηςη (-) – d1(-)

-

-5 (-)

Δυςκαμψύα δεύτερου κλϊδου (-) – K1(-)

-

35 (-)

Μετακύνηςη (-) – d2(-)

-

-15 (-)

Δυςκαμψύα τρύτου κλϊδου (-) – K2(-)

-

100 (-)
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ΗΜΕΙΩΗ 1: Οι τιμϋσ δυςκαμψύασ K0(+), K1(+), K2(+) and K0(-), K1(-), K2(-) πρϋπει να εύναι θετικϋσ. Ακόμη,
K1 και K2 πρϋπει να εύναι πϊντα μικρότερεσ από το K0 και ςτην θετικό και ςτην αρνητικό περιοχό
μετακινόςεων.
ΗΜΕΙΩΗ 2: Παρϊδειγμα. Προκειμϋνου να προςομοιώςετε την πρόςκρουςη δύο παρακεύμενων
κτιρύων που χωρύζονται από ϋνα αρμό διαςτολόσ 20 mm, θα μπορούςαν να χρηςιμοποιηθούν οι
ακόλουθεσ παρϊμετροι καμπύλησ trl_asm: K0(+)=1e12, d1(+)=0, K1(+)=0, d2(+)=1e10, K2(+)=0, K0(-)=1e12,
d1(-)=0, K1(-)=0, d2(-)=-20,K2(-)=1e10. Ωςτόςο για αυτϋσ τισ περιπτώςεισ ςυνύςταται η χρόςη καμπύλησ
απόκριςησ gap_hk.

ΗΜΕΙΩΗ 3: Οι χρόςτεσ μπορεύ να ανατρϋξουν ςτην εικόνα ςχετικϊ με την καμπύλη trl_sym, για
περιςςότερεσ υποδεύξεισ ςτουσ κυκλικούσ κανόνεσ που χρηςιμοποιούνται ςε αυτόν την καμπύλη
απόκριςησ. Σελικϊ, ςυνύςταται πϊντα ςτουσ χρόςτεσ να εκτελούν απλϋσ αναλύςεισ κυκλικόσ
φόρτιςησ (π.χ. χρηςιμοποιώντασ ϋνα μόνο ςτοιχεύο ςυνδϋςμου, ςυνδεδεμϋνου ςτο ϋδαφοσ ςτη μια
ϊκρη, και μετϊ επιβϊλλοντασ κυκλικϋσ μετακινόςεισ ςτον ελεύθερο κόμβο του) προκειμϋνου να
αποκτόςετε πλόρη κατανόηςη αυτόσ τησ υςτερητικόσ ςχϋςησ πριν τη χρόςη τησ ςε πιο περύπλοκα
μοντϋλα.

Σετραγραμμικι ςυμμετρικι καμπφλθ – quad_sym
Αυτό εύναι μύα απλό καμπύλη που ςυχνϊ χρηςιμοποιεύται για να μοντελοποιόςει την ιδανικό
τετραγραμμικό απόκριςη. Ένασ ιςοτροπικόσ κανόνασ κρϊτυνςησ υιοθετεύται.

Πϋντε παρϊμετροι απαιτούνται προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η καμπύλη απόκριςησ:
Ιδιότητεσ καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Αντοχό Διαρροόσ – Fy

-

500

Μετακύνηςη Διαρροόσ – dy

-

0.005

Οριακό Αντοχό – Fu

-

550

Οριακό ικανότητα μετακύνηςησ – du

-

0.02

Απομϋνουςα Αντοχό

-

200
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Σετραγραμμικι αςφμμετρθ καμπφλθ – quad_asm
Αυτό εύναι μύα απλό καμπύλη που ςυχνϊ χρηςιμοποιεύται για να μοντελοποιόςει την ιδανικό
αςυμμετρικό τετραγραμμικό απόκριςη. Ένασ ιςοτροπικόσ κανόνασ κρϊτυνςησ υιοθετεύται.

Δϋκα παρϊμετροι απαιτούνται προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η καμπύλη απόκριςησ:
Ιδιότητεσ Καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Αντοχό Διαρροόσ για θετικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – Fy(+)

-

500

Μετακύνηςη διαρροόσ για θετικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – dy(+)

-

0.005

Οριακό αντοχό για θετικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – Fu(+)

-

550

Οριακό ικανότητα μετακύνηςησ για θετικό
διεύθυνςη φόρτιςησ – du(+)

-

0.02

Απομϋνουςα αντοχό για θετικό διεύθυνςη
φόρτιςησ (+)

-

200

Αντοχό Διαρροόσ για αρνητικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – Fy(-)

-

400 (-)

Μετακύνηςη διαρροόσ για αρνητικό
διεύθυνςη φόρτιςησ – dy(-)

-

0.005 (-)

Οριακό αντοχό για αρνητικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – Fu(-)

-

450 (-)

Οριακό ικανότητα μετακύνηςησ για
αρνητικό διεύθυνςη φόρτιςησ – du(-)

-

0.02 (-)

Απομϋνουςα αντοχό για αρνητικό
διεύθυνςη φόρτιςησ (-)

-

200 (-)

Μθ ςυμμετρικι καμπφλθ με ςτζνωςθ του βρόχου υςτζρθςθσ - pinched_asm
Η Pinched_Asm καμπύλη εύναι ϋνα μονοαξονικό μοντϋλο δύναμησ-μετακύνηςησ που χαρακτηρύζεται
από μη-γραμμικό ακαμψύα και απομεύωςη τησ αντοχόσ και επύςησ από ςτϋνωςη του βρόχου τησ
δύναμησ και τησ μετακύνηςησ. Μπορεύ να προςτεθεύ απομεύωςη από τισ αςτοχύεσ λόγω πλαςτιμότητασ
και ενϋργειασ. Η περιβϊλλουςα καμπύλη του μοντϋλου ορύζεται από τον χρόςτη παρϋχοντασ τρύα
ζεύγη δύναμησ-μετακύνηςησ για τον θετικό κλϊδο και τρύα ζεύγη δύναμησ-μετακύνηςησ για τον
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αρνητικό κλϊδο τησ καμπύλησ τησ περιβϊλλουςασ. Η δύναμη και η μετακύνηςη πρϋπει να δύνονται ςε
αύξουςα ςειρϊ για τον θετικό κλϊδο και ςε φθύνουςα ςειρϊ για τον αρνητικό κλϊδο.

Δεκαεπτϊ παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η καμπύλη
απόκριςησ:
Ιδιότητεσ Καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Μετακύνηςη ςτο πρώτο ςημεύο τησ
περιβϊλλουςασ ςτη θετικό διεύθυνςη–
d1p(+)

-

0.001

Δύναμη ςτο πρώτο ςημεύο τησ
περιβϊλλουςασ ςτη θετικό διεύθυνςη –
f1p(+)

-

100.00

Μετακύνηςη ςτο δεύτερο ςημεύο τησ
περιβϊλλουςασ ςτη θετικό διεύθυνςη –
d2p(+)

-

0.115

Δύναμη ςτο δεύτερο ςημεύο τησ
περιβϊλλουςασ ςτη θετικό διεύθυνςη –
f2p(+)

-

150

Μετακύνηςη ςτο τρύτο ςημεύο τησ
περιβϊλλουςασ ςτη θετικό διεύθυνςη –
d3p(+)

-

0.2

Δύναμη ςτο τρύτο ςημεύο τησ
περιβϊλλουςασ ςτη θετικό διεύθυνςη –
f3p(+)

-

145.00

Μετακύνηςη ςτο πρώτο ςημεύο τησ
περιβϊλλουςασ ςτην αρνητικό διεύθυνςη –
d1n(-)

-

-0.001

Δύναμη ςτο πρώτο ςημεύο τησ
περιβϊλλουςασ ςτην αρνητικό διεύθυνςη –
f1n(-)

-

-100.00

Μετακύνηςη ςτο δεύτερο ςημεύο τησ
περιβϊλλουςασ ςτην αρνητικό διεύθυνςη –
d2n(-)

-

-0.115

490

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ

Ιδιότητεσ Καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Δύναμη ςτο δεύτερο ςημεύο τησ
περιβϊλλουςασ ςτην αρνητικό διεύθυνςη –
f2n(-)

-

-150.00

Μετακύνηςη ςτο τρύτο ςημεύο τησ
περιβϊλλουςασ ςτην αρνητικό διεύθυνςη –
d3n(-)

-

-0.2

Δύναμη ςτο τρύτο ςημεύο τησ
περιβϊλλουςασ ςτην αρνητικό διεύθυνςη –
f3n(-)

-

-145.00

υντελεςτόσ τϋνωςησ (Pinching) για
μετακύνηςη κατϊ την επαναφόρτιςη–
pinchdisp

0-1.0(-)

0.8

υντελεςτόσ τϋνωςησ (Pinching) για
δύναμη κατϊ την επαναφόρτιςη–
pinchforce

0-1.0(-)

0.2

Βλϊβεσ λόγω ολκιμότητασ– dam1

0-0.05(-)

0.0

Βλϊβεσ λόγω ενϋργειασ– dam2

0-0.5(-)

0.0

Ενϋργεια προςδιοριςμού μειούμενησ
δυςκαμψύασ κατϊ την αποφόρτιςη βϊςει
πλαςτιμότητασ – mu

0-0.5(-)

0.0

Σροποποιθμζνθ καμπφλθ υςτζρθςθσ Ibarra-Medina-Krawinkler με διγραμμικι ςυμπεριφορά –
MIMK_bilin
Η τροποποιημϋνη καμπύλη υςτϋρηςησ Ibarra-Medina Krawinkler (MIMK) βαςύζεται ςτο μοντϋλο που
αρχικϊ προτϊθηκε από τουσ Ibarra et al. [2005] και αργότερα τροποποιόθηκε από τουσ Lignos and
Krawinkler [2011]. Σο MIMK βαςύζεται ςε μια καμπύλη «ςκελετό» που αναπαριςτϊ την ςυμπεριφορϊ
για μονοτονικό φόρτιςη και χρηςιμοποιεύ όρια αντοχόσ και παραμόρφωςησ, και ϋνα ςύνολο κανόνων
που ορύζουν τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ υςτερητικόσ ςυμπεριφορϊσ μεταξύ των ορύων. Η
υςτϋρηςη προςομοιώνεται από τυπικούσ διγραμμικούσ υςτερητικούσ κανόνεσ με κινηματικό
κρϊτυνςη παραμόρφωςησ. Σο μοντϋλο επύςησ περιλαμβϊνει τρεισ μορφϋσ κυκλικόσ απομεύωςησ που
ονομϊζονται: α. βαςικό απομεύωςη αντοχόσ, β. απομεύωςη αντοχόσ μετϊ το ϊνω όριο, γ. απομεύωςη
δυςκαμψύασ ςτη φόρτιςη/αποφόρτιςη. Σο μοντϋλο μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για να προςομοιώςει
την κυκλικό ςχϋςη ροπόσ-περιςτροφόσ ςε περιοχϋσ πλαςτικών αρθρώςεων των δοκών και οι
μεταβλητϋσ του μοντϋλου για την περύπτωςη των χαλύβδινων δοκών μπορούν να οριςτούν από
εμπειρικϋσ ςχϋςεισ βϊςει πειραματικών δεδομϋνων, από περιςςότερα από 300 πειρϊματα, από τουσ
Lignos and Krawinkler [2011].Σο μοντϋλο μπορεύ να εφαρμοςτεύ ςε οποιαδόποτε ςχϋςη δύναμησπαραμόρφωςησ, αν και ϋχει αρχικϊ περιγραφεύ ςε όρουσ ροπόσ και περιςτροφόσ.
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Οι ικανότητεσ παραμόρφωςησ περιγρϊφονται καλύτερα ςτο ακόλουθο διϊγραμμα:

Εύκοςι δύο παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η καμπύλη
απόκριςησ (ϋνα online εργαλεύο για τον οριςμό των παραμϋτρων του μοντϋλου ςτην περύπτωςη
δοκών χϊλυβα μπορεύ να βρεθεύ ςτο:
http://dimitrios-lignos.research.mcgill.ca/databases/component/):
Ιδιότητεσ Καμπύλησ

Συπικϋσ τιμϋσ (για
μεταλλικϋσ δοκούσ)

Προεπιλεγμϋνεσ
τιμϋσ

Ελαςτικό Δυςκαμψύα – Ke

-

200000

Ενεργόσ αντοχό διαρροόσ για θετικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – fy(+)

-

300

Ενεργόσ αντοχό διαρροόσ για αρνητικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – fy(-)

-

300
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Ιδιότητεσ Καμπύλησ

Συπικϋσ τιμϋσ (για
μεταλλικϋσ δοκούσ)

Προεπιλεγμϋνεσ
τιμϋσ

Πλαςτικό ικανότητα ςτροφόσ για θετικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – θp(+)

-

0.025

Πλαςτικό ικανότητα ςτροφόσ για αρνητικό
διεύθυνςη φόρτιςησ – θp(-)

-

0.025

Ικανότητα ςτροφόσ μετϊ το ανώτατο όριο για θετικό
διεύθυνςη φόρτιςησ – θpc(+)

-

0.3

Ικανότητα ςτροφόσ μετϊ το ανώτατο όριο για
αρνητικό διεύθυνςη φόρτιςησ – θpc(-)

-

0.3

Οριακό ικανότητα ςτροφόσ για θετικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – θu(+)

-

0.4

Οριακό ικανότητα ςτροφόσ για αρνητικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – θu(-)

-

0.4

Λόγοσ Απομϋνουςασ αντοχόσ για θετικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – k(+)

0.0 - 0.5

0.3

Λόγοσ Απομϋνουςασ αντοχόσ για αρνητικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – k(-)

0.0 - 0.5

0.3

Λόγοσ κρϊτυνςησ παραμόρφωςησ για θετικό
διεύθυνςη φόρτιςησ – as(+)

0.0 - 0.5

0.03

Λόγοσ κρϊτυνςησ παραμόρφωςησ για αρνητικό
διεύθυνςη φόρτιςησ – as(-)

0.0 - 0.5

0.03

Παρϊμετροσ Κυκλικόσ Απομεύωςησ Αντοχόσ – Λs

0.0-1000.0 (Η μηδενικό τιμό
δεν προκαλεύ απομεύωςη)

0.6

Παρϊμετροσ Κυκλικόσ Απομεύωςησ Δυςκαμψύασ ςε
αποφόρτιςη – ΛK

0.0-1000.0 (Η μηδενικό τιμό
δεν προκαλεύ απομεύωςη)

0.6

Παρϊμετροσ Κυκλικόσ Απομεύωςησ Αντοχόσ μετϊ το
Άνω Όριο– Λc

0.0-1000.0 (Η μηδενικό τιμό
δεν προκαλεύ απομεύωςη)

0.6

Βαθμόσ Απομεύωςησ Αντοχόσ – Cs

υνόθωσ ύςο με 1.0 (1.0-2.0)

1.0

Βαθμόσ Απομεύωςησ Δυςκαμψύασ ςε αποφόρτιςη –
CK

υνόθωσ ύςο με 1.0 (1.0-2.0)

1.0

Βαθμόσ Απομεύωςησ Αντοχόσ μετϊ το ϊνω όριο– Cc

υνόθωσ ύςο με 1.0 (1.0-2.0)

1.0

Βαθμόσ κυκλικόσ απομεύωςησ ςτη θετικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – D(+)

0≤D+≤1

1.0

Βαθμόσ κυκλικόσ απομεύωςησ ςτην αρνητικό
διεύθυνςη φόρτιςησ – D(-)

0≤D-≤1

1.0

υντελεςτόσ ενύςχυςησ ελαςτικόσ δυςκαμψύασ– N

Μηδϋν για μη ενιςχυμϋνη
ελαςτικό δυςκαμψύα. Εϊν
πρόκειται να χρηςιμοποιηθεύ
ελαςτικό ενύςχυςη δυςκαμψύασ
θα πρϋπει να χρηςιμοποιηθεύ
τιμό περύπου 1000 για
ςυγκεντρωμϋνεσ πλαςτικϋσ
αρθρώςεισ ςύμφωνα με Ribeiro
et al. [2014]

0.0

Σροποποιθμζνθ καμπφλθ υςτζρθςθσ Ibarra-Medina-Krawinkler με βάςθ τθ μζγιςτθ μετακίνθςθ
(peak-oriented) – MIMK_peak
Η τροποποιημϋνη καμπύλη υςτϋρηςησ Ibarra-Medina Krawinkler (MIMK) με βϊςη τη μϋγιςτη
μετακύνηςη βαςύζεται ςτο μοντϋλο που αρχικϊ προτϊθηκε από τουσ Ibarra et al. [2005] και αργότερα
τροποποιόθηκε από τουσ Lignos and Krawinkler [2009]. Σο μοντϋλο μοιϊζει με το τροποποιημϋνο
Ibarra-Medina-Krawinkler μοντϋλο απομεύωςησ με διγραμμικό υςτερητικό ςυμπεριφορϊ αφού
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βαςύζεται ςε μια μονοτονικό καμπύλη που αναπαριςτϊ την ςυμπεριφορϊ τησ μονοτονικόσ φόρτιςησ
και χρηςιμοποιεύ όρια αντοχόσ και παραμόρφωςησ, αλλϊ χρηςιμοποιεύ ϋνα Peak-Oriented υςτερητικό
μοντϋλο για να προςομοιώςει την υςτϋρηςη τησ μονοτονικόσ καμπύλησ. Σο μοντϋλο υςτϋρηςησ με
βϊςη την μϋγιςτη μετακύνηςη ακολουθεύ τουσ κανόνεσ που προτϊθηκαν από τουσ Clough and
Johnston [1966] και αργότερα τροποποιόθηκαν από τουσ Mahin and Bertero [1976]. Σο μοντϋλο
περιλαμβϊνει τϋςςερισ μορφϋσ κυκλικόσ απομεύωςησ: α. βαςικό απομεύωςη αντοχόσ, β. απομεύωςη
αντοχόσ μετϊ το ϊνω όριο γ. απομεύωςη δυςκαμψύασ αποφόρτιςησ/φόρτιςησ, δ. επιταχυνόμενη
απομεύωςη ακαμψύασ ςτην επαναφόρτιςη. Σο τροποποιημϋνο Ibarra-Medina Krawinkler μοντϋλο
υςτϋρηςησ με βϊςη την μϋγιςτη μετακύνηςη εύναι επύςησ ικανό να προςομοιώςει τη ςυμπεριφορϊ των
δοκών οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ που αςτοχούν κυρύωσ ςε κϊμψη και ϋχει βαθμονομηθεύ με
περιςςότερεσ από 200 δοκούσ Οπλιςμϋνου κυροδϋματοσ από τουσ Lignos and Krawinkler [2012].

Οι ικανότητεσ παραμόρφωςησ περιγρϊφονται καλύτερα ςτο ακόλουθο διϊγραμμα:
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Εικοςιτϋςςερισ παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η
καμπύλη απόκριςησ:
Συπικϋσ τιμϋσ(για
μεταλλικϋσ δοκούσ)

Ιδιότητεσ Καμπύλησ

Προεπιλεγμϋνεσ
τιμϋσ

Ελαςτικό Δυςκαμψύα – Ke

-

200000

Ενεργόσ αντοχό διαρροόσ για θετικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – fy(+)

-

300

Ενεργόσ αντοχό διαρροόσ για αρνητικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – fy(-)

-

300

Πλαςτικό ικανότητα ςτροφόσ για θετικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – θp(+)

-

0.025

Πλαςτικό ικανότητα ςτροφόσ για αρνητικό
διεύθυνςη φόρτιςησ – θp(-)

-

0.025

Ικανότητα ςτροφόσ μετϊ το ανώτατο όριο για θετικό
διεύθυνςη φόρτιςησ – θpc(+)

-

0.3

Ικανότητα ςτροφόσ μετϊ το ανώτατο όριο για
αρνητικό διεύθυνςη φόρτιςησ – θpc(-)

-

0.3

Οριακό ικανότητα ςτροφόσ για θετικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – θu(+)

-

0.4

Οριακό ικανότητα ςτροφόσ για αρνητικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – θu(-)

-

0.4

Λόγοσ Απομϋνουςασ Αντοχόσ για θετικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – k(+)

0.0 - 0.5

0.3

Λόγοσ Απομϋνουςασ Αντοχόσ για αρνητικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – k(-)

0.0 - 0.5

0.3

Λόγοσ Κρϊτυνςησ Παραμόρφωςησ για θετικό
διεύθυνςη φόρτιςησ – as(+)

0.0 - 0.5

0.03

Λόγοσ Κρϊτυνςησ Παραμόρφωςησ για αρνητικό
διεύθυνςη φόρτιςησ – as(-)

0.0 - 0.5

0.03

Παρϊμετροσ Κυκλικόσ Απομεύωςησ Αντοχόσ – Λs

0.0-1000.0 (Η μηδενικό τιμό
δεν προκαλεύ απομεύωςη)

0.6

Παρϊμετροσ Κυκλικόσ Απομεύωςησ Αντοχόσ μετϊ το
Άνω Όριο– Λc

0.0-1000.0 (Η μηδενικό τιμό
δεν προκαλεύ απομεύωςη)

0.6

Παρϊμετροσ Κυκλικόσ Επιταχυνόμενησ Απομεύωςησ
κατϊ την επαναφόρτιςη– Λa

0.0-1000.0 (Η μηδενικό τιμό
δεν προκαλεύ απομεύωςη)

0.6

Παρϊμετροσ Κυκλικόσ Απομεύωςησ Δυςκαμψύασ ςε
αποφόρτιςη– Λa – ΛK

0.0-1000.0 (Η μηδενικό τιμό
δεν προκαλεύ απομεύωςη)

0.6

Βαθμόσ Απομεύωςησ Αντοχόσ – Cs

υνόθωσ ύςο με 1.0 (1.0-2.0)

1.0

Βαθμόσ Απομεύωςησ Αντοχόσ μετϊ το ϊνω όριο – Cc

υνόθωσ ύςο με 1.0 (1.0-2.0)

1.0

Βαθμόσ Επιταχυνόμενησ Απομεύωςησ κατϊ την
επαναφόρτιςη – Ca

υνόθωσ ύςο με 1.0 (1.0-2.0)

1.0

Βαθμόσ Απομεύωςησ Δυςκαμψύασ ςε αποφόρτιςη –
CK

υνόθωσ ύςο με 1.0 (1.0-2.0)

1.0

Βαθμόσ κυκλικόσ απομεύωςησ ςτη θετικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – D(+)

0≤D+≤1

1.0

Βαθμόσ κυκλικόσ απομεύωςησ ςτην αρνητικό
διεύθυνςη φόρτιςησ – D(-)

0≤D-≤1

1.0

υντελεςτόσ ενύςχυςησ ελαςτικόσ δυςκαμψύασ – N

Μηδϋν για μη ενιςχυμϋνη
ελαςτικό δυςκαμψύα. Εϊν
πρόκειται να χρηςιμοποιηθεύ
ελαςτικό ενύςχυςη δυςκαμψύασ

0.0

Παράρτθμα Θ

Ιδιότητεσ Καμπύλησ

Συπικϋσ τιμϋσ(για
μεταλλικϋσ δοκούσ)
θα πρϋπει να χρηςιμοποιηθεύ
τιμό περύπου 1000 για
ςυγκεντρωμϋνεσ πλαςτικϋσ
αρθρώςεισ ςύμφωνα με Ribeiro
et al. [2014]
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Προεπιλεγμϋνεσ
τιμϋσ

Σροποποιθμζνθ καμπφλθ υςτζρθςθσ Ibarra-Medina-Krawinkler με ςτζνωςθ του βρόχου
υςτζρθςθσ – MIMK_Pinched
Η τροποποιημϋνη καμπύλη υςτϋρηςησ Ibarra-Medina Krawinkler (MIMK) με ςτϋνωςη του βρόχου
υςτϋρηςησ βαςύζεται ςτο μοντϋλο που αρχικϊ προτϊθηκε από τουσ Ibarra et al. [2005] και αργότερα
τροποποιόθηκε από τουσ Lignos and Krawinkler [2009]. Σο μοντϋλο μοιϊζει με το τροποποιημϋνο
Ibarra-Medina-Krawinkler μοντϋλο με διγραμμικό υςτερητικό ςυμπεριφορϊ και με ςτϋνωςη βρόχου
υςτϋρηςησ αφού βαςύζεται ςε μια μονοτονικό καμπύλη που αναπαριςτϊ την ςυμπεριφορϊ τησ
μονοτονικόσ φόρτιςησ και χρηςιμοποιεύ όρια αντοχόσ και παραμόρφωςησ, αλλϊ χρηςιμοποιεύ ϋνα
μοντϋλο με ςτϋνωςη του βρόχου υςτϋρηςησ για την προςομούωςη τησ υςτϋρηςησ τησ μονοτονικόσ
καμπύλησ. Η ςτϋνωςη υςτϋρηςησ εύναι πανομοιότυπη με το μοντϋλο υςτϋρηςησ βαςιςμϋνο ςτη
μϋγιςτη δύναμη, εκτόσ από το ότι η επαναφόρτιςη αποτελεύται από δύο κομμϊτια. Αρχικϊ η διαδρομό
επαναφόρτιςησ κατευθύνεται προσ ϋνα ςημεύο θραύςησ που εύναι ςυνϊρτηςη τησ μϋγιςτησ μόνιμησ
παραμόρφωςησ και του μϋγιςτου φορτύου ςτην διεύθυνςη τησ φόρτιςησ Ibarra et al.[2005]. Σο
μοντϋλο περιλαμβϊνει τϋςςερισ μορφϋσ κυκλικόσ απομεύωςησ α. βαςικό απομεύωςη αντοχόσ, β.
απομεύωςη μετϊ την μϋγιςτη αντοχό γ. απομεύωςη δυςκαμψύασ ςτην αποφόρτιςη/φόρτιςη, δ.
επιταχυνόμενη απομεύωςησ ακαμψύα ςτην επαναφόρτιςη. Σο τροποποιημϋνο Ibarra-Medina
Krawinkler μοντϋλο υςτϋρηςησ με ςτϋνωςη του βρόχου υςτϋρηςησ εύναι ικανό να προςομοιώςει τη
ςυμπεριφορϊ των δοκών οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ που αςτοχούν κυρύωσ ςε τϋμνουςα. Επύςησ αυτό
το μοντϋλο μπορεύ να προςομοιώςει την υςτερητικό ςυμπεριφορϊ ςυνδϋςεων τϋμνουςασ, δοκούυποςτυλώματοσ με μεταλλικό πλϊκα ςύνδεςησ και ξύλινα μϋλη.
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Οι ικανότητεσ παραμόρφωςησ περιγρϊφονται καλύτερα ςτο ακόλουθο διϊγραμμα:

Εύκοςι επτϊ παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η καμπύλη
απόκριςησ:
Ιδιότητεσ καμπύλησ

Συπικϋσ
τιμϋσ
μεταλλικϋσ δοκούσ)

(για

Προεπιλεγμϋνεσ
τιμϋσ

Ελαςτικό Δυςκαμψύα – Ke

-

200000

Ενεργόσ αντοχό διαρροόσ για θετικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – fy(+)

-

300

Ενεργόσ αντοχό διαρροόσ για αρνητικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – fy(-)

-

300

Πλαςτικό ικανότητα ςτροφόσ για θετικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – θp(+)

-

0.025

Πλαςτικό ικανότητα ςτροφόσ για αρνητικό
διεύθυνςη φόρτιςησ – θp(-)

-

0.025

Ικανότητα ςτροφόσ μετϊ το ανώτατο όριο για θετικό
διεύθυνςη φόρτιςησ – θpc(+)

-

0.3

Ικανότητα ςτροφόσ μετϊ το ανώτατο όριο για
αρνητικό διεύθυνςη φόρτιςησ – θpc(-)

-

0.3

Οριακό ικανότητα ςτροφόσ για θετικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – θu(+)

-

0.4

Οριακό ικανότητα ςτροφόσ για αρνητικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – θu(-)

-

0.4

Λόγοσ Απομϋνουςασ Αντοχόσ για θετικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – k(+)

0.0 - 0.5

0.3

Λόγοσ Απομϋνουςασ Αντοχόσ για αρνητικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – k(-)

0.0 - 0.5

0.3

Λόγοσ Κρϊτυνςησ Παραμόρφωςησ για θετικό
διεύθυνςη φόρτιςησ – as(+)

0.0 - 0.5

0.03

Λόγοσ Κρϊτυνςησ Παραμόρφωςησ για αρνητικό
διεύθυνςη φόρτιςησ – as(-)

0.0 - 0.5

0.03

Λόγοσ δύναμησ ςτην ϋναρξη τησ επαναφόρτιςησ προσ
τη δύναμη ςτη μϋγιςτη παραμόρφωςη που
παρατηρόθηκε ςτη θετικό διεύθυνςη φόρτιςησ–Fpr(+)

0.0-1.0

0.2

Παράρτθμα Θ

Ιδιότητεσ καμπύλησ

Συπικϋσ
τιμϋσ
μεταλλικϋσ δοκούσ)

(για

Λόγοσ δύναμησ ςτην ϋναρξη τησ επαναφόρτιςησ προσ
τη δύναμη ςτη μϋγιςτη παραμόρφωςη που
παρατηρόθηκε ςτην αρνητικό διεύθυνςη φόρτιςησ –
Fpr(-)

0.0-1.0

0.2

Λόγοσ Δυςκαμψύασ Επαναφόρτιςησ – Kr

0.0-1.0

0.2

Παρϊμετροσ Κυκλικόσ Απομεύωςησ Αντοχόσ – Λs

0.0-1000.0 (Η μηδενικό τιμό
δεν προκαλεύ απομεύωςη)

0.6

Παρϊμετροσ Κυκλικόσ Απομεύωςησ Αντοχόσ μετϊ το
Άνω Όριο – Λc

0.0-1000.0 (Η μηδενικό τιμό
δεν προκαλεύ απομεύωςη)

0.6

Παρϊμετροσ Κυκλικόσ Επιταχυνόμενησ Απομεύωςησ
κατϊ την επαναφόρτιςη – Λa

0.0-1000.0 (Η μηδενικό τιμό
δεν προκαλεύ απομεύωςη)

0.6

Παρϊμετροσ Κυκλικόσ Απομεύωςησ Δυςκαμψύασ ςε
αποφόρτιςη – ΛK

0.0-1000.0 (Η μηδενικό τιμό
δεν προκαλεύ απομεύωςη)

0.6

Βαθμόσ Απομεύωςησ Αντοχόσ – Cs

υνόθωσ ύςο με 1.0 (1.0-2.0)

1.0

Βαθμόσ Απομεύωςησ Αντοχόσ μετϊ το ϊνω όριο – Cc

υνόθωσ ύςο με 1.0 (1.0-2.0)

1.0

Ποςοςτό Επιταχυνόμενησ Απομεύωςησ ςε
επαναφόρτιςη – Ca

υνόθωσ ύςο με 1.0 (1.0-2.0)

1.0

Βαθμόσ απομεύωςησ δυςκαμψύασ ςε αποφόρτιςη – CK

υνόθωσ ύςο με 1.0 (1.0-2.0)

1.0

Βαθμόσ κυκλικόσ απομεύωςησ ςτο θετικό διεύθυνςη
φόρτιςησ – D(+)

0≤D+≤1

1.0

Βαθμόσ κυκλικόσ απομεύωςησ ςτην αρνητικό
διεύθυνςη φόρτιςησ – D(-)

0≤D-≤1

1.0

υντελεςτόσ ενύςχυςησ ελαςτικόσ δυςκαμψύασ – N

Μηδϋν για μη ενιςχυμϋνη
ελαςτικό δυςκαμψύα. Εϊν
πρόκειται να χρηςιμοποιηθεύ
ελαςτικό ενύςχυςη δυςκαμψύασ
θα πρϋπει να χρηςιμοποιηθεύ
τιμό περύπου 1000 για
ςυγκεντρωμϋνεσ πλαςτικϋσ
αρθρώςεισ ςύμφωνα με Ribeiro
et al. [2014]

0.0
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Προεπιλεγμϋνεσ
τιμϋσ

Μθ γραμμικι ελαςτικι καμπφλθ – Non_lin_Elast
Ο βρόχοσ υςτϋρηςησ εύναι μια απλοποιημϋνη μορφό του μοντϋλου Ramberg-Osgood, όπου δεν
επιτρϋπεται υςτερητικό διϊλυςη (η ύδια καμπύλη χρηςιμοποιεύται τόςο για τη φόρτιςη όςο και για
την αποφόρτιςη). Έχει προταθεύ και αρχικϊ προγραμματιςτεύ από τουσ Otani [1981] για την
προςομούωςη προεντεταμϋνων ςτοιχεύων ςκυροδϋματοσ.
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Σϋςςερισ παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η καμπύλη
απόκριςησ:
Ιδιότητεσ Καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Αντοχό διαρροόσ – Fy

-

500 (-)

Μετακύνηςη διαρροόσ – Dy

-

0.0023 (-)

Παρϊμετροσ Ramberg-Osgood – 

-

5.5 (-)

Όριο ςύγκλιςησ για τη μϋθοδο NewtonRaphson – 1

-

0.001 (-)

Πλαςτικι καμπφλθ - plst
Αυτό εύναι μια καμπύλη που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την προςομούωςη ιδεατόσ ακαπτο-πλαςτικόσ
ςυμπεριφορϊσ, για ολύςθηςη βϊθρων, FPS (friction pendulum system) ςυςκευϋσ μόνωςησ,
υδραυλικούσ ό από εξηλαςμϋνο μόλυβδο αποςβεςτόρεσ, κλπ. Φρηςιμοποιεύται κινηματικό κρϊτυνςη.

Δύο παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η καμπύλη
απόκριςησ:

Παράρτθμα Θ

Ιδιότητεσ καμπύλησ

Συπικϋσ τιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ τιμϋσ

Αρχικό Δύναμη – F0

-

10000 (-)

Δυςκαμψύα μετϊ τη διαρροό – K0

-

5 (-)
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ΗΜΕΙΩΗ: Η ακαμψύα αποφόρτιςησ και επαναφόρτιςησ λαμβϊνεται ωσ ϊπειρη, το οπούο ςημαύνει
ότι, αν χρηςιμοποιεύται ϋνα επαρκώσ μικρό βόμα ανϊλυςησ, τότε οι κλϊδοι
αποφόρτιςησ/επαναφόρτιςησ αυτόσ τησ καμπύλησ απόκριςησ εύναι πρακτικϊ κατακόρυφοι. Με
μεγϊλα
χρονικϊ-βόματα,
από
την
ϊλλη,
λαμβϊνεται
μια
πεπεραςμϋνη
ακαμψύα
αποφόρτιςησ/επαναφόρτιςησ μϋςω του λόγου 2F0/t.

Απλοποιθμζνθ διγραμμικι καμπφλθ Takeda - Takeda
Αυτόσ εύναι ο τροποποιημϋνοσ βρόχοσ υςτϋρηςησ Takeda που περιγρϊφηκε από τον Otani [1974],
διαθϋτοντασ όμωσ τουσ κανόνεσ αποφόρτιςησ που προτϊθηκαν από τουσ Emori and Schonobrich
[1978]. Ουςιαςτικϊ, το μοντϋλο αποτελεύται από μια διγραμμικό απλοπούηςη του πρωτότυπου
τριγραμμικού μοντϋλου που προτϊθηκε από τουσ Takeda et al. [1970], τουσ εςωτερικούσ κυκλικούσ
κανόνεσ οι οπούοι διϋφεραν από εκεύνουσ που προτϊθηκαν από τουσ Clough and Johnston [1966] ςτο
πρωτότυπο μοντϋλο τουσ διγραμμικόσ υςτϋρηςησ. Αυτό η καμπύλη απόκριςησ ϋχει αρχικϊ
προγραμματιςτεύ από τον Otani [1981].

Πϋντε παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η καμπύλη
απόκριςησ:
Ιδιότητεσ Καμπύλεσ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Αντοχό Διαρροόσ – Fy

-

500 (-)

Αρχικό Δυςκαμψύα– Ky

-

200000 (-)

Λόγοσ Δυςκαμψύασ μετϊ την διαρροό προσ
την αρχικό δυςκαμψύα– 

-

0.1 (-)

υντελεςτόσ απομεύωςησ δυςκαμψύασ
εξωτερικού βρόχου – 0

-

0.4 (-)

υντελεςτόσ απομεύωςησ δυςκαμψύασ
εςωτερικού βρόχου– 1

-

0.9 (-)
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ΗΜΕΙΩΗ 1: Η δυςκαμψύα αποφόρτιςησ από την μετϊ-τη-διαρροό καμπύλη ςτον εξωτερικό βρόγχο
υςτϋρηςησ ορύζεται από:
𝑲𝒓𝒐𝒖𝒕 = 𝑲𝒚

𝑫𝒚
𝑫𝒎

𝜷𝟎

όπου:
Ky εύναι η αρχικό δυςκαμψύα
Dy εύναι η μετακύνηςη διαρροόσ
Dm εύναι η προηγούμενη μϋγιςτη μετακύνηςη 0
0 εύναι ο εξωτερικόσ βρόχοσ απομεύωςησ δυςκαμψύασ (Krout), δηλ. για αποφόρτιςη τησ αρχικόσ
καμπύλησ

ΗΜΕΙΩΗ 2: Η δυςκαμψύα αποφόρτιςησ ςτον εςωτερικό βρόχο υςτϋρηςησ ορύζεται από:
𝑲𝒓𝒊𝒏 = 𝑲𝒚

𝑫𝒚
𝑫𝒎

𝜷𝟎

∗ 𝜷𝟏

όπου:
1 εύναι ο ςυντελεςτόσ απομεύωςησ δυςκαμψύασ εςωτερικού βρόχου (Krin = 1 * Krout), δηλ. για
αποφόρτιςη και επαναφόρτιςη ςτουσ εςωτερικούσ κύκλουσ

Αςφμμετρθ διγραμμικι καμπφλθ Takeda - Takeda_asm
Αυτό εύναι ϋνα μοντϋλο πανομοιότυπο με το τροποποιημϋνο βρόχο υςτϋρηςησ Takeda που
περιγρϊφηκε παραπϊνω, όπου διαφορετικϋσ τιμϋσ διαρροόσ μπορούν να προςδιοριςτούν για τον
εφελκυςμό Fy(+) και τη θλύψη Fy(-), ώςτε να μπορεύ να προςομοιωθεύ αςύμμετρη ςυμπεριφορϊ.

Έξι παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η καμπύλη
απόκριςησ:
Ιδιότητεσ καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ τιμϋσ

Αντοχό Διαρροόσ ςτη θετικό διεύθυνςη (+)
– Fy(+)

-

500 (-)

Αντοχό Διαρροόσ ςτην αρνητικό διεύθυνςη
(-) – Fy(-)

-

400 (-)

Αρχικό Δυςκαμψύα – Ky

-

200000 (-)

Λόγοσ δυςκαμψύασ μετϊ τη διαρροό προσ
την αρχικό δυςκαμψύα – 

-

0.1 (-)

υντελεςτόσ απομεύωςησ δυςκαμψύασ
εξωτερικού βρόχου – 0

-

0.4 (-)

υντελεςτόσ απομεύωςησ δυςκαμψύασ
εςωτερικού βρόχου – 1

-

0.9 (-)

Παράρτθμα Θ
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Καμπφλθ Ramberg-Osgood - Ramberg_Osgood
Αρχικϊ εύχε προγραμματιςτεύ από τον Otani [1981]. Αυτόσ εύναι ϋνασ βρόχοσ υςτϋρηςησ RambergOsgood [Ramberg and Osgood, 1943], όπωσ περιγρϊφεται ςτο ϋργο του Kaldjian [1967].

Σϋςςερισ παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η καμπύλη
απόκριςησ:
Ιδιότητεσ καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Δύναμη Διαρροόσ – Fy

-

500 (-)

Μετακύνηςη Διαρροόσ – Dy

-

0.0025 (-)

Παρϊμετροσ Ramberg-Osgood – 

-

1.5 (-)

Όριο ςύγκλιςησ για τη μϋθοδο NewtonRaphson – 1

-

0.001 (-)

ΗΜΕΙΩΗ 1: Η καμπύλη φόρτιςησ ορύζεται από:
𝑫
𝑭
𝑭
=
𝟏+
𝑫𝒚 𝑭𝒚
𝑭𝒚

𝜸−𝟏

ΗΜΕΙΩΗ 2: Η καμπύλη περνϊ ςτο (Fy, (1+Dy)) για κϊθε τιμό του γ, η οπούα ελϋγχει το ςχόμα τησ
κύριασ καμπύλησ. Όπωσ φαύνεται παρακϊτω, η καμπύλη φόρτιςησ μπορεύ να κυμαύνεται από μια
γραμμικό ελαςτικό γραμμό για γ=1, ςε ϋνα ελαςτο-πλαςτικό διγραμμικό τμόμα για γ=ϊπειρο.

502

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ

ΗΜΕΙΩΗ 3: Η καμπύλη αποφόρτιςησ από το μϋγιςτο ςημεύο (D0, F0) ακολουθεύ την εξύςωςη:
𝑫 − 𝑫𝟎 𝑭 − 𝑭𝟎
𝑭 − 𝑭𝟎
=
𝟏+
𝟐𝑫𝒚
𝟐𝑭𝒚
𝟐𝑭𝒚

𝜸−𝟏

ΗΜΕΙΩΗ 4: Η δύναμη υπολογύζεται από μια επαναληπτικό διαδικαςύα χρηςιμοποιώντασ τη
μϋθοδο Newton–Raphson.

ΗΜΕΙΩΗ 5: Όπωσ ςημειώνεται από τον Otani [1981] το μοντϋλο υςτϋρηςησ απορροφϊ ενϋργεια
ακόμη και αν ο ςυντελεςτόσ πλαςτιμότητασ εύναι μικρότεροσ του ϋνα. Η απορροφούμενη ενϋργεια
εύναι ευαύςθητη ςτο γ, και αυξϊνεται με την αύξηςη αυτόσ τησ παραμϋτρου.

Σροποποιθμζνθ καμπφλθ Richard-Abbott - Richard_Abbott
Αυτόσ εύναι ϋνα τροποποιημϋνοσ βρόχοσ υςτϋρηςησ Richard-Abbott, που προγραμματύςτηκε και
εφαρμόςτηκε από τουσ Nogueiro et al. [2005a] βϊςει των προτϊςεων των De Martino et al. [1984] και
Della Corte et al. [2000], που εύχαν χτιςτεύ πϊνω ςτο πρωτότυπο ϋργο των Richard and Abbott [1975].
Σο μοντϋλο εύναι πολύ εύκαμπτο, ικανό να προςομοιώςει όλα τα εύδη χαλύβδινων και ςύνθετων
ςυνδϋςεων (π.χ. ςύνδεςη με ςυγκολλημϋνη φλϊντζα και κοχλιωτό ςύνδεςη ςτον κορμό, εκτεταμϋνη
ςύνδεςη τελικόσ πλϊκασ, επύπεδη ςύνδεςη τελικόσ πλϊκασ, γωνιακό ςύνδεςη, κλπ.), εφόςον οι
παρϊμετροι του μοντϋλου βαθμονομούνται αντύςτοιχα, όπωσ αποδεικνύεται από τουσ Della Corte et
al. [2000], Simoes et al. [2001] and Nogueiro et al. [2005a], μεταξύ ϊλλων.
Σριϊντα παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η καμπύλη
απόκριςησ:
Για τον αύξοντα (θετικό) κλϊδο οι αντύςτοιχοι παρϊμετροι ειςαγωγόσ δεδομϋνων εύναι:
Ιδιότητεσ καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Αρχικό Δυςκαμψύα για την καμπύλη ϊνω
ορύου – Ka

15000 - 50000 (kNm/rad)

12000 (kNm/rad)

Αντοχό καμπύλησ ϊνω ορύου – Ma

75 - 250 (kNm)

45 (kNm)

Μετελαςτικό δυςκαμψύα για την καμπύλη
ϊνω ορύου – Kpa

0.02Ka - 0.05Ka

200 (kNm/rad)

Παρϊμετροσ ςχόματοσ για την καμπύλη
ϊνω ορύου – Na

4 (-)

4 (-)

Αρχικό δυςκαμψύα για την καμπύλη κϊτω
ορύου – Kap

Ka

12000 (kNm/rad)

Αντοχό καμπύλησ κϊτω ορύου – Map

0.45Ma - 0.65Ma

5 (kNm)

Μετελαςτικό δυςκαμψύα για την καμπύλη
κϊτω ορύου – Kpap

Kpa

200 (kNm/rad)

Παρϊμετροσ ςχόματοσ για την καμπύλη
κϊτω ορύου – Nap

4 (-)

4 (-)

Εμπειρικό πϊραμεροσ ςτϋνωςησ – t1a

5 - 20 (-)

30 (-)

Εμπειρικό πϊραμεροσ ςτϋνωςησ – t2a

0.15 - 0.5 (-)

0.03 (-)

Εμπειρικό πϊραμεροσ ςτϋνωςησ – Ca

1 (-)

1 (-)

Εμπειρικόσ ςυντελεςτόσ ςχετικόσ με το
ποςοςτό βλϊβησ τησ δυςκαμψύασ – iKa

3 - 25 (-)

0 (-)

Εμπειρικόσ ςυντελεςτόσ ςχετικόσ με το
ποςοςτό βλϊβησ τησ αντοχόσ – iMa

0.01 - 0.1 (-)

0.03 (-)

Εμπειρικόσ ςυντελεςτόσ που ορύζει το

0.01 - 0.04 (-)

0.02 (-)

Παράρτθμα Θ

Ιδιότητεσ καμπύλησ
επύπεδο ιςοτροπικόσ κρϊτυνςησ – Ha
Μϋγιςτη τιμό παραμόρφωςησ που
ςημειώθηκε ςτην ιςτορύα φόρτιςησ – Emaxa

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

0 - 0.2 (rad)

0.5 (rad)
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ΗΜΕΙΩΗ: Αν υπϊρχει μια ςυμμετρικό ςυμπεριφορϊ, το δεύτερο ςκϋλοσ των 15 παραμϋτρων εύναι
το ύδιο με το πρώτο μιςό.

Για τον φθύνοντα (αρνητικό) κλϊδο οι αντύςτοιχοι παρϊμετροι ειςαγωγόσ δεδομϋνων εύναι:
Ιδιότητεσ καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Αρχικό δυςκαμψύα για την καμπύλη ϊνω
ορύου – Kd

15000 - 50000 (kNm/rad)

12000 (kNm/rad)

Αντοχό καμπύλησ ϊνω ορύου – Md

75 - 250 (kNm)

45 (kNm)

Μετελαςτικό δυςκαμψύα για την καμπύλη
ϊνω ορύου – Kpd

0.02Kd - 0.05Kd

200 (kNm/rad)

Παρϊμετροσ ςχόματοσ για την καμπύλη
ϊνω ορύου – Nd

4 (-)

4 (-)

Αρχικό δυςκαμψύα για την καμπύλη κϊτω
ορύου – Kdp

Kd

12000 (kNm/rad)

Αντοχό καμπύλησ κϊτω ορύου– Mdp

0.45Md - 0.65Md

5 (kNm)

Μετελαςτικό δυςκαμψύα για την καμπύλη
κϊτω ορύου – Kpdp

Kpd

200 (kNm/rad)

Παρϊμετροσ ςχόματοσ για την καμπύλη
ϊνω ορύου – Ndp

4 (-)

4 (-)

Εμπειρικό παρϊμετροσ ςτϋνωςησ – t1d

5 - 20 (-)

30 (-)

Εμπειρικό παρϊμετροσ ςτϋνωςησ – t2d

0.15 - 0.5 (-)

0.03 (-)

Εμπειρικό παρϊμετροσ ςτϋνωςησ – Cd

1 (-)

1 (-)

Εμπειρικόσ ςυντελεςτόσ ςχετικόσ με το
ποςοςτό βλϊβησ τησ δυςκαμψύασ – iKd

3 - 25 (-)

0 (-)

Εμπειρικόσ ςυντελεςτόσ ςχετικόσ με το
ποςοςτό βλϊβησ αντοχόσ – iMd

0.01 - 0.1 (-)

0.03 (-)

Εμπειρικόσ ςυντελεςτόσ ςχετικόσ με το
επύπεδο ιςοτροπικόσ κρϊτυνςησ – Hd

0.01 - 0.04 (-)

0.02 (-)

Μϋγιςτη τιμό παραμόρφωςησ που
ςημειώθηκε ςτην ιςτορύα φόρτιςησ – Emaxd

0 - 0.2 (rad)

0.5 (rad)

Παρακϊτω, δύνονται παραδεύγματα από το ϋργο των Nogueiro et al. [2005a], προκειμϋνου να
απεικονιςτούν οι ικανότητεσ προςομούωςησ αυτόσ τησ καμπύλησ απόκριςησ:
ΗΜΕΙΩΗ: την Μεταλλικό ύνδεςη παρακϊτω κϊποιεσ παρϊμετροι δεν ϋχουν τισ τυπικϋσ τιμϋσ.
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Καμπφλθ αλλθλεπίδραςθσ εδάφουσ-καταςκευισ - ssi_py
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Αυτό το πολύπλευρο μοντϋλο υςτϋρηςησ ακόμη δοκιμϊζεται και εξελύςεται περαιτϋρω.
Για παρϊδειγμα, προσ το παρόν αυτό η καμπύλη λαμβϊνει υπόψη μόνο την κανονικό κατεύθυνςη
δύναμησ-μετακύνηςησ (δηλ. δεν λαμβϊνει υπόψη την εγκϊρςια απόκριςη δύναμησ-ολύςθηςησ).
Επιπλϋον, οι ΒΕ δεν εύναι πλόρωσ ςυζευγμϋνοι (ενασ περιοριςμόσ που εύναι επύςησ ςυνϋπεια τησ προσ
το παρόν αςύζευκτησ φύςησ των ςτοιχεύων ςυνδϋςμου ςτο SeismoStruct). Προβλϋπεται ότι και τα
δύο αυτϊ θϋματα θα αντιμετωπιςθούν ςε μελλοντικϋσ εκδόςεισ του SeismoStruct.

Αυτό εύναι ϋνα μη γραμμικό δυναμικό μοντϋλο αλληλεπύδραςησ εδϊφουσ-καταςκευόσ (SSI), που
αναπτύχθηκε και εφαρμόςτηκε από τουσ Allotey and El Naggar [2005a; 2005b] και εύναι κατϊλληλο
για την ανϊλυςη πεδύλων, τούχων αντιςτόριξησ και παςςϊλων κϊτω από διαφορετικϊ καθεςτώτα
φόρτιςησ (η ονοματολογύα που επελϋγει για αυτόν την καμπύλη υποδεικνύει το γεγονόσ ότι αυτό το
μοντϋλο μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για την εκτϋλεςη πλευρικών αναλύςεων παςςϊλων, όπου ςυνόθωσ
χρηςιμοποιούνται καμπύλεσ p-y). Λαμβϊνει υπόψη το ςχηματιςμό κενού με την επιλογό να θεωρηθεύ
εςωτερικό εδαφικό ςπόλαιο, χρηςιμοποιεύ κυκλικό κρϊτυνςη/απομεύωςη υπό μεταβλητού εύρουσ
φορτύο, και μπορεύ να προςομοιώςει αποκρύςεισ που ϋχουν ό δεν ϋχουν όρια εντόσ των αρχικών τουσ
μονοτονικών καμπυλών.
Η κυκλικό απομεύωςη/ςκλόρυνςη λόγω τησ πύεςησ των πόρων και ογκομετρικών αλλαγών
λαμβϊνεται υπόψη μϋςω τησ χρόςησ ελλειπτικών ςυναρτόςεων ζημύασ που χρηςιμοποιούνται εντόσ
του πλαιςύου ενόσ τροποποιημϋνου αλγορύθμου μϋτρηςησ ροόσ [Anthes, 1997]. Φρηςιμοποιεύται
επύςησ η προςϋγγιςη ιςοδύναμων αριθμών κύκλων [e.g. Seed et al. 1975; Annaki and Lee, 1977]. Από
την ϊλλη, η επύδραςη τησ εςωτερικόσ ςπηλαύωςησ, προςομοιώνεται χρηςιμοποιώντασ μια εμπειρικό
υπερβολικό ςυνϊρτηςη.

Παράρτθμα Θ
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Προφανώσ, αυτό το υςτερητικό μοντϋλο από μόνο του δεν επαρκεύ για την προςομούωςη ενόσ
δεδομϋνου ςυςτόματοσ θεμελύωςησ. Αντ’ αυτού μια ςειρϊ ελατηρύων (δηλ. ςτοιχεύων ςυνδϋςμων) που
χρηςιμοποιούν μια κατϊλληλα βαθμονομημϋνη ssi_py καμπύλη πρϋπει να χρηςιμοποιεύται, κανονικϊ
ςε ςυνδυαςμό με ϋνα ςτοιχεύο δοκού-υποςτυλώματοσ, προκειμϋνου να προςομοιωθεύ οποιοδόποτε
ςύςτημα θεμελύωςησ ο χρόςτησ επιθυμεύ να αναπαραςτόςει. Με ϊλλα λόγια, αυτό η καμπύλη
απόκριςησ θα χρηςιμοποιηθεύ εντόσ των πλαιςύων μιασ δοκού ςε ϋνα μη γραμμικό μοντϋλο
θεμελύωςησ Winkler (BNWF), όπου ϋνασ αριθμόσ ελατηρύων χρηςιμοποιεύται κϊτω από τη θεμελύωςη
και πρϋπει να δοθούν οι καμπύλεσ απόκριςησ για το κϊθε ϋνα. Για ϋνα πϋδιλο, οι παρϊμετροι εύναι οι
ύδιεσ για όλα τα ελατόρια, ενώ για ϋναν πϊςςαλο ό ϋνα τούχο αντιςτόριξησ, αφού η φόρτιςη αυξϊνει με
το βϊθοσ, οι παρϊμετροι αλλϊζουν με το βϊθοσ.
Επιπλϋον, μπορεύ να ειςαχθεύ ιξώδησ απόςβεςη ςτο ςτοιχεύο ςυνδϋςμου όποτε ο χρόςτησ επιθυμεύ
κατϊ κϊποιο τρόπο να λϊβει υπόψη τισ επιδρϊςεισ τησ απόςβεςησ (αυτό θα εύναι παρόμοιο με την
ειςαγωγό ςτοιχεύου dashpot παρϊλληλο ςτο ελατόριο εδϊφουσ). Οι χρόςτεσ μπορούν να ανατρϋξουν
ςτη βιβλιογραφύα [e.g. Wolf, 1994; Allotey and El Naggar, 2005b] για οδηγύεσ ωσ προσ το πωσ να
υπολογύςουν κατϊλληλεσ τιμϋσ απόςβεςησ, ωσ ςυνϊρτηςη των χαρακτηριςτικών δόνηςησ του
ςυςτόματοσ εδϊφουσ-καταςκευόσ. Κοινώσ, αν η περύοδοσ δόνηςησ του ςυςτόματοσ εδϊφουσκαταςκευόσ εύναι μικρότερη από αυτό τησ περιοχόσ, τότε οι επιδρϊςεισ τησ απόςβεςησ μπορούν να
θεωρηθούν αμελητϋεσ.
Δεκαεννϋα παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η καμπύλη
απόκριςησ:
Ιδιότητεσ καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Αρχικό δυςκαμψύα – K0

-

10000 (kNm/rad)

Λόγοσ αντοχόσ εδϊφουσ ςτο πρώτο ςημεύο
καμπόσ – Fc

0 - 1 (-)

0.5 (-)

Αντοχό διαρροόσ εδϊφουσ – Fy

-

100 (kNm)

Λόγοσ αρχικόσ δύναμησ ςε μηδενικό
μετακύνηςη – P0

0 - 0.9

0 (-)

Λόγοσ ελϊχιςτησ δύναμησ ςτη γραμμό
βϊςησ – Pa – Ή Λόγοσ ςυντελεςτό
πλευρικόσ διατμητικόσ δύναμησ – fs

0  Pa  P0; Pa  nFy; Pa  Fc
0  fs  0.9

0 (-)

Λόγοσ δυςκαμψύασ μετϊ το πρώτο ςημεύο
καμπόσ – 

0.001 - 1 (-)

0.5 (-)

υντελεςτόσ δυςκαμψύασ αποφόρτιςησ –
N

-

1 (-)

Λόγοσ δυςκαμψύασ ςτη διαρροό – 

-

0 (-)

Λόγοσ οριακόσ αντοχόσ εδϊφουσ – N

-

1 (-)

Δεύκτησ ςυνδυαςμού ρυθμύςεων ςόμανςησ

Δεύτε Κϋντρο Βοόθειασ

31 (-)
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Ιδιότητεσ καμπύλησ
– Flg

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Λόγοσ δυςκαμψύασ ϋναρξησ – ep1

1 (-)

Παρϊμετροσ δύναμησ χϊςματοσ – p1

1 (-)

Παρϊμετροσ ςπηλαύωςησ εδϊφουσ – p2

0 (-)

Απομεύωςη δυςκαμψύασ/παρϊμετροσ
κρϊτυνςησ – pk

1 (-)

Απομεύωςη δυςκαμψύασ/παρϊμετροσ
κρϊτυνςησ – ek

1 (-)

Απομεύωςη αντοχόσ/παρϊμετροσ
κρϊτυνςησ – ps

1 (-)

Απομεύωςη αντοχόσ/παρϊμετροσ
κρϊτυνςησ – es

1 (-)

Κλύςη καμπύλησ S-N – ks

0.1 (-)

Εδαφικό τϊςη που αντιςτοιχεύ ςτο ςημεύο
S1 ςτην καμπύλη S-N – f0

200 (-)

ΗΜΕΙΩΗ 1: Οι επόμενεσ εκδόςεισ του SeismoStruct εύναι επύςησ πιθανό να ειςϊγουν ϋνα
ςημαντικϊ πιο φιλικό προσ το χρόςτη τρόπο βαθμονόμηςησ/προςαρμογόσ των παραμϋτρων αυτόσ
τησ καμπύλησ, χρηςιμοποιώντασ αναδυόμενα μενου και/ό ψηφιακϊ κουμπιϊ για την επιλογό των
διαφορετικών επιλογών προςομούωςησ.

ΗΜΕΙΩΗ 2: τα πρόςφατα χρόνια, ϋχει προταθεύ [e.g. Cremer at al, 2002] μια εναλλακτικό
προςϋγγιςη για την προςομούωςη του ςυςτόματοσ θεμελύωςησ, αποτελούμενο από τη χρόςη
πλόρωσ ςυζευγμϋνου V-H-M (κατακόρυφο-οριζόντιο-περιςτροφό) μϊκρο-μοντϋλου. Φρηςιμοποιεύ
μόνο ϋνα ςτοιχεύο για να προςομοιώςει την απόκριςη ολόκληρου του πεδύλου και βαςύζεται ςε ϋνα
ςχηματιςμό πλαςτικού-τύπου επιφϊνειασ διαρροόσ. Παρ’ότι αυτό εύναι μια ςύγουρα υποςχόμενη
προςϋγγιςη για προςομούωςη SSI, εκτιμϊται ότι, δεδομϋνησ τησ τρϋχουςασ κατϊςταςησ ανϊπτυξησ
και των πρακτικών που χρηςιμοποιούνται, η πιο παραδοςιακό διαδικαςύα BNWF, που
χρηςιμοποιεύται ςτο SeismoStruct μϋςω τησ χρόςησ τησ πολύ καλόσ καμπύλησ απόκριςησ ssi_py,
παρϋχει ςτουσ χρόςτεσ ό,τι απαιτεύται για μια επαρκό προςομούωςη τησ ςτατικόσ, και πϊνω από
όλα δυναμικόσ, αλληλεπύδραςησ μεταξύ των εδαφών, των θεμελύων και των καταςκευών.

Καμπφλθ Gap/Hook - gap_hk
Αυτό η καμπύλη χρηςιμοποιεύται για την προςομούωςη καταςκευαςτικών αρμών διαςτολόσ,
δεςμεύςεων καταςτρώματοσ κλπ.

Παράρτθμα Θ
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Σϋςςερισ παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν:
Ιδιότητεσ καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Μετακύνηςη ςτη θετικό περιοχό (+) – d+

-

5 (-)

Δυςκαμψύα Gap/Hook ςτη θετικό περιοχό
(+)– K+

-

1.00E+012 (-)

Μετακύνηςη ςτην αρνητικό περιοχό (-) – d-

-

-5 (-)

Δυςκαμψύα Gap/Hook ςτην αρνητικό
περιοχό (-) – K-

-

1.00E+012 (-)

ΗΜΕΙΩΗ: Οι τιμϋσ τησ δυςκαμψύασ K+ και K- πρϋπει να εύναι θετικϋσ.

Πολυγραμμικι καμπφλθ – multi_lin
Αυτόσ εύναι ϋνασ πολυγωνικόσ βρόχοσ υςτϋρηςησ, όπωσ περιγρϊφεται ςτο ϋργο των Sivaselvan and
Reinhorn [1999]. Σο μοντϋλο μπορεύ να προςομοιώςει την επιδεύνωςη τησ ςυμπεριφορϊσ τησ
αντοχόσ, τησ δυςκαμψύασ και τησ ολύςθηςησ. Δεκαϋξι παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν προκειμϋνου να
χαρακτηριςτεύ πλόρωσ αυτό η καμπύλη απόκριςησ. Τπϊρχουν δύο ομϊδεσ παραμϋτρων: κοινϋσ
παρϊμετροι (οι ύδιεσ όπωσ ςτην λεύα καμπύλη), ςχετιζόμενεσ με την μονοτονικό καμπύλη, και οι
ειδικϋσ παρϊμετροι για τουσ κανόνεσ υςτϋρηςησ.
Δεκαϋξι παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν:
Ιδιότητεσ καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Αρχικό Kαμπτικό Aκαμψύα – EI

-

45400 (-)

Ροπό ρηγμϊτωςησ (θετικό) – PCP

-

10 (-)

Ροπό διαρροόσ (θετικό) – PYP

-

22 (-)

Καμπυλότητα διαρροόσ (θετικό) – UYP

-

0.002 (-)

Οριακό καμπυλότητα (θετικό) – UUP

-

0.006 (-)

Λόγοσ Καμπτικόσ Δυςκαμψύασ μετϊ τη
διαρροό (θετικό) προσ την ελαςτικό EI

-

0.0088 (-)

Ροπό ρηγμϊτωςησ (αρνητικό) – PCN

-

-10 (-)

Ροπό διαρροόσ (αρνητικό) – PYN

-

-22 (-)

Καμπυλότητα διαρροόσ (αρνητικό) – UYN

-

-0.002 (-)

Οριακό καμπυλότητα (αρνητικό) – UUN

-

-0.006 (-)

Λόγοσ Καμπτικόσ Δυςκαμψύασ μετϊ τη
διαρροό (αρνητικό) προσ την ελαςτικό EI

-

0.0088 (-)

Παρϊμετροσ απομεύωςησ δυςκαμψύασ – HC

-

200 (-)

Παρϊμετροσ απομεύωςησ Αντοχόσ με βϊςη
την πλαςτιμότητα – HBD

-

0.001 (-)

Τςτερητικό παρϊμετροσ απομεύωςησ
αντοχόσ με βϊςη την ενϋργεια – HBE

-

0.001 (-)

Παρϊμετροσ ολύςθιςησ – HS

-

1 (-)

Παρϊμετροσ Μοντϋλου. Μηδϋν για
τριγραμμικό μοντϋλο – 1 για διγραμμικό
μοντϋλο – 2 για μοντϋλο με κορυφϋσ
IBILINEAR

-

0 (-)

Παρακϊτω παρουςιϊζονται εφαρμογϋσ, προκειμϋνου να απεικονιςτούν οι ικανότητεσ προςομούωςησ
αυτόσ τησ καμπύλησ απόκριςησ (ςημειώνεται ότι οι ΄παρϊμετροι ςε πλαύςιο’ ϋχουν αλλϊξει ςε ςχϋςη
με τισ προεπιλεγμϋνεσ τιμϋσ:
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Ομαλι καμπφλθ – smooth
Αυτόσ εύναι ο ομαλόσ βρόχοσ υςτϋρηςησ, όπωσ περιγρϊφεται από τουσ Sivaselvan and Reinhorn
[1999] και Sivaselvan and Reinhorn [2001]. Σο μοντϋλο εύναι μια παραλλαγό του πρωτότυπου που
προτϊθηκε από τον Bouc [1967] και τροποποιόθηκε από πολλούσ ϊλλουσ (Wen [1976], Baber and
Noori [1985], Casciati [1989] και Reinhorn et al. [1995]). Έχει δημιουργηθεύ με κανόνεσ για την
απομεύωςη τησ αντοχόσ και τησ δυςκαμψύασ, και υςτϋρηςη βρόχου. Εικοςιδύο παρϊμετροι πρϋπει να
οριςτούν προκειμϋνου να χαρακτηρύςουν πλόρωσ αυτόν την καμπύλη απόκριςησ. Τπϊρχουν δύο
ομϊδεσ παραμϋτρων: οι κοινϋσ παρϊμετροι (οι ύδιεσ όπωσ ςτην πολύγραμμικό καμπύλη), ςχετιζόμενεσ
με την μονοτονικό καμπύλη, και οι ειδικϋσ παρϊμετροι για τουσ κανόνεσ υςτϋρηςησ.
Εικοςιδύο παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν:
Ιδιότητεσ καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Αρχικό καμπτικό Aκαμψύα– EI

-

45400 (-)

Ροπό ρηγμϊτωςησ (θετικό) – PCP

-

10 (-)

Ροπό διαρροόσ (θετικό) – PYP

-

22 (-)

Καμπυλότητα διαρροόσ (θετικό) – UYP

-

0.002 (-)

Παράρτθμα Θ

Ιδιότητεσ καμπύλησ

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Οριακό καμπυλότητα (θετικό) – UUP

-

0.006 (-)

Καμπτικό δυςκαμψύα μετϊ τη διαρροό
(θετικό) ωσ % τησ ελαςτικόσ EI3P

-

0.0088 (-)

Ροπό ρηγμϊτωςησ (αρνητικό)– PCN

-

-10 (-)

Ροπό διαρροόσ (αρνητικό) – PYN

-

-22 (-)

Καμπυλότητα διαρροόσ (αρνητικό) – UYN

-

-0.002 (-)

Οριακό καμπυλότητα (αρνητικό) – UUN

-

-0.006 (-)

Καμπτικό δυςκαμψύα μετϊ τη διαρροό
(αρνητικό) ωσ % τησ ελαςτικόσ EI3N

-

0.0088 (-)

Παρϊμετροσ απομεύωςησ δυςκαμψύασ – HC

-

200 (-)

Παρϊμετροσ απομεύωςησ Αντοχόσ με βϊςη
την πλαςτιμότητα – HBD

-

0.001 (-)

Τςτερητικό παρϊμετροσ απομεύωςησ
αντοχόσ με βϊςη την ενϋργεια HBE

-

0.001 (-)

Παρϊμετροσ ομαλοπούηςησ για τη
μετϊβαςη από την ελαςτικότητα ςτη
διαρροό – NTRANS

-

10 (-)

Παρϊμετροσ ςχόματοσ αποφόρτιςησ ΕΣΑ

0.5 (-)

Παρϊμετροσ μόκουσ ολύςθηςησ – HSR

0 (-)

Παρϊμετροσ οξύτητασ ολύςθηςησ – HSS

100 (-)

Παρϊμετροσ για το μϋςο επύπεδο ροπόσ
ολύςθηςησ – HSM

0 (-)

Εκθϋτησ για το ελατόριο κλειςύματοσ
χϊςματοσ (gap) – NGAP

-

Παρϊμετροσ καμπυλότητασ κλειςύματοσ
χϊςματοσ (gap) – PHIGAP
υντελεςτόσ δυςκαμψύασ κλειςύματοσ
χϊςματοσ (gap) – STIFFGAP
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10 (-)
1000 (-)

-

1 (-)

Παρακϊτω παρουςιϊζονται εφαρμογϋσ, προκειμϋνου να απεικονιςτούν οι ικανότητεσ προςομούωςησ
αυτόσ τησ καμπύλησ απόκριςησ (ςημειώνεται ότι οι παρϊμετροι ςε πλαύςιο ϋχουν αλλϊξει ςε ςχϋςη με
τισ προεπιλεγμϋνεσ τιμϋσ):
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Ελαςτικι – Ιδανικά πλαςτικι καμπφλθ χάςματοσ – Gap_elpl
H Gap_elpl καμπύλη χαρακτηρύζεται από μηδενικό τϊςη ϋωσ ότου η παραμόρφωςη υπερβεύ την τιμό
του αρχικού χϊςματοσ και μύα τϋλεια ελαςτικό απόκριςη μϋχρι το ςημεύο διαρροόσ. Μετϊ το ςημεύο
διαρροόσ η καμπύλη ειςϋρχεται ςτην πλαςτικό περιοχό. Η κινηματικό κρϊτυνςη εύναι επύςησ

Παράρτθμα Θ
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διαθϋςιμη. Για την πλόρη περιγραφό των μηχανικών χαρακτηριςτικών τησ καμπύλησ πρϋπει να
οριςτούν τϋςςερισ παρϊμετροι:

Ιδιότητεσ Καμπύλησ
Μϋτρο Ελαςτικότητασ – E
Σϊςη διαρροόσ – ςy
Μόκοσ χϊςματοσ (gap)
Λόγοσ δυςκαμψύασ μετϊ τη διαρροό προσ
την αρχικό δυςκαμψύα

Συπικϋσ Σιμϋσ
-

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ
100 (-)
200 (-)
0.4 (-)
0.1(-)

Καμπφλθ απόκριςθσ πρόςκρουςθσ – pound_hz
Η καμπύλη απόκριςησ πρόςκρουςησ περιγρϊφηκε από τουσ Muthukumar και DesRoches [2006] και
βαςύζεται ςτο Herz Law. Σο μοντϋλο μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για μοντελοπούηςη των φαινομϋνων
πρόςκρουςησ μεταξύ ταλαντούμενων καταςκευών. Σο μοντϋλο χαρακτηρύζεται από θλιπτικό τϊςη
μετϊ το κλεύςιμο του αρχικού χϊςματοσ μεταξύ των καταςκευών που παύρνουν μϋροσ ςτην
πρόςκρουςη. Για το μοντϋλο πρϋπει να οριςτούν τϋςςερισ παρϊμετροι:

Ιδιότητεσ Καμπύλησ
Αρχικό Δυςκαμψύα – K1
Δυςκαμψύα μετϊ τη διαρροό – K2
Μετακύνηςη διαρροόσ– εy
Μόκοσ χϊςματοσ – gap

Συπικϋσ Σιμϋσ
-

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ
30(-)
2.6 (-)
0.02 (-)
0.005 (-)
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Καμπφλθ αυτοϊςορροποφμενου ςυνδζςμου – SCB
Η καμπύλη αυτοώςορροπούμενου ςυνδϋςμου (SCB) εύναι μύα μονοαξονικό καμπύλη απόκριςησ που
μοντελοποιεύ τη ςυμπεριφορα τησ διϊχυςησ ενϋργειασ από αυτοώςορροπούμενουσ ςυνδϋςμουσ. Σο
μοντϋλο SCB μοιϊζει με τα τυπικϊ μοντϋλα ςχόματοσ ςημαύασ, αλλϊ παρϋχει τη δυνατότητα ειςαγωγόσ
δύο νϋων χαρακτηριςτικών: μια μη αναςτρϋψιμη ολύςθηςη του μηχανιςμού απόςβεςησ του
ςυνδϋςμου και μια απότομησ αύξηςησ τησ ακαμψύασ του ςυνδϋςμου ςε μεγϊλεσ μετατοπύςεισ.
υνολικϊ εφτϊ παρϊμετροι πρϋπει να οριςτούν για προςδιοριςτεύ το μοντϋλο:

Ιδιότητεσ τοιχεύου
Αρχικό Δυςκαμψύα – K1
Δυςκαμψύα μετϊ τη διαρροό – K2
Δύναμη Ενεργοπούηςησ– ςact,F
Λόγοσ εμπρόςθιασ προσ αντύςτροφησ δύναμησ
ενεργοπούηςησ – b
Μετακύνηςη Ολύςθηςησ – ε,slip
Μετακύνηςη ςτην ϋναρξη αύξηςησ τησ δυςκαμψύιασ –
ε,high
Λόγοσ αυξημϋνησ προσ αρχικό δυςκαμψύα – r

Συπικϋσ Σιμϋσ
100000 – 2000000 (kN/m)
10000- 50000 (kN/m)
200 – 2000 (kN)
-

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ
200000 (kN/m)
12000 (kN/m)
200 (kN)
0.5

0-0.01(m)
-

0 (m)
0.3 (m)

1.5-2

1.5

Ιξϊδθσ Αποςβεςτιρασ – vsc_dmp
Η καμπύλη απόκριςησ του ιξώδη αποςβεςτόρα (vsc_dmp) εύναι μύα μονοαξονικό καμπύλη που
μοντελοποιεύ τη ςυμπεριφορϊ ενόσ Μη Γραμμικού Ιξώδη Αποςβεςτόρα. Σο μοντϋλο ιξώδη
αποςβεςτόρα αποτελεύται από ϋνα γραμμικό ελατόριο και ϋνα dashpot που ςυνδϋονται ςε ςειρϊ και
βαςύζεται ςτο κλαςματικό παρϊγωγο του Maxwel που περιγρϊφηκε από τουσ Makris και
Constantinou [1991]. υνολικϊ απαιτούνται τϋςςερισ παρϊμετροι:

Παράρτθμα Θ

Ιδιότητεσ τοιχεύου
Αρχικό Δυςκαμψύα – Kd
ταθερϊ Απόςβεςησ – Cd
Εκθϋτησ ταχύτητασ– α
Ανοχό ύνδεςησ – s

Συπικϋσ Σιμϋσ
1000 – 400000 (kN/m)
20-5000 (kN/(m/s)α)
0-1
-

513

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ
200000 (kN/m)
1200 (kN/(m/s)α)
0.4
0 (m)

Γενικι Τςτερθτικι Καμπφλθ – Gen_Hyst
Η Gen_Hyst εύναι μύα γενικό μονοαξονικό καμπύλη απόκριςησ που χαρακτηρύζεται από το φαινόμενο
ςτϋνωςησ βρόχου (ελεγχόμενο από ϋνα ςυντελεςτό pinching με τιμό 0, χωρύσ pinching, και 1, για τιμϋσ
υψηλού pinching, και τϋςςερισ τρόπουσ υςτϋρηςησ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ απομεύωςησ τησ
αντοχόσ, τησ απομεύωςησ τησ μϋγιςτησ τϊςησ, τησ απομεύωςησ τησ δυςκαμψύασ επαναφόρτιςησ και
αποφόρτιςησ. Όλοι οι τρόποι υςτϋρηςησ ελϋγχονται από τον ςυντελεςτό απομεύωςησ (με τιμϋσ από 0,
για μηδενικό απομεύωςη, ϋωσ 1, για υψηλό απομεύωςη). Μύα αρχικό μονοτονικό καμπύλη που
αποτελεύται από το ςημεύο διαρροόσ, το μϋγιςτο ςημεύο τϊςησ και την απομϋνουςα αντοχό ορύζεται
αρχικϊ και μειώνεται μετϊ από κϊθε αποφόρτιςη.

Έντεκα παρϊμετροι απαιτούνται για την περιγραφό των μηχανικών χαρακτηριςτικών του υλικού.
Ζεύγη τϊςησ παραμόρφωςησ προςδιορύζουν την μονοτονικό καμπύλη και πρϋπει να δύνονται ςε
αύξουςα ςειρϊ:
Ιδιότητεσ τοιχεύου

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

Ελαςτικό Δυςκαμψύα – Ke
Δύναμη Διαρροόσ ςτη θετικό διεύθυνςη –
ςy,pos
Δύναμη Διαρροόσ ςτην αρνητικό διεύθυνςη –
ςy,neg
Μετακύνηςη Αντοχόσ ςτη θετικό διεύθυνςη –
εpeak,pos
Δύναμη Αντοχόσ ςτη θετικό διεύθυνςη –
ςpeak,pos
Μετακύνηςη
Αντοχόσ
ςτην
αρνητικό
διεύθυνςη – εpeak,neg
Δύναμη Αντοχόσ ςτην αρνητικό διεύθυνςη –
ςpeak,neg
Απομϋνουςα Αντοχό ςτη θετικό διεύθυνςη –
ςRes,pos
Απομϋνουςα
Αντοχό
ςτην
αρνητικό
διεύθυνςη – ςRes,neg

-

12000 (-)
300 (-)

-

300 (-)

-

0.3 (-)

-

500 (-)

-

0.3 (-)

-

500 (-)

-

120 (-)

-

120 (-)
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Ιδιότητεσ τοιχεύου

Συπικϋσ Σιμϋσ

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ

υντελεςτόσ Pinching – FPinch
υντελεςτόσ Απομεύωςησ – FDet

0-1
0-1

0.5 (-)
0.5 (-)

Καμπφλθ Bouc Wen – Bouc_Wen
Η καμπύλη Bouc Wen ακολουθεύ το υςτερητικό μοντϋλο που προτϊθηκε από τον Bouc [1967] και
τροποποιόθηκε από τον Wen [1976]. υνολικϊ πϋντε παρϊμετροι απαιτούνται για να ορύςουν για το
μοντϋλο, ςυμπεριλαμβανόμενων τησ αρχικόσ καμπύλησ δυςκαμψύασ και του λόγου κρϊτυνςησ, η
παρϊμετροσ η που ελϋγχει την ομαλότητα τησ καμπύλησ, η παρϊμετροσ Α η οπούα ελϋγχει το πλϊτοσ
υςτϋρηςησ και οι παραμϋτροι β και γ που ελϋγχουν το ςχόμα τησ υςτερητικόσ καμπύλησ.

Ιδιότητεσ τοιχεύου
Λόγοσ Κρϊτυνςησ
Αρχικό Δυςκαμψύα (K)
Παρϊμετροσ καθοριςμού μετϊβαςησ από
ελαςτικό ςε πλαςτικό ςυμπεριφορϊ – η
Παρϊμετροσ
ςχόματοσ
υςτερητικού
βρόχου - γ
Παρϊμετροσ
ςχόματοσ
υςτερητικού
βρόχου - β
Παρϊμετροσ εύρουσ υςτϋρηςησ - Α

Συπικϋσ Σιμϋσ
-

Προεπιλεγμϋνεσ Σιμϋσ
0.2(-)
210000 (-)
1.00

-

0.50

-

0.50

-

1.00

Παράρτθμα Θ – Κανονιςμοί
Παράρτθμα Θ1 - ΕΤΡΩΚΩΔΙΚΕ
ε αυτό το παρϊρτημα, παρουςιϊζονται οι παρϊμετροι που χρηςιμοποιούνται για την αποτύμηςη των
καταςκευών ςύμφωνα με τουσ Ευρωκώδικεσ (EC8-Μϋροσ1 και Μϋροσ3).

ΣΑΘΜΕ ΕΠΙΣΕΛΕΣΙΚΟΣΘΣΑ
ύμφωνα με την ενότητα 2.1 του EN1998-3, οι ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ αφορούν την κατϊςταςη
τησ καταςκευόσ η οπούα ϋχει υποςτεύ βλϊβη και ορύζεται από τρεισ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ, την
Οιονεύ Κατϊρρευςη (NC), τη ημαντικϋσ Βλϊβεσ (SD) και τη Περιοριςμϋνεσ Βλϊβεσ (DL).

τάκμθ 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 επανϊληψησ 2475 ετών που αντιςτοιχεύ ςε
πιθανότητα υπϋρβαςησ 2% ςε 50 χρόνια.

τάκμθ Επιτελεςτικότθτασ θμαντικζσ Βλάβεσ (SD)
Η ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ ημαντικϋσ Βλϊβεσ (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.

τάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Περιοριςμζνεσ Βλάβεσ (DL)
Η ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ Περιοριςμϋνεσ Βλϊβεσ (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.
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ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΠΟΣΙΜΘΘ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ
Προκειμϋνου να επιλεγεύ ο αποδεκτόσ τύποσ ανϊλυςησ και οι κατϊλληλεσ τιμϋσ ςυντελεςτό
αξιοπιςτύασ, ορύζονται τα ακόλουθα τρύα επύπεδα γνώςησ:




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

Οι παρϊγοντεσ που καθορύζουν τη τϊθμη Αξιοποςτύασ 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 τοιχοποιύων πλόρωςησ, και τϋλοσ (iii) υλικϊ, δηλαδό τισ μηχανικϋσ ιδιότητεσ των
υλικών τησ καταςκευόσ.

KL1: Περιοριςμζνθ τάκμθ Αξιοπιςτίασ
Η περιοριςμϋνη τϊθμη 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 επιτόπου διερεύνηςη, ςτισ πιο κρύςιμεσ περιοχϋσ.
Η αποτύμηςη τησ καταςκευόσ με βϊςη αυτό τη τϊθμη Αξιοπιςτύασ, πραγματοποιεύται μϋςω
γραμμικών μεθόδων ανϊλυςησ, εύτε ςτατικών εύτε δυναμικών.

KL2: Κανονικι τάκμθ Αξιοπιςτίασ
Η Κανονικό τϊθμη 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 επιτόπου διερεύνηςη ό από λεπτομερό ςχϋδια τησ μελϋτησ, ςε ςυνδυαςμό με
περιοριςμϋνεσ επιτόπου διερευνόςεισ 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 επιτόπου ϋρευνεσ ό από τισ αρχικϋσ προδιαγραφϋσ
του ςχεδιαςμού και από περιοριςμϋνεσ επιτόπου ϋρευνεσ.
Η αποτύμηςη τησ καταςκευόσ με βϊςη αυτό τη τϊθμη Αξιοπιςτύασ, πραγματοποιεύται μϋςω
γραμμικών ό μη γραμμικών μεθόδων ανϊλυςησ, εύτε ςτατικών εύτε δυναμικών.

KL3: Τψθλι τάκμθ Αξιοπιςτίασ
Η υψηλό τϊθμη 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 επιτόπου διερεύνηςη ό από πλόρεσ ςύνολο
λεπτομερών ςχεδύων τησ μελϋτησ, ςε ςυνδυαςμό με περιοριςμϋνεσ επιτόπου διερευνόςεισ ςτισ πιο
κρύςιμεσ περιοχϋσ, οι οπούεσ αποδεικνύουν ότι οι διαθϋςιμεσ πληροφορύεσ αντιςτοιχούν ςτην
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πραγματικό κατϊςταςη. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ μηχανικϋσ ιδιότητεσ των δομικών υλικών
διατύθενται από ολοκληρωμϋνεσ επιτόπου ϋρευνεσ ό από αρχικϋσ εκθϋςεισ και περιοριςμϋνεσ ϋρευνεσ
επιτόπου.
Η αποτύμηςη τησ καταςκευόσ με βϊςη αυτό τη τϊθμη Αξιοπιςτύασ, πραγματοποιεύται μϋςω
γραμμικών ό μη γραμμικών μεθόδων ανϊλυςησ, εύτε ςτατικών εύτε δυναμικών.

υντελεςτζσ Αξιοπιςτίασ
τον παρακϊτω πύνακα του EN1998-3, παρϋχεται περύληψη και ςυςτϊςεισ για τουσ ςυντελεςτϋσ
αξιοπιςτύασ, καθώσ και οι μϋθοδοι ανϊλυςησ για κϊθε τϊθμη Αξιοπιςτύασ.
τϊθμη
Αξιοπιςτύασ

Γεωμετρύα

KL1

KL2

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

KL3

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
επιτόπου
διερεύνηςη

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

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

υντελεςτζσ 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.
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Ενότητα υντελεςτών Αςφαλεύασ

ΜΟΝΣΕΛΑ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΙΜΘΘ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ
Όλοι οι ϋλεγχοι των μελών (ικανότητα 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 ςτοιχεύα, τα οπούα ορύζονται ςύμφωνα με τον
EN1998-1: 2004, 4.2.2 (1) P, (2) και (3).

Ικανότθτα Παραμόρφωςθσ
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 ςτην ακραύα διατομό). 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 του ματύςματοσ κατϊ μόκοσ του ανούγματοσ (δοκϊρια) και του ύψουσ (υποςτυλώματα) και
η ανεπαρκόσ αγκύρωςη ςε 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 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
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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

max 0,01;ω ′

∙ 0,016 ∙ 0,3ν

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 ικανότητασ 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 ημαντικϋσ
Βλϊβεσ (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 Περιοριςμϋνων
Βλαβών (DL) δύνεται από την γωνύα ςτροφόσ χορδόσ κατϊ τη διαρροό, η οπούα εκτιμϊται ωσ:
Για ορθογωνικϋσ 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 ό μειωμϋνησ διατομόσ:
θy = φy

L V +α V z
3

+ 0,0013 +

ε y d bL f y

(A.11a)EC8: Μϋροσ 3

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 ό μειωμϋνησ διατομόσ:
θy = φy

L V +α V z
3

+ 0,0013+φy

d bL f y
8 fc

(A.11b) EC8: Μϋροσ 3

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.
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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
ψαθυρόσ χϊλυβασ ψυχρόσ ϋλαςησ, 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 το αν οι διαμόκεισ ρϊβδοι ϋχουν επαρκϋσ μόκοσ
παρϊθεςησ 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 αγκυρωμϋνεσ, 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
παρϊθεςησ. Επιπρόςθετα, ςε διατομϋσ όπου το μόκοσ ακύρωςησ οπλιςμού lo εύναι μικρότερο από το
ελϊχιςτο μόκοσ παρϊθεςησ 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
SeismoStruct, 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 υπολογύζονται ςύμφωνα με τον Ευρωκώδικα
2 (CEN 2004), αλλιώσ αV=0 ενώ αsl=0 αν η εξόλκευςη των ρϊβδων εφελκυςμού από τη ζώνη
παρϊθεςησ 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

2

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

Μανδφεσ κυροδζματοσ
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

Παράρτθμα Θ

521

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

Περιτφλιξθ με ΙΟΠ
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 περύςφιγξησ, να αυξϊνεται κατϊ αρfff,e, όπου α εύναι ο ςυντελεςτόσ
περύςφιγξησ, ρf ο λόγοσ των υφαςμϊτων ΙΟΠ παρϊλληλοσ με την διεύθυνςη φόρτιςησ και ff,e η ενεργό
τϊςη που δύνεται από την εξύςωςη (A.35) του EC8: Μϋροσ 3.

Διατμθτικι Ικανότθτα
Η διατμητικό ικανότητα για δοκούσ, υποςτυλώματα και τοιχύα 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:
pl

VR,max =

0,85 1−0,06min 5;μ Δ

0,2min 2;

γ el
LV
h

fc bw z

1 + 1,8min 0,15;

N
A c fc

1 + 0,25max 1,75; 100ρtot

∙ 1−
(A.15) EC8: Μϋροσ 3

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 αντοχό 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
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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 κυροδζματοσ
Οι ακόλουθεσ παραδοχϋσ γύνονται για να αξιολογηθεύ η αντοχό των μελών με μανδύα ςκυροδϋματοσ,
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:
VR∗ = 0.9VR

(A.17) EC8: Μϋροσ 3

Περιτφλιξθ με ΙΟΠ
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 με 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.

τοιχεία Φζρουςασ Σοιχοποιίασ
τοιχεία Φζρουςασ Σοιχοποιίασ
Όλοι οι ϋλεγχοι για τα ςτοιχεύα φϋρουςασ τοιχοποιύασ (διατμητικό ικανότητα, ροπό κϊμψησ και
μετακύνηςη) πρϋπει να εκτελούνται για όλα τα ςτοιχεύα ςε κϊθε όροφο, ςύμφωνα με το Παρϊρτημα C
του EN1998-3:2005, λαμβϊνοντασ υπόψη τα μϋλη ωσ πρωτεύοντα ό δευτερεύοντα ςειςμικϊ ςτοιχεύα,
τα οπούα ορύζονται ςύμφωνα με του κανονιςμούσ του EN1998-1: 2004, 4.2.2(1)P, (2) και (3).

Ικανότθτα Διατμθτικισ Δφναμθσ
Η ικανότητα διατμητικόσ δύναμησ τησ μη ενιςχυμϋνησ φϋρουςασ τοιχοποιύασ που ελϋγχεται ςε κϊμψη
υπό αξονικό φορτύο Ν υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη ϋκφραςη
Vf =

DN
2H 0

1 − 1,15vd

(C.1) EC8: Μϋροσ 3

Η ικανότητα διατμητικόσ δύναμησ τησ μη ενιςχυμϋνησ φϋρουςασ τοιχοποιύασ που ελϋγχεται από
διϊτμηςη υπό αξονικό Ν υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη ϋκφραςη:
Vf = fvd D′ t

(C.2) EC8: Μϋροσ 3
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Καμπτικι Ικανότθτα Ροπισ
Η καμπτικό ικανότητα ροπόσ τησ μη ενιςχυμϋνησ φϋρουςασ τοιχοποιύασ υπολογύζεται ςύμφωνα με
την ακόλουθη ϋκφραςη:
Vf = 2M L
όπου Vf εύναι η ικανότητα τησ διατμητικόσ δύναμησ που υπολογύςτηκε ςύμφωνα με την εξύςωςη (C.1)
του EC8:Μϋροσ 3.

Μετακίνθςθ
Η ικανότητα τησ μη ενιςχυμϋνησ φϋρουςασ τοιχοποιύασ μπορεύ να εκφραςτεύ ςε ότι αφορϊ την
μετακύνηςη, η οπούα υπολογύζεται από τισ ακόλουθεσ εξιςώςεισ:
Για πρωτεύοντα ςειςμικϊ τοιχύα που ελϋγχονται από την κϊμψη:
0,008 ∙

H0

C.4.2.1(2) EC8: Μϋροσ 3

D

Για δευτερεύονται ςειςμικϊ τοιχύα που ελϋγχονται από την κϊμψη:
0,012 ∙

H0

C.4.2.1(2) EC8: Μϋροσ 3

D

Η μετακύνηςη για φϋρουςα τοιχοποιύα και διαζωμϊτων με οπλιςμό που ελϋγχεται με διϊτμηςη
λαμβϊνεται ύςη με 0,004 για πρωτεύοντα ςειςμικϊ τοιχύα και 0,006 για δευτερεύοντα, ςύμφωνα με το
C.4.3.1 (2) του EC8: Μϋροσ 3.

Καμπφλθ Ικανότθτασ
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.

τοχευόμενθ Μετακίνθςθ
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:
m∗
Fi
Γ=
2 =
mi Φi
Fi 2
mi
Η δύναμη F* και η μετατόπιςη d* του ιςοδύναμου ςυςτόματοσ SDOF υπολογύζονται ωσ:
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Fb
Γ
dn
∗
d =
Γ
Όπου Fb και dn εύναι, αντύςτοιχα, η τϋμνουςα βϊςησ και η μετατόπιςη του κόμβου ελϋγχου του
ςυςτόματοσ πολλαπλών βαθμών ελευθερύασ (MDOF).
F∗ =

Προςδιοριςμόσ τθσ εξιδανικευμζνθσ ελαςτοπλαςτικισ 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 Β.1 παρακϊτω:

χόμα Β.1 του EN 1998-1: Προςδιοριςμόσ τησ εξιδανικευμϋνησ ελαςτικόσ-τϋλεια πλαςτικόσ ςχϋςησ
δύναμησ-μετατόπιςησ.

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

∗
Em
Fy∗

Όπου Em* εύναι η πραγματικό ενϋργεια παραμόρφωςησ ϋωσ το ςχηματιςμό του πλαςτικού
μηχανιςμού.

Προςδιοριςμόσ τθσ περιόδου του εξιδανικευμζνου ιςοδφναμου ςυςτιματοσ SDOF
Η περύοδοσ T* του εξιδανικευμϋνου ιςοδύναμου ςυςτόματοσ SDOF καθορύζεται από:
T ∗ = 2π

m∗ d∗Y
FY∗

Προςδιοριςμόσ τθσ ςτοχευόμενθσ μετακίνθςθσ για το ιςοδφναμο ςφςτθμα SDOF
Η ςτοχευόμενη μετακύνηςη τησ καταςκευόσ με περύοδο T* και απεριόριςτη ελαςτικό ςυμπεριφορϊ,
δύνεται από:
T∗ 2
d∗et = Se T ∗
2π
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Όπου Se(T*) εύναι το φϊςμα απόκριςησ ελαςτικόσ 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.


Για T*<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
d∗t =

∗
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*


For T*≥TC (μεςαύα και μεγϊλη περύοδοσ)

∗
d∗t = det

Προςδιοριςμόσ 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.

Παράρτθμα Θ2 - 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).

ΣΑΘΜΕ ΕΠΙΣΕΛΕΣΙΚΟΣΘΣΑ
ύμφωνα με την ενότητα 2.2 του ASCE 41-17 οι ςτόχοι τησ αποτύμηςησ ό του αναςχεδιαςμού
(Πύνακασ C2-2) αποτελούνται 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:
Επύπεδο
ειςμικού
Κινδύνου
50%/50χρόνια
BSE-1E
(20%/50
χρόνια)
BSE-2E
(5%/50 χρόνια)
BSE-2N
(2%/50 χρόνια)

τόχοι Ικανότητασ Κτιρύου
Επύπεδο
Λειτουργικότητασ
(1-A)

Άμεςη
Φρόςη
(1-B)

Προςταςύα
Ζωόσ
(3-C)

Οινεύ Κατϊρρευςησ
(5-D)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

Πύνακασ C2-2. τόχοι Ικανότητασ
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).

τάκμθ 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.

τάκμθ 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.

Παράρτθμα Θ
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τάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Προςταςία 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.

τάκμθ 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.

ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΠΟΣΙΜΘΘ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ
Προκειμϋνου να επιλεγεύ ο αποδεκτόσ τύποσ ανϊλυςησ και οι κατϊλληλεσ τιμϋσ ςυντελεςτό
αξιοπιςτύασ, ορύζονται τα ακόλουθα τρύα επύπεδα 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, τη ςύνδεςη των τοιχύων και το
κονύαμα και την φύςη τυχόν ενιςχυτικών ςτοιχεύων ςτην τοιχοποιύα, και τϋλοσ (iii) υλικϊ, δηλαδό οι
μηχανικϋσ ιδιότητεσ των υλικών.

Ελάχιςτθ τάκμθ 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.

υνικθσ τάκμθ 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.
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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.

Εκτεταμζνθ τάκμθ 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.

υντελεςτζσ 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 διεύθυνςη 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 διεύθυνςη 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 επιβϊλλουν 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.

ΜΟΝΣΕΛΑ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΙΜΘΘ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ
Όλοι οι ϋλεγχοι μϋλουσ (ικανότητα 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.

Ικανότθτα Παραμόρφωςθσ
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 ςτην ακραύα διατομό). 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 του ματύςματοσ κατϊ μόκοσ του ανούγματοσ (δοκϊρια) και του ύψουσ (υποςτυλώματα) και
η ανεπαρκόσ αγκύρωςη ςε 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.

Παράρτθμα Θ

529

Η οριακό ςυνολικό ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ των μελών ςκυροδϋματοσ υπο 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 (4.29) 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

(10-5) ASCE 41-17

lp

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


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



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



Για τοιχύα με καμπτικό ςυμπεριφορϊ ςύμφωνα με τον Πύνακα 10-9 of 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 ΚΑΝΕΠΕ.
Οι χρόςτεσ μπορούν να ανατρϋξουν ςε ςχετικϋσ δημοςιεύςεισ για τον οριςμό ϊλλων παραμϋτρων και
επιπλϋον λεπτομϋρειεσ για τισ εξιςώςεισ.

Περιτφλιξθ με ΙΟΠ
Η ςυνειςφορϊ των υφαςμϊτων ΙΟΠ ςτην ικανότητα του μϋλουσ λαμβϊνεται υπόψη ςτον υπολογιςμό
τησ ικανότητασ ροπόσ διαρροόσ.

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)

Η αντοχό ςε διϊτμηςη ενόσ τοιχύου υπολογύζεται από την ακόλουθη ϋκφραςη:
Vn = Acv αc λ fc′ + ρ t fy

(18.10.4.1) ACI 318-14

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.
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Η διατμητικό αντοχό των διατομών τησ δοκού υπολογύζεται από την εξύςωςη (22.5.1.1) του, ACI 31814, 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

Vu d
bw d;
Mu

0.16λ fc′ + 17𝜌w bw d;

Vc = min

0.29λ fc′ bw d
Οι χρόςτεσ μπορούν να ανατρϋξουν ςε ςχετικϋσ δημοςιεύςεισ για τον οριςμό ϊλλων παραμϋτρων και
επιπλϋον λεπτομϋρειεσ για τισ εξιςώςεισ.

Περιτφλιξθ με ΙΟΠ
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

(11-3) ACI 440

sf

όπου
(11-4) ACI 440

Afv = 2nt f wf
και

(11-5) ACI 440

ffe = εfe Ef

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

ςε in-lb units

Vs + Vf ≤ 0.66 fc′ bw d

ςε 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.

τοιχεία Φζρουςασ Σοιχοποιίασ
Όλοι οι ϋλεγχοι για τα ςτοιχεύα φϋρουςασ τοιχοποιύασ (διατμητικό ικανότητα, ικανότητα ροπόσ
κϊμψησ, ικανότητα θλύψησ και μετακύνηςη) πρϋπει να εκτελούνται για όλα τα ςτοιχεύα ςε κϊθε
όροφο, ςύμφωνα με την Ενότητα 11.3.2 του ASCE 41-17 και Ενότητεσ 9.3.4.1 και 9.3.5 του TMS 402,
λαμβϊνοντασ υπόψη τα μϋλη ωσ πρωτεύοντα ό δευτερεύοντα ςειςμικϊ ςτοιχεύα, τα οπούα
ςχεδιϊζονται ςύμφωνα με του κανονιςμούσ του EN1998-1:2004, 4.2.2(1)P, (2) και (3).
Ικανότητα Διατμητικόσ Δύναμησ
Μη Ενιςχυμϋνη Υϋρουςα Σοιχοποιύα
Η εντόσ επιπϋδου ικανότητα διατμητικόσ δύναμησ τησ μη ενιςχυμϋνησ φϋρουςασ τοιχοποιύασ
υπολογύζεται ωσ η μικρότερη τιμό τησ αντοχόσ λικνιςμού, τησ αντοχόσ ςε ολύςθηςη οριζόντιου αρμού,
τησ αντοχόσ ςτη θλύψησ ςτον πόδα και τησ διαγώνιασ αντοχόσ ςε κρϊτυνςη οι οπούεσ υπολογύζονται
ςύμφωνα με τισ ακόλουθεσ εκφρϊςεισ:
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Αντοχό Λικνιςμού:
Q CE = Vr = 0.9 αPD + 0.5PW L heff

(11-8) ASCE 41-17

Αντοχό ολύςθηςησ οριζόντιου αρμού:
(11-9) ASCE 41-17

Q CE = Vbjs 1 = vme An
Διαγώνια αντοχό κρϊτυνςησ:
′
Q CL = Vdt = fdt
An β 1 +

fα

(11-12) ASCE 41-17

f ′dt

Μη Ενιςχυμϋνα Διαζώματα/Σύμπανα τοιχοποιύασ
Η εντόσ επύπεδου ικανότητα διατμητικόσ δύναμησ των μη ενιςχυμϋνων διαζωμϊτων τοιχοποιύασ
υπολογύζεται ωσ η μικρότερη τιμό τησ καμπτικόσ και τησ διατμητικόσ αντοχόσ.
Η εντόσ επιπϋδου καμπτικό αντοχό των ορθογωνικών μη ενιςχυμϋνων διαζωμϊτων τοιχοποιύασ με ό
χωρύσ δοκό, ςκυρόδεμα, ό χαλύβδινο πϋλμα καθορύζονται ωσ η ελϊχιςτη τιμό των ακόλουθων
εξιςώςεων:
Vf1 = ft + psp

h 2sp b sp

(11-14) ASCE 41-17

3l sp

και
Vfl,r =

p sp h 2sp b sp
l sp

1−

p sp

(11-16) ASCE 41-17

0.85f hm

Η διατμητικό αντοχό των μη ενιςχυμϋνων διαζωμϊτων τοιχοποιύασ υπολογύζονται ωσ η μικρότερη
τιμό που υπολογύζεται από τισ ακόλουθεσ εκφρϊςεισ:
Vs1 =

2
3

(11-17) ASCE 41-17

cbj + μf psp hsp bsp

και
Vs2 =

f ′dt

l sp
2h sp

2.3 1+

2 1+

p sp
f ′dt f dt

hsp bsp

(11-18) ASCE 41-17

όπου η εξύςωςη (11-17) εύναι η μϋγιςτη διατμητικό αντοχό που ςχετύζεται με το ςχηματιςμό ρωγμών
μϋςω των κατακόρυφων και οριζόντιων αρμών ςε ςχεδόν όλο το ύψοσ του διαζώματοσ και εξύςωςη
(11-18) χρηςιμοποιεύται όταν θα ςυμβεύ θραύςη των ςτοιχεύων τησ τοιχοποιύασ.
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Υϋρουςα Σοιχοποιύα/Διαζώματα με ενύςχυςη
Η ικανότητα τησ διατμητικόσ δύναμησ τησ φϋρουςασ τοιχοποιύασ και διαζωμϊτων με ενύςχυςη
υπολογύζονται από τισ ακόλουθεσ εξιςώςεισ:
(Εξύςωςη 9-21) TMS 402

𝑉𝑛 = 𝑉𝑛𝑚 + 𝑉𝑛𝑠 𝛾𝑔
όπου 𝑉𝑛 δεν πρϋπει να ξεπερνϊει τα ακόλουθα:
Αν Mu

Vu dv ≤ 0.25
(Εξύςωςη 9-22) TMS 402

Vn ≤ 6Anv fm′ γg
Αν Mu

Vu dv ≥ 1.0
(Εξύςωςη 9-23) TMS 402

Vn ≤ 4Anv fm′ γg

υνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋχουν ςτον Κώδικα για τον οριςμό των παραμϋτρων και για
περαιτϋρω λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τισ εκφρϊςεισ.
Θλιπτικό Ικανότητα
Η ονομαςτικό αξονικό θλιπτικό αντοχό δεν πρϋπει να υπερβαύνει την Εξύςωςη 9-19 ό τισ Εξιςώςεισ 920, κατϊ περύπτωςη:
Για μϋλη που ϋχουν λόγο h/r όχι μεγαλύτερο από 99
Pn = 0.80 0.80fm′ An − Ast + fy Ast

1−

h

2

140 r

(Εξύςωςη 9-19) TMS 402

Για μϋλη που ϋχουν λόγο h/r μεγαλύτερο από 99
Pn = 0.80 0.80fm′ An − Ast + fy Ast

70r 2
h

(Εξύςωςη 9-20) TMS 402

υνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋχουν ςτον Κώδικα για τον οριςμό των παραμϋτρων και για
περαιτϋρω λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τισ εκφρϊςεισ.
Καμπτικό Ικανότητα Ροπόσ
Η καμπτικό ικανότητα ροπόσ τησ μη ενιςχυμϋνησ φϋρουςασ τοιχοποιύασ και διαζωμϊτων βαςύζεται
ςτην lower-bound αντοχό θλύψησ του πόδα που υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη ϋκφραςη:
Q CL = Vtc = αPD + 0.5PW

L
h eff

1−

fα
0.7f ′m

(11-11) ASCE 41-17

Η καμπτικό ικανότητα ροπόσ τησ ενιςχυμϋνησ φϋρουςασ τοιχοποιύασ και διαζωμϊτων υπολογύζεται με
βϊςη τισ ακόλουθεσ εξιςώςεισ τησ ενότητασ 9.3.5.2 του TMS 402:
Mn = Pu φ + As fy

t sp − α
t sp
+ As fy d −
2
2

Όπου
α=

As fy + Pu φ
0.80fm′ b

Οι παραπϊνω εξιςώςεισ ιςχύουν τόςο για την κεντρικό όςο και για την μη κεντρικό καμπτικό
ενύςχυςη. την περύπτωςη τησ κεντρικόσ καμπτικόσ ενύςχυςησ, d=tsp/2, η ικανότητα ροπόσ κϊμψησ
λαμβϊνεται ωσ:
α
Mn = Pu φ + As fy d −
2
υνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋχουν ςτον Κώδικα για τον οριςμό των παραμϋτρων και για
περαιτϋρω λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τισ εκφρϊςεισ.
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Μετακύνηςη
Η ικανότητα τησ μη ενιςχυμϋνησ φϋρουςασ τοιχοποιύασ και διαζωμϊτων μπορούν να εκφραςτούν ωσ
μετακύνηςη, η οπούα υπολογύζεται από τον Πύνακα 11-4 του ASCE 41-17.

Πινακασ11-4 του ASCE 41-17
Η μετακύνηςη για φϋρουςα τοιχοποιύα με ενύςχυςη λαμβϊνεται από τον Πύνακα 11-7 του ASCE 41-17.

Πινακασ 11-7 του ASCE 41-17
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ΚΑΜΠΤΛΘ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ
Κϊθε 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.

ΣΟΧΕΤΟΜΕΝΘ ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ
Η ςτοχευόμενη μετακύνηςη ορύζεται ωσ η ςειςμικό απαύτηςη που προκύπτει από το ελαςτικό φϊςμα
απόκριςησ ςε όρουσ μετακινόςεων ενόσ ιςοδύναμου μονοβαθμύου ςυςτόματοσ. Προκειμϋνου να
οριςτεύ η ςτοχευόμενη μετακύνηςη ενόσ πολυβϊθμιου ςυςτόματοσ πρϋπει να ακολουθηθούν κϊποια
βόματα ςύμφωνα με την παρϊγραφο 7.4.3.3 του ASCE 41-17.
Η ακόλουθη ςχϋςη μεταξύ κανονικοποιημϋνων πλευρικών δυνϊμεων Fi και κανονικοποιημϋνων
μετακινόςεων Υi θεωρεύται:
Fi = mi Φi
Όπου mi εύναι η μϊζα του i ορόφου.
Οι μετακινόςεισ κανονικοποιούνται με τϋτοιο τρόπο ώςτε Υn=1, όπου n εύναι ο κόμβοσ ελϋγχου,
ςυνεπώσ Fn=mn.

Μεταςχθματιςμόσ ςε ζνα ιςοδφναμο μονοβάκμιο (SDOF) ςφςτθμα
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 μετατόπιςη 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.

Αριθμόσ
Ορόφων
1
2

ΚΣΙΡΙΑ ΜΕ ΔΙΑΣΜΘΣΙΚΘ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Τριγωνική Κατανομή
Ομοιόμορφη
Φορτίου (1.1, 1.2,
Κατανομή Φορτίου
1.3)
(2.1)
1.0
1.0
1.2
1.15

ΑΛΛΑ ΚΣΙΡΙΑ
Οποιαδήποτε
Κατανομή
Φορτίου
1.0
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

Παράρτθμα Θ

535

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 μεγαλύτερο από την τιμό για T=0.2s.
C1=1.0 για Σ ≥ 1s , και
C1 = 1 +

μ strength −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

μ strength −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 δύναμησμετατόπιςησ
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 περιοχών που ορύζονται πϊνω και κϊτω από την -διαςτϊυρωςη τησ
πραγματικόσ και τησ εξιδανικευμϋνησ καμπύλησ (Εικόνα 7-3 του ASCE 41-17).

Εικόνα 7-3 του ASCE 41-17 Εξιδανικευμϋνη Καμπύλη Δύναμησ-Μετατόπιςησ
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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 τη
διαςταύρωςη των γραμμών παραπϊνω. Η κανονικοποιημϋνη κλύςη (α1) του δεύτερου κλϊδου
ορύζεται από μια ευθεύα γραμμό που περνϊ διαμϋςου του ςημεύο (Vd, Δd) και ενόσ ςημεύου ςτη
διαςταύρωςη με το κομμϊτι τησ πρώτησ γραμμόσ ϋτςι ώςτε οι περιοχϋσ πϊνω και κϊτω τησ
πραγματικόσ καμπύλησ εύναι περύπου ύςεσ. (Vd, Δd) θα εύναι ϋνα ςημεύο πϊνω ςτην πραγματικό
καμπύλη δύναμησ-μετατόπιςησ ςτην υπολογιςμϋνη ςτοχευόμενη μετακύνηςη ό ςτη μετατόπιςη που
αντιςτοιχεύ ςτη μϋγιςτη τϋμνουςα, όποια εύναι μικρότερη.

Προςδιοριςμόσ τθσ κεμελιϊδουσ 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.
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Παράρτθμα Θ3 - 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.

ΣΑΘΜΕ ΕΠΙΣΕΛΕΣΙΚΟΣΘΣΑ
ύμφωνα με τον NTC-18, οι ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ αφορούν ςτην κατϊςταςη βλϊβησ ςτην
καταςκευό που ορύζεται από τϋςςερισ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ, ςυγκεκριμϋνα το Επύπεδο
Λειτουργικότητασ (SLC), Περιοριςμϋνων Βλαβών (SLD), Προςταςύα Ζωόσ (SLV) και Οιονεύ
Κατϊρρευςη (SLC).

τάκμθ 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
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.

τάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Προςταςία 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.

τάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Περιοριςμζνεσ Βλάβεσ (SLD)
Η ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ Περιοριςμϋνων Βλαβών (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.

τάκμθ 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.

ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΠΟΣΙΜΘΘ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ
Προκειμϋνου να επιλεγεύ ο αποδεκτόσ τύποσ ανϊλυςησ και οι κατϊλληλεσ τιμϋσ ςυντελεςτό
αξιοπιςτύασ, ορύζονται οι ακόλουθεσ τρεισ ςτϊθμεσ αξιοπιςτύασ:
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KL1: Περιοριςμϋνη τϊθμη Αξιοπιςτύασ
KL2: Ικανοποιητικη τϊθμη Αξιοπιςτύασ
KL3: Τψηλό τϊθμη Αξιοπιςτύασ

Οι παρϊγοντεσ που καθορύζουν τη τϊθμη 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: Περιοριςμζνθ τάκμθ 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
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 τϊθμη Αξιοπιςτύασ πραγματοποιεύται μϋςω
γραμμικών μεθόδων ανϊλυςησ, εύτε ςτατικών εύτε δυναμικών.

KL2: Ικανοποιθτικι τάκμθ 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 χρηςιμοποιούνται 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 ελλιπό καταςκευαςτικϊ ςχϋδια ςε ςυνδυαςμό με περιοριςμϋνεσ
επιθεωρόςεισ επιτόπου ςτισ πιο κρύςιμεσ περιοχϋσ, γεγονόσ που επιβεβαιώνει 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 το τϊθμη Αξιοπιςτύασ πραγματοποιεύται μϋςω
γραμμικών ό μη γραμμικών μεθόδων ανϊλυςησ, εύτε ςτατικών εύτε δυναμικών.

KL3: Τψθλι τάκμθ 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
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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 τϊθμη Αξιοπιςτύασ πραγματοποιεύται μϋςω
γραμμικών ό μη γραμμικών μεθόδων ανϊλυςησ, εύτε ςτατικών εύτε δυναμικών.

υντελεςτζσ Αξιοπιςτίασ
τον παρακϊτω πύνακα τησ ενότητασ C8A.1.B.3 του ςχολύου του NTC-18, παρϋχεται ςυνοπτικό
παρουςύαςη και ςυςτϊςεισ για τουσ ςυντελεςτϋσ αξιοπιςτύασ καθώσ και οι μϋθοδοι ανϊλυςησ για κϊθε
τϊθμη Αξιοπιςτύασ.
τϊθμη
Αξιοπιςτύασ

Γεωμετρύα

Προςομούωςη
ςύμφωνα με τα
πρότυπα τησ
εποχόσ και
περιοριςμϋνοι
ϋλεγχοι επιτόπου

LC1

LC2

Δομικϋσ
Λεπτομϋρειεσ

Από τα αρχικϊ
καταςκευαςτικϊ
ςχϋδια με
περιοριςμϋνη
οπτικό ϋρευνα, ό
μόνο με πλόρη
οπτικό ϋρευνα

LC3

Ελλιπό
καταςκευαςτικϊ
ςχϋδια, με
περιοριςμϋνουσ
ελϋγχουσ
επιτόπου ό
εκτεταμϋνουσ
ελϋγχουσ
επιτόπου

Ολοκληρωμϋνα
καταςκευαςτικϊ
ςχϋδια με
περιοριςμϋνουσ
ελϋγχουσ
επιτόπου ό
εξονυχιςτικούσ
ελϋγχουσ
επιτόπου

Ιδιότητεσ
Τλικών
Οι ςυνόθεισ
τιμϋσ για την
εποχό τησ
καταςκευόσ και
περιοριςμϋνη
ϋρευνα
επιτόπου
Από τισ αρχικϋσ
προδιαγραφϋσ
ςχεδιαςμού ό
από τεχνικϋσ
εκθϋςεισ
δοκιμών με
περιοριςμϋνη
ϋρευνα
επιτόπου ό
εκτεταμϋνεσ
επιτόπου
δοκιμϋσ
Με αρχικϋσ
τεχνικϋσ
εκθϋςεισ ό από
τισ αρχικϋσ
προδιαγραφϋσ
του ϋργου με
εκτεταμϋνεσ
δοκιμϋσ
επιτόπου ό
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 ςχολιαςμού του NTC-18- Επύπεδα Γνώςησ 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

υντελεςτζσ 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.
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Ενότητα υντελεςτών Αςφαλεύασ

Μοντζλα Ικανότθτασ για Αποτίμθςθ και Ελζγχουσ
Όλοι οι ϋλεγχοι μϋλουσ (ικανότητα 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.

Ικανότθτα Παραμόρφωςθσ
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 ςτην ακραύα διατομό). 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 τησ μϊτιςησ 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
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:

Παράρτθμα Θ
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Για δοκούσ και υποςτυλώματα:
θu =

1
γ el

∙ 0,016 ∙ (0,3ν )

max 0,01;ω ′
max 0,01;ω

0,225

fc

L V 0,35

∙

h

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 η αναλογύα 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 ςτην 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 ικανότητα που αντιςτοιχεύ ςτισ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ του Επιπϋδου Λειτουργικότητασ (SLO)
και του Περιοριςμϋνων 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

Όπου γel ιςούται με 1,5 για κύρια ςειςμικϊ ςτοιχεύα και με 1,0 για δευτερεύοντα ςειςμικϊ ςτοιχεύα, LV
εύναι η αναλογύα μεταξύ ροπόσ κϊμψησ, M και διατμητικόσ δύναμησ V. Οι υπόλοιπεσ ςχετικϋσ
παρϊμετροι ορύζονται ςτην ενότητα C8.7.2.3.4 του ςχολιαςμού του NTC-18.
Η καμπυλότητα διαρροόσ του τελικού τμόματοσ 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 (απλών) 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,
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
SeismoStruct οι παρακϊτω εξιςώςεισ που προτεύνονται από τουσ Δ. Μπιςκύνη και M.N. Υαρδό [2013]
χρηςιμοποιούνται για την θy και την 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, η VRc υπολογύζεται ςύμφωνα με τον
Ευρωκώδικα 2 (CEN 2004), αλλιώσ αV=0 και αsl=0 αν η εξόλκευςη των ρϊβδων εφελκυςμού από τη
ζώνη παρϊθεςησ 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 κυροδζματοσ
Οι τιμϋσ των μελών με μανδύα για 𝑀𝑦∗ , 𝜃𝑦∗ και 𝜃𝑢∗ που υιοθετούνται ςτουσ υπολογιςμούσ ικανότητασ
εξαρτώνται από τισ αντύςτοιχεσ τιμϋσ που υπολογύζονται ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ των ενοτότων
C8.7.2.3.2 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

Περιτφλιξθ με ΙΟΠ
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 αρ fff,e, λόγω του περιοριςμού, όπου α
εύναι ο ςυντελεςτόσ αποτελεςματικότητασ περύςφιγξησ, ρf η αναλογύα του υφϊςματοσ ΙΟΠ παρϊλληλη
με την διεύθυνςη φόρτιςησ και ff,e η τϊςη αποτελεςματικότητασ που δύνεται από την εξύςωςη (A.35)
του EC8: Μϋροσ 3.

Διατμθτικι Αντοχι
Η Διατμητικό Ικανότητα 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.

Παράρτθμα Θ

VRd =

0,18 ∙ k ∙ 100 ∙ ρ1 ∙ fck

1 3
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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 διατμητικό αντοχό 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 πλαςτικόσ περιοχόσ 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 κυροδζματοσ
Η τιμό τησ διατμητικόσ ικανότητασ 𝑉𝑅∗ , των μελών με μανδύα που υιοθετεύται ςτισ επαληθεύςεισ
ικανότητασ εξαρτϊται από την αντύςτοιχη τιμό που υπολογύζεται ςύμφωνα με τισ παραδοχϋσ τησ
ενότητασ C8.7.4.1 του ςχολιαςμού του NTC-08, ςύμφωνα με την ακόλουθη εξύςωςη:
VR∗ = 0.9VR

(8.7.4.1) ςχολιαςμόσ του NTC-18

Περιτφλιξθ με ΙΟΠ
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
VRd ,f =

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

ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΤΑ ΣΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
Όλοι οι ϋλεγχοι για τα ςτοιχεύα φϋρουςασ τοιχοποιύασ (διατμητικό ικανότητα, ροπόσ κϊμψησ και
μετακύνηςη) πρϋπει να εκτελούνται για όλα τα ςτοιχεύα ςε κϊθε όροφο, ςύμφωνα με τισ Ενότητεσ
7.8.2.2 και 7.8.3.2 του NTC-18 και Ενότητα C8.7.1.3.1.1 του ςχολιαςμού του NTC-18.
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Ικανότθτα Διατμθτικισ Δφναμθσ
Η ικανότητα διατμητικόσ δύναμησ τησ μη ενιςχυμϋνησ φϋρουςασ τοιχοποιύασ που ελϋγχεται ςε κϊμψη
υπό αξονικό φορτύο Ν υπολογύζεται ςύμφωνα με την ακόλουθη ϋκφραςη:
Μη ενιςχυμϋνη Υϋρουςα Σοιχοποιύα
Η εξύςωςη Mohr-Coulomb, όπωσ περιγρϊφηκε ςτην ενότητα 7.8.2.2.2 του NTC-18 και ενότητα 6.2 του
EC6, για τοιχοποιύεσ με τςιμεντόλιθουσ
(7.8.3) NTC-18

𝑉𝑡 = 𝑙 ′ 𝑡𝑓𝑣𝑑

Η εξύςωςη Turnšek-Čačovič όπωσ περιγρϊφεται ςτην ενότητα C8.7.1.3.1.1 του ςχολιαςμού του NTC18, για μη κανονικό φϋρουςα τοιχοποιύα (ακανόνιςτεσ πϋτρεσ) και για υπϊρχουςεσ κανονικϋσ
τοιχοποιύεσ (τούβλα, κανονικϋσ πϋτρεσ):
𝑉𝑡 = 𝑙 ∙ 𝑡

1.5𝜏0𝑑
𝑏

1+

𝜍0
𝑓𝑡𝑑
=𝑙∙𝑡
1.5𝜏0𝑑
𝑏

1+

𝜍0
𝑓𝑡𝑑

Η εξύςωςη Mann-Müller, όπωσ περιγρϊφεται ςτην ενότητα C8.7.1.3.1.1 του ςχολιαςμού του NTC-18,
για υπϊρχουςεσ κανονικϋσ τοιχοποιύεσ (τούβλα, κανονικϋσ πϋτρεσ):
𝑉𝑡 =

𝑙𝑡
𝑏

𝑓𝑣0𝑑 + 𝜇 𝜍0 =

𝑙𝑡

𝑓 𝑣0𝑑

𝑏

1+𝜇𝜑

+

𝜇
1+𝜇𝜑

𝜍0 ≤ 𝑉𝑡,𝑙𝑖𝑚

(8.7.1.24) ςχολιαςμόσ του NTC-18

ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, εύναι απαραύτητο να ληφθεύ η χαμηλότερη τιμό μεταξύ των παραπϊνω
εκφρϊςεων. Για παρϊδειγμα, ςτην περύπτωςη τησ Μη Ενιςχυμϋνησ Υϋρουςασ Σοιχοποιύασ με τούβλα,
ο ςχολιαςμόσ του NTC-18 απαιτεύ να ληφθεύ η χαμηλότερη τιμό μεταξύ των εξιςώςεων TurnšekČačovič και Mann-Müller.
Ενιςχυμϋνη Υϋρουςα Σοιχοποιύα
Η διατμητικό ικανότητα τησ ενιςχυμϋνησ φϋρουςασ τοιχοποιύασ υπολογύζεται, ςύμφωνα με την
ενότητα 7.8.3.2.2 του NTC-18 ωσ το ϊθροιςμα τησ ςυμβολόσ τησ τοιχοποιύασ (Vt,M) και του οπλιςμού
(Vt,S), όπωσ φαύνεται από τισ πϊρακϊτω εκφρϊςεισ:
(7.8.7) NTC-18

𝑉𝑡 = 𝑉𝑡,𝑀 + 𝑉𝑡,𝑆
Όπου:

(7.8.8) NTC-18

𝑉𝑡,𝑀 = 𝑑 ∙ 𝑡 ∙ 𝑓𝑣𝑑
Και
𝑉𝑡,𝑆 = 0,6 ∙ 𝑑 ∙ 𝐴𝑠𝑤 ∙ 𝑓𝑦𝑑

𝑠

(7.8.9) NTC-18

Επιπλϋον, η διατμητικό ικανότητα δεν πρϋπει να υπερβαύνει την ακόλουθη τιμό:
(7.8.10) NTC-18

𝑉𝑡,𝑐 = 0,3 ∙ 𝑓𝑑 ∙ 𝑡 ∙ 𝑑

υνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋχουν ςτον Κώδικα για τον οριςμό των παραμϋτρων και για
περαιτϋρω λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τισ εκφρϊςεισ.
Καμπτικό Ικανότητα Ροπόσ
Η καμπτικό ικανότητα ροπόσ τησ μη ενιςχυμϋνησ φϋρουςασ τοιχοποιύασ υπολογύζεται ςύμφωνα με τισ
ακόλουθεσ εκφρϊςεισ:
Mu = l 2 ∙ t ∙

ς0
2

1−

ς0
0,85f d

(7.8.2) NTC-18

Η καμπτικό ικανότητα ροπόσ των μη ενιςχυμϋνων διαζωμϊτων τοιχοποιύασ υπολογύζεται ςύμφωνα με
τισ ακόλουθεσ εκφρϊςεισ:
h

Hp

2

0,85∙f bd ∙h∙t

Mu = Hp ∙ ∙ 1 −

(7.8.5) NTC-18
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Η καμπτικό ικανότητα ροπόσ για ενιςχυμϋνη φϋρουςα τοιχοποιύα και διαζωμϊτων υπολογύζεται
ςύμφωνα με τισ ακόλουθεσ εκφρϊςεισ τησ ενότητασ 9.3.5.2 του TMS 402:
Mn = Pu φ + As fy

t sp − α
t sp
+ As fy d −
2
2

Όπου
α=

As fy + Pu φ
0.80fm′ b

Οι παραπϊνω εξιςώςεισ ιςχύουν τόςο για την κεντρικό όςο και για μη κεντρικό ενύςχυςη κϊμψησ. τη
περύπτωςη τησ κεντρικόσ ενύςχυςησ κϊμψησ, d=tsp/2, η καμπτικό ικανότητα ροπόσ επιτυγχϊνεται ωσ:
α
Mn = Pu φ + As fy d −
2
υνύςταται ςτουσ χρόςτεσ να ανατρϋχουν ςτον Κώδικα για τον οριςμό των παραμϋτρων και για
περαιτϋρω λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τισ εκφρϊςεισ.
Μετακύνηςη
Η ικανότητα τησ φϋρουςασ τοιχοποιύασ μπορεύ να εκφραςτεύ ςε ςχϋςη με τη μετακύνηςη. Η
μετακύνηςη για την φϋρουςα τοιχοποιύα που ελϋγχεται από την κϊμψη λαμβϊνεται ύςη με 0,01 για μη
ενιςχυμϋνη τοιχοποιύα και 0,016 για ενιςχυμϋνη τοιχοποιύα ςύμφωνα με τισ ενότητεσ 7.8.2.2.1 και
7.8.3.2.1 του NTC-18. Επιπλϋον, η μετακύνηςη για τοιχοποιύα που ελϋγχεται από την διϊτμηςη
λαμβϊνεται ύςη με 0,005 για τοιχοποιύα χωρύσ ενύςχυςη και 0,008 για τοιχούσ χωρύσ ενύςχυςη,
ςύμφωνα με τισ ενότητεσ 7.8.2.2.2 και 7.8.3.2.2 του NTC-18.

ΚΑΜΠΤΛΘ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ
Κϊθε pushover 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.

ΣΟΧΕΤΟΜΕΝΘ ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ
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:

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 ο 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
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(C7.3.4) ςχολιαςμόσ του NTC-18

d∗ = dc Γ

Όπου Fb και dc εύναι η τϋμνουςα βϊςησ ςτον κόμβο ελϋγχου και η μετατόπιςη του ςυςτόματοσ
πολλαπλών βαθμών ελευθερύασ (MDOF), αντύςτοιχα.

Προςδιοριςμόσ τθσ εξιδανικευμζνθσ ελαςτο-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:

χόμα C7.3.1 του ςχολιαςμού του NTC-18: Προςδιοριςμόσ τησ εξιδανικευμένησ ελαςτο-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 τη
διαςταύρωςη των πραγματικών και των εξιδανικευμϋνων καμπυλών για τη μϋγιςτη μετατόπιςη du*
που αντιςτοιχεύ ςε μια μεύωςη τησ αντύςταςησ ≤0,15Fbu*.

Προςδιοριςμόσ 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.

Προςδιοριςμόσ τθσ ςτοχευόμενθσ μετακίνθςθσ για το ιςοδφναμο ςφςτθμα SDOF
Για τον προςδιοριςμό τησ ςτοχευόμενησ μετακύνηςησ d*max για καταςκευϋσ ςε μικρό περύοδο και για
τισ καταςκευϋσ ςτη μεςαύα και μακρϊ περιοχόπεριόδων, 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-18
με
SDe T ∗ = Se T ∗

T∗ 2
2π

(3.2.10) NTC-18
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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 q = Se T m
εύναι η αναλογύα μεταξύ τησ επιτϊχυνςησ ςτην καταςκευό με απεριόριςτη
ελαςτικό ςυμπεριφορϊ Se(T*), και ςτην καταςκευό με περιοριςμϋνη αντοχό Fy*/m*.
∗
ε περιπτώςεισ που q∗ ≤ 1 το d∗max = de,max
.
∗

∗

∗

Fy∗

Προςδιοριςμόσ 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.

Παράρτθμα Θ4 - 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.

ΣΑΘΜΕ ΕΠΙΣΕΛΕΣΙΚΟΣΘΣΑ
ύμφωνα με τον NTC-08, οι ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ αφορούν την κατϊςταςη βλϊβησ ςτην
καταςκευό που ορύζεται από τϋςςερισ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ, ςυγκεκριμϋνα το Επύπεδο
Λειτουργικότητασ (SLC), Περιοριςμϋνων Βλαβών(SLD), Προςταςύα Ζωόσ (SLV) και Οιονεύ
Κατϊρρευςησ (SLC).

τάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Οιονεί Κατάρρευςθσ (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
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.

τάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Αςφάλειασ 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.

τάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Περιοριςμζνεσ 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.

τάκμθ 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.
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ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΠΟΣΙΜΘΘ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ
Προκειμϋνου να επιλεγεύ ο αποδεκτόσ τύποσ ανϊλυςησ και οι κατϊλληλεσ τιμϋσ ςυντελεςτό
αξιοπιςτύασ, ορύζονται τα ακόλουθα τρύα επύπεδα αξιοπιςτύασ:




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

Οι παρϊγοντεσ που καθορύζουν τη τϊθμη 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 την πλευρικό αντοχό τησ καταςκευόσ, τη
ςύνδεςη και το κονύαμα και τη φύςη τυχόν ενιςχυτικών ςτοιχεύων ςτην τοιχοποιύα. Και τϋλοσ (iii)
υλικϊ, δηλαδό τισ μηχανικϋσ ιδιότητεσ των ςυςτατικών των υλικών.

KL1: Περιοριςμζνθ τάκμθ 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
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 το τϊθμη Αξιοπιςτύασ πραγματοποιεύται μϋςω
γραμμικών μεθόδων ανϊλυςησ, εύτε ςτατικών εύτε δυναμικών.

KL2: Ικανοποιθτικι τάκμθ 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 τϊθμη Αξιοπιςτύασ πραγματοποιεύται μϋςω
γραμμικών ό μη γραμμικών μεθόδων ανϊλυςησ, εύτε ςτατικών εύτε δυναμικών.

KL3: Τψθλι τάκμθ 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
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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 τϊθμη Αξιοπιςτύασ πραγματοποιεύται μϋςω
γραμμικών ό μη γραμμικών μεθόδων ανϊλυςησ, εύτε ςτατικών εύτε δυναμικών.

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

Γεωμετρύα

LC1

LC2

Από τα
πρωτότυπα
ςχϋδια
καταςκευόσ με
δεύγμα με οπτικό
ϋρευνα, ό με
πλόρη ϋρευνα

LC3

Δομικϋσ
Λεπτομϋρειεσ
Έργο
προςομοιωμϋνο
ςύμφωνα με τα
πρότυπα τησ
εποχόσ και
περιοριςμϋνοι
ϋλεγχοι επιτόπου
Ελλιπό
καταςκευαςτικϊ
ςχϋδια, με
περιοριςμϋνουσ
ελϋγχουσ
επιτόπου ό
εκτεταμϋνουσ
ελϋγχουσ
επιτόπου

Ολοκληρωμϋνα
καταςκευαςτικϊ
ςχϋδια με
περιοριςμϋνουσ
ελϋγχουσ
επιτόπου ό
εξονυχιςτικούσ
ελϋγχουσ
επιτόπου

Ιδιότητεσ
Τλικών
Οι ςυνόθεισ
τιμϋσ για την
εποχό τησ
καταςκευόσ και
περιοριςμϋνη
ϋρευνα
επιτόπου
Από τισ αρχικϋσ
προδιαγραφϋσ
ςχεδιαςμού ό
από τεχνικϋσ
εκθϋςεισ
δοκιμών με
περιοριςμϋνη
ϋρευνα
επιτόπου ό
εκτεταμϋνεσ
επιτόπου
δοκιμϋσ
Με αρχικϋσ
τεχνικϋσ
εκθϋςεισ ό από
τισ αρχικϋσ
προδιαγραφϋσ
του ϋργου με
εκτεταμϋνεσ
δοκιμϋσ
επιτόπου ό
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- Επύπεδα Γνώςησ 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

υντελεςτζσ 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

ΜΟΝΣΕΛΑ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΙΜΘΘ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ
Όλοι οι ϋλεγχοι των μελών (ικανότητα 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.

Ικανότθτα Παραμόρφωςθσ
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 ςτην ακραύα διατομό). Η γωνύα ςτροφόσ χορδόσ εύναι επύςησ ύςη με την αναλογύα
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
θεωρεύται πλόρωσ αποτελεςματικόσ. Οι ανωτϋρω περιοριςμού ςτην ικανότητα παραμόρφωςησ,
λαμβϊνονται υπόψη.
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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
γ el

∙ 0,016 ∙ (0,3ν )

max 0,01;ω ′
max 0,01;ω

0,225

fc

L V 0,35

∙

h

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 η αναλογύα 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 ςτην 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 ικανότητα που αντιςτοιχεύ ςτισ ςτϊθμεσ επιτελεςτικότητασ του Επιπϋδου Λειτουργικότητασ (SLO)
και του Περιοριςμϋνων 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

Όπου γel ιςούται με 1,5 για κύρια ςειςμικϊ ςτοιχεύα και με 1,0 για δευτερεύοντα ςειςμικϊ ςτοιχεύα, LV
εύναι η αναλογύα μεταξύ ροπόσ κϊμψησ, M και διατμητικόσ δύναμησ V. Οι υπόλοιπεσ ςχετικϋσ
παρϊμετροι ορύζονται ςτην ενότητα C8.7.2.5 του ςχολιαςμού του NTC-08.
Η καμπυλότητα διαρροόσ του τελικού τμόματοσ 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 και αsl=0 αν η εξόλκευςη των ρϊβδων εφελκυςμού από τη
ζώνη παρϊθεςησ πϋρα από το ϊκρο διαρροόσ εύναι φυςικϊ αδύνατη (if pull-out of the tension bars
from their anchorage zone beyond the yielding end is physically impossible), 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 κυροδζματοσ
Οι τιμϋσ των μελών με μανδύα για 𝑀𝑦∗ , 𝜃𝑦∗ και 𝜃𝑢∗ που υιοθετούνται ςτισ επαληθεύςεισ 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

Περιτφλιξθ με ΙΟΠ
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 περύςφιγξησ, ρf η αναλογύα του υφϊςματοσ ΙΟΠ παρϊλληλη
με την διεύθυνςη φόρτιςησ και ff,e η τϊςη αποτελεςματικότητασ που δύνεται από την εξύςωςη (A.35)
του EC8: Μϋροσ 3.

Διατμθτικι Αντοχι
Η Διατμητικό Ικανότηταυπολογύζεται 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:
VRd = 0,18 ∙ k ∙ 100 ∙ ρ1 ∙ fck

1 3

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

(4.1.18) NTC-08

∙ fyd ∙ ctgα + ctgθ ∙ sinα

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

(4.1.19) NTC-08

1 + ctg2 θ

Μανδφεσ κυροδζματοσ
Η τιμό τησ διατμητικόσ ικανότητασ 𝑉𝑅∗ , των μελών με μανδύα που υιοθετεύται ςτισ επαληθεύςεισ
ικανότητασ εξαρτϊται από την αντύςτοιχη τιμό που υπολογύζεται ςύμφωνα με τισ παραδοχϋσ τησ
ενότητασ C8A.7.1 του ςχολιαςμού του NTC-08, ςύμφωνα με την ακόλουθη εξύςωςη:
VR∗ = 0.9VR

(C8A.7.1) ςχολιαςμόσ του NTC-08

Περιτφλιξθ με ΙΟΠ
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

τοιχεία Φζρουςασ Σοιχοποιίασ
Όλοι οι ϋλεγχοι για τα ςτοιχεύα φϋρουςασ τοιχοποιύασ πραγματοποιούνται ςύμφωνα με το NTC-18.

ΚΑΜΠΤΛΘ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ
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.

ΣΟΧΕΤΟΜΕΝΘ ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ
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:

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
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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:
F ∗ = Fb Γ
d∗ = dc Γ

(C7.3.4) ςχολιαςμόσ του NTC-08

Όπου Fb και dc εύναι η τϋμνουςα βϊςησ ςτον κόμβο ελϋγχου και η μετατόπιςη του ςυςτόματοσ
πολλαπλών βαθμών ελευθερύασ (MDOF), αντύςτοιχα.

Προςδιοριςμόσ τθσ εξιδανικευμζνθσ ελαςτικισ – τζλεια πλαςτικισ ςχζςθσ δφναμθσμετατόπιςθσ
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-τϋλεια 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 τη
διαςταύρωςη των πραγματικών και των εξιδανικευμϋνων καμπυλών για τη μϋγιςτη μετατόπιςη du*
που αντιςτοιχεύ ςε μια μεύωςη τησ αντύςταςησ ≤0,15Fbu*.
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Προςδιοριςμόσ 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-08

k∗

Όπου k* εύναι η ακαμψύα του ελαςτικού κλϊδου τησ διγραμμικόσ καμπύλησ.

Προςδιοριςμόσ τθσ ςτοχευόμενθσ μετακίνθςθσ για το ιςοδφναμο ςφςτθμα SDOF
Για τον προςδιοριςμό τησ 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:
(C7.3.7ςχολιαςμόσ του NTC-08

∗
d∗max = de,max
= SDe T ∗

με
SDe T ∗ = Se T ∗

T∗ 2

(3.2.12) NTC-08

2π

Όπου Se(T*) εύναι το ελαςτικό φϊςμα απόκριςησ 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-08

Όπου το q∗ = Se T ∗ m∗ Fy∗ εύναι η αναλογύα 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 .

Προςδιοριςμόσ 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.

Παράρτθμα Θ5 – ΚΑΝ.ΕΠΕ.
το παρόν παρϊρτημα, παρουςιϊζονται οι παρϊμετροι που χρηςιμοποιούνται για την αποτύμηςη των
καταςκευών ςύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονιςμό Επεμβϊςεων ΚΑΝ.ΕΠΕ..

ΣΟΧΟΙ ΑΠΟΣΙΜΘΘ ΚΑΙ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟΤ
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, την Περιοριςμϋνεσ Βλϊβεσ (Α),
την ημαντικϋσ Βλϊβεσ (Β) και την Οιονεύ Κατϊρρευςη (Γ).

Περιοριςμζνεσ 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.

θμαντικζσ 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 προςωπικό περιουςύα ό τα αποθηκευμϋνα ςτο
κτύριο υλικϊ.

Οιονεί Κατάρρευςθ (Γ)
Η ςτϊθμη 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 ποιοι τόχοι Αποτύμηςησ θα ελεγχθούν.

558

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ

ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΠΟΣΙΜΘΘ ΣΘ ΚΑΣΑΚΕΤΘ
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 .Α.Δ.
Η ανεκτό ςτϊθμη αξιοπιςτύασ δεδομϋνων αντιςτοιχεύ ςε τϊθμη Αξιοπιςτύασ, 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.

Ικανοποιθτικι .Α.Δ.
Η ικανοποιητικό ςτϊθμη αξιοπιςτύασ δεδομϋνων αντιςτοιχεύ ςε μια τϊθμη Αξιοπιςτύασ, 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.

Τψθλι .Α.Δ.
Η υψηλό ςτϊθμη αξιοπιςτύασ δεδομϋνων αντιςτοιχεύ ςε μύα τϊθμη Αξιοπιςτύασ, 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
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λεπτομϋρειεσ εύναι γνωςτϋσ από εκτεταμϋνη επιτόπου ϋρευνα ό από το πλόρεσ ςύνολο
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.

υντελεςτζσ 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

ΜΟΝΣΕΛΑ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΙΜΘΘ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ
Όλοι οι ϋλεγχοι ςτοιχεύων (ϋλεγχοι 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..

Ικανότθτα Παραμόρφωςθσ
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

560

SeismoStruct Εγχειρίδιο Χριςθσ

διαρροόσ και τησ χορδόσ που ςυνδϋει αυτό το ϊκρο με το ϊκρο του διατμητικού ανούγματοσ (L V = M /
V = ροπό/διϊτμηςη ςτην ακραύα διατομό). Η γωνύα ςτροφόσ χορδόσ εύναι επύςησ ύςη με το λόγο
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 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 Περιοριςμϋνεσ
Βλϊβεσ (Α) εύναι η τιμό τησ ικανότητασ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ ςτην καμπτικό διαρροό, θ y, 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) KAN.EΠE.

Για τοιχύα:
θy = 1 r

L s +α V z
y

3

1

+ 0,0013 +

r y db fy
8 fc

(.2β) KAN.EΠE.

Όπου Ls εύναι η αναλογύα μεταξύ τησ ροπόσ κϊμψησ, M, και τησ διατμητικόσ δύναμησ V, και aV εύναι ύςη
με 1,0 εϊν η τιμό τησ διατμητικόσ δύναμησ VR1, η οπούα προκαλεύ διαγώνια ρωγμό του ςτοιχεύου, εύναι
μικρότερη από την τιμό τησ διατμητικόσ δύναμησ κατϊ τη διϊρκεια τησ καμπτικόσ διαρροόσ
VMu=My/Ls ό 0 διαφορετικϊ.
Η τιμό για την ικανότητα γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ για τη ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ τησ ημαντικϋσ
Βλϊβεσ (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 θ um 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 αντύςταςησ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ ςτην αςτοχύα, η οπούα
υπολογύζεται ςύμφωνα με την εξύςωςη .8α του ΚΑΝ.ΕΠΕ., από τισ ακόλουθεσ εκφρϊςεισ:


Για δοκούσ και υποςτυλώματα που ςχεδιϊςτηκαν και καταςκευϊςτηκαν με βϊςη 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) KAN.EΠE.

Για τα τοιχύα που ςχεδιϊςτηκαν και καταςκευϊςτηκαν με βϊςη τισ διατϊξεισ μετϊ το 1985
διατϊξεισ για αντιςειςμικότητα, λαμβϊνοντασ υπόψη την παρϊγραφο ii) του ςχολύου τησ
ενότητασ 7.2.4.1β, από:
θum = 0,01 ∙ (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) KAN.EΠE.

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 κυκλικό
φόρτιςη μπορεύ επύςησ να υπολογιςτεύ ωσ το ϊθροιςμα τησ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ κατϊ τη διαρροό
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και το πλαςτικό τμόμα τησ αντύςταςησ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ που υπολογύζεται από την ακόλουθη
ϋκφραςη:


Για δοκούσ και υποςτυλώματα που ςχεδιϊςτηκαν και καταςκευϊςτηκαν με βϊςη τισ μετϊ το
1985 διατϊξεισ για αντιςειςμικότητα, από:
pl

θum = θu − θy = 0,0145 ∙ (0,25ν )

max 0,01;ω ′

0,3

fc

max 0,01;ω−ω ′

0,2

αs

0,35

25

αρ s

f yw
fc

(1,275100 ρ d )
(.11β) KAN.EΠE.



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

θum = θu − θy = 0,0087 ∙ (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) KAN.EΠE.

Για ςτοιχεύα με ρϊβδουσ οπλιςμού ςχεδιαςμϋνεσ και καταςκευαςμϋνεσ, ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ που
ύςχυαν πριν από το 1985 ςτην Ελλϊδα, οι τιμϋσ που υπολογύζονται με βϊςη τισ εξιςώςεισ .8α και .8β
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 χϊλυβα.
φy = 1 r

y

=

fy
E s 1−ξ y d

(A.1) KAN.EΠE.

Εϊν η διατομό διαρρϋει λόγω τησ παραμόρφωςησ του ςκυροδϋματοσ ςε θλύψη, δηλαδό για την
παραμόρφωςη τησ θλιπτικόσ ύνασ ςτο ϊκρο 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) KAN.EΠE.

Η χαμηλότερη 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 η δομό ϋχει καταςκευαςτεύ με
κανονιςμούσ πριν από το 1985, τότε οι μϋςεσ τιμϋσ τησ αντύςταςησ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ και το
πλαςτικό τμόμα τησ μϋςησ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ, διαιρούνται με 1,2. Επιπλϋον, εϊν οι
παραμορφωμϋνεσ διαμόκεισ ρϊβδοι ϋχουν ευθεύεσ ϊκρεσ που αγκυρώνονται ξεκινώντασ από το
ακραύο τμόμα του μϋλουσ, το πλαςτικό τμόμα τησ ςτροφόσ χορδόσ υπολογύζεται με την τιμό του
λόγου θλιπτικού οπλιςμού, ω’, διπλαςιαςμϋνη ςε ςχϋςη με την τιμό που εφαρμόζεται ϋξω από τη
μϊτιςη. Επιπρόςθετα, ςε διατομϋσ όπου το μόκοσ παρϊθεςησ οπλιςμού lb εύναι μικρότερο από το
ελϊχιςτο μόκοσ παρϊθεςησ για παραμόρφωςη αςτοχύασ lbu,min, το πλαςτικό τμόμα τησ αντύςταςησ
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 για την
γωνύα ςτροφόσ χορδόσ κατϊ τη διαρροό, θy υπολογύζει την επύδραςη του ματύςματοσ ςύμφωνα με την
ενότητα 7.2.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ.). Σϋλοσ, εϊν εφαρμοςτούν λεύεσ (απλϋσ) διαμόκεισ ρϊβδοι, οι τιμϋσ που
λαμβϊνονται για ραβδωτϋσ ρϊβδουσ πολλαπλαςιϊζονται με ϋναν ςυντελεςτό ύςο με 95% και ςτην
περύπτωςη που τα ςτοιχεύα με μόκοσ παρϊθεςησ 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 αντύςταςησ γωνύασ ςτροφόσ χορδόσ των ςτοιχεύων. το SeismoStruct οι
παρακϊτω εξιςώςεισ που προτεύνονται από τουσ D. Biskinis and M.N. Fardis [2013] χρηςιμοποιούνται
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 τον Ευρωκώδικα
2 (CEN 2004), αλλιώσ αV=0 και αsl=0 αν η εξόλκευςη των ρϊβδων εφελκυςμού από τη ζώνη
παρϊθεςησ 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 διατϊξεισ πριν από το 1985 για
ςειςμικό ςχεδιαςμό και ύςο με 1.0 για τα ςτοιχεύα που ςχεδιϊςτηκαν και καταςκευϊςτηκαν ςύμφωνα
με τουσ κανόνεσ που ιςχύουν ςτην Ελλϊδα μετϊ το 1985, οι Δθ u,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 κυροδζματοσ
Οι τιμϋσ των μελών με μανδύα για 𝑀𝑦∗ , 𝜃𝑦∗ και 𝜃𝑢∗ 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

Περιτφλιξθ με ΙΟΠ
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 ςτην κϊμψη 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 περύςφιγξησ να αυξϊνεται κατϊ αρfff,e όπου α εύναι ο
ςυντελεςτόσ αποτελεςματικότητασ περύςφιγξησ (confinement effectiveness factor), ρf η αναλογύα
υφϊςματοσ ΙΟΠ παρϊλληλη με την διεύθυνςη 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.

Παράρτθμα Θ

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 από θραύςη κορμού, VR,max, η οπούα υπό κυκλικό φόρτιςη υπολογύζεται ςύμφωνα με το
παρϊρτημα 7Γ του ΚΑΝ.ΕΠΕ.. από την ακόλουθη ϋκφραςη:
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 ληφθεύ
μεγαλύτερη από την τιμό που αντιςτοιχεύ ςε αςτοχύα από θραύςη κορμού κατϊ μόκοσ τησ διαγώνιασ
του υποςτυλώματοσ μετϊ από καμπτικό διαρροό, VR,max, η οπούα υπό κυκλικό 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
(tan δ = h 2Ls = 0.5 αs ).

μεταξύ

τησ

διαγώνιασ

και

του

ϊξονα

του

υποςτυλώματοσ

Πρϋπει να ελεγχθεύ ςτα τοιχύα η πιθανότητα ολύςθηςησ ςτη βϊςη ό ςε όποιο κομμϊτι τησ διατομόσ
που ο διαμόκησ οπλιςμόσ μπορεύ να διαρρεύςει. Δεν πρϋπει να ελεγχθεύ η αντοχό ςε ολύςθηςη ςε
τοιχύα που η αςτοχύα ςε τϋμνουςα ςυμβαύνει πριν τη διαρροό ςε κϊμψη. Η 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
Με
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-Γ13 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

As fy 0,6sin φ + cos φ + 0,6N + 1,1

pl

VR,SLS = 1 − 0,025μθ min

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) μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για τοιχύα με λόγο διϊτμηςησ αs≥1.0.
Για τοιχύα με χαμηλό λόγο διϊτμηςησ αs≤1.2, η ικανότητα ςε διϊτμηςη πρϋπει να υπολογιςτεύ από την
ακόλουθη εξύςωςη του Παραρτόματοσ 7Γ του ΚΑΝ.ΕΠΕ.:
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(Γ.15) KAN.EΠE.

VR,squat = Vsi + Vc
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 κυροδζματοσ
Η τιμό τησ διατμητικόσ αντοχόσ 𝑉𝑅∗ των μελών με μανδύα ςκυροδϋματοσ 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

Περιτφλιξθ με ΙΟΠ
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
(8.8) του ΚΑΝ.ΕΠΕ..

τοιχεία Φζρουςασ Σοιχοποιίασ
Όλοι οι ϋλεγχοι για τα ςτοιχεύα φϋρουςασ τοιχοποιύασ πραγματοποιούνται ςύμφωνα με τον
Ευρωκώδικα.

ΚΑΜΠΤΛΘ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ
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.

ΣΟΧΕΤΟΜΕΝΘ ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ
Η ςτοχευόμενη μετακύνηςη δt (§ 5.7.4.2) υπολογύζεται λαμβϊνοντασ υπόψη όλουσ τουσ ςχετικούσ
παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την μετατόπιςη ενόσ κτιρύου το οπούο αποκρύνεται ανελαςτικϊ. Δύνεται η
δυνατότητα να εξεταςτεύ η μετατόπιςη ενόσ ελαςτικού μονοβϊθμιου ςυςτόματοσ 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.
Αν δεν χρηςιμοποιηθεύ μια ακριβϋςτερη μϋθοδοσ, 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.

Παράρτθμα Θ
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Όπου Se(T) εύναι η ελαςτικό φαςματικό ψεύδο-επιτϊχυνςη (που προϋρχεται από το φϊςμα EC8) που
αντιςτοιχεύ ςτην ιςοδύναμη θεμελιώδη ιδιοπερύοδο τησ καταςκευόσ Σe ςτο διϊγραμμα μετατόπιςησδύναμησ του ςυςτόματοσ, όπωσ ορύζεται ςτην εξύςωςη S5.5 τησ § 5.7.3.5) και C0, C1, C2 και C3 εύναι
διορθωτικού ςυντελεςτϋσ που ορύζονται ωσ εξόσ:
C0: υντελεςτόσ που ςυςχετύζει τη φαςματικό μετατόπιςη του ιςοδύναμου ελαςτικού ςυςτόματοσ με
δυςκαμψύα Κe (Sd=[Te2/4π2]Se(T)), με την πραγματικό μετατόπιςη δt τησ κορυφόσ τησ καταςκευόσ, η
οπούα υποτύθεται ότι αποκρύνεται ωσ ϋνα ελαςτικο-πλαςτικό ςύςτημα (§ 5.7.3.4). Οι τιμϋσ αυτού του
ςυντελεςτό μπορούν να ληφθούν ύςεσ με 1,0, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, για ϋναν αριθμό ορόφων ύςο με 1, 2, 3, 5
και ≥ 10, αντύςτοιχα.
Ο λόγοσ C1=δinel/δel τησ μϋγιςτησ ανελαςτικόσ μετατόπιςησ ενόσ κτιρύου ςτην 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-Μϋροσ 1) και
R=Vel/Vy ο λόγοσ τησ ελαςτικόσ απαύτηςησ προσ την αντοχό διαρροόσ τησ καταςκευόσ. Αυτόσ ο λόγοσ
μπορεύ να υπολογιςθεύ από τη ςχϋςη:
R=

S e (T) g
Vy W

(5.7) ΚΑΝ.ΕΠΕ.

∙ Cm

Όπου η αντοχό διαρροόσ Vy υπολογύζεται με την κατϊλληλη γραμμικοπούηςη τησ τϋμνουςασ βϊςησ
ϋναντι τησ ςχϋςησ μετατόπιςησ κορυφόσ του κτιρύου, όπωσ ορύζεται ςτο §5.7.3.4. Για λόγουσ ευκολύασ
(και ςυντηρητικϊ), ο λόγοσ Vy/W μπορεύ να θεωρηθεύ ύςοσ με 0,15 για κτύρια με διπλό δομικό ςύςτημα
και 0,10 για κτύρια με αμιγώσ πλαιςιακό ςύςτημα.
C2: υντελεςτόσ που λαμβϊνει υπόψη την επύδραςη του ςχόματοσ του βρόχου υςτϋρηςησ ςτη μϋγιςτη
μετατόπιςη. Οι τιμϋσ τησ μπορούν να ληφθούν από τον Πύνακα 5.1.

Στάθμη
Επιτελεςτικότητασ
«Περιοριςμζνεσ
Βλάβεσ»
«Σημαντικζσ
Βλάβεσ»
«Οιονεί
Κατάρρευςη»

T=0.1s
Δομικόσ
Δομικόσ
Τφποσ 1
Τφποσ 2

T≥TC
Δομικόσ
Δομικόσ
Τφποσ 1
Τφποσ 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 χαρακτηρύζονται ωσ δομϋσ με χαμηλό πλαςτιμότητα
(π.χ. κτύρια καταςκευαςμϋνα πριν από το 1985 ό κτύρια που η καμπύληαντύςταςόσ τουσ
χαρακτηρύζεται από μια διαθϋςιμη πλαςτιμότητα μετακινόςεων μικρότερη από 2), τα οπούα
αναμϋνεται να ϋχουν φτωχότερη υςτερητικό ςυμπεριφορϊ από εκεύνα με υψηλό ολκιμότητα που
χαρακτηρύζονται ωσ ςυςτόματα Σύπου 2 (π.χ. τα κτύρια που καταςκευϊςτηκαν μετϊ το 1985 ό κτύρια
των οπούων η καμπύλη αντύςταςησ χαρακτηρύζεται από διαθϋςιμη πλαςτιμότητα μετακινόςεων
μεγαλύτερη του 2). Δεδομϋνου ότι η επύδραςη τησ υςτερητικόσ ςυμπεριφορϊσ εύναι μεγαλύτερη για
υψηλότερα επύπεδα μετελαςτικόσ δομικόσ απόκριςησ, οι τιμϋσ του ςυντελεςτό C2 εξαρτώνται από τη
ςτϊθμη επιτελεςτικότητασ.
C3: υντελεςτόσ που λαμβϊνει υπόψη την αύξηςη των μετατοπύςεων εξαιτύασ των φαινομϋνων
δευτϋρασ τϊξεωσ (P-Δ). Μπορεύ να ληφθεύ ύςοσ με 1+5(θ-0.1)/Σ, όπου θ εύναι ο ςυντελεςτόσ
ευαιςθηςύασ ςχετικόσ μετακύνηςησ ορόφων (βλϋπε EC8-Μϋροσ1). την ςυνηθιςμϋνη περύπτωςη (για
κτύρια οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ και κτύρια με τοιχοποιύεσ) όπου θ<0.1, λαμβϊνεται C3=1.0.
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Προςδιοριςμόσ τθσ εξιδανικευμζνθσ ελαςτικισ - τζλεια πλαςτικισ ςχζςθσ δφναμθσμετατόπιςθσ
Η μη γραμμικό ςχϋςη μετατόπιςησ δύναμησ που ςυνδϋει την τϋμνουςα βϊςησ με την μετατόπιςη του
κόμβου ελϋγχου πρϋπει να αντικαταςταθεύ από μια εξιδανικευμϋνη καμπύλη για τον προςδιοριςμό
τησ ιςοδύναμησ πλευρικόσ ακαμψύασ Ke και τησ αντύςτοιχησ αντοχόσ διαρροόσ Vy του κτιρύου.
υνιςτϊται η εξιδανικευμϋνη καμπύλη αντύςταςησ (ςχϋςη μετατόπιςησ-δύναμησ) να εύναι διγραμμικό,
με κλύςη του πρώτου κλϊδου ύςη με Ke και κλύςη του δεύτερου κλϊδου ύςη με αKe. Οι δύο γραμμϋσ που
ςυνθϋτουν τη διγραμμικό καμπύλη μπορούν να οριςτούν γραφικϊ, βϊςει του κριτηρύου των περύπου
ύςων εμβαδών των διατομών που ορύζονται πϊνω και κϊτω από τη διαςταύρωςη των πραγματικών
και των εξιδανικευμϋνων καμπυλών (χόμα 5.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ.).

χόμα .5.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Εξιδανύκευςη μιασ (ενδεικτικόσ) καμπύλησ αντύςταςησ τησ
καταςκευόσ με διγραμμικό καμπύλη
Η ιςοδύναμη πλευρικό δυςκαμψύα Ke καθορύζεται ωσ η επιβατικό δυςκαμψύα που αντιςτοιχεύ ςε μια
δύναμη ύςη με το 60% τησ δύναμησ διαρροόσ Vy, η οπούα ορύζεται από τη διαςταύρωςη των
παραπϊνω γραμμών. Η κανονικοποιημϋνη κλύςη (α) του δεύτερου κλϊδου καθορύζεται από μια ευθεύα
γραμμό που διϋρχεται από το ςημεύο τησ (πραγματικόσ) μη-γραμμικόσ καμπύλησ αντύςταςησ που
αντιςτοιχεύ ςτην οριακό μετατόπιςη (δu), πϋρα από την οπούα παρατηρεύται ςημαντικό ελϊττωςη τησ
αντοχόσ τησ καταςκευόσ (χόμα 5.2). ε κϊθε περύπτωςη, η υπολογιςμϋνη τιμό του α πρϋπει να εύναι
θετικό (ό μηδενικό), αλλϊ όχι μεγαλύτερη από 0,10 (για να εύναι ςυμβατό με τισ ϊλλεσ παραδοχϋσ που
προκύπτουν από τη μϋθοδο εκτύμηςησ τησ ςτοχευόμενησ μετακύνηςησ δt, όπωσ ο ςυντελεςτόσ C1). Σο
ςυνιςτώμενο ποςοςτό μεύωςησ τησ αντύςταςησ εύναι 15%, υπό την προώπόθεςη ότι κανϋνα κύριο
κατακόρυφο μϋλοσ δεν ϋχει φθϊςει ςε αςτοχύα ςε αυτό το επύπεδο (ςε αυτό την περύπτωςη, η
διγραμμικότητα τησ καμπύλησ θα γύνει για τη μετατόπιςη που αντιςτοιχεύ ςε αυτό την αςτοχύα).

Προςδιοριςμόσ Θεμελιϊδουσ Ιδιοπεριόδου
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.

Παράρτθμα Θ6 - TBDY
ε αυτό το παρϊρτημα, παρουςιϊζονται οι παρϊμετροι που χρηςιμοποιούνται για την αποτύμηςη των
καταςκευών ςύμφωνα με τον Σούρκικο Αντιςειςμικό Κανονιςμό Κτιρύων- Turkish Earthquake
Building Regulations-TBDY.

ΣΟΧΟΙ ΑΠΟΣΙΜΘΘ ΚΑΙ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟΤ
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.
Επύπεδο
ειςμικού
Κινδύνου
DD-4
(68%/50
χρόνια)
DD-3
(50%/50
χρόνια)
DD-2
(10%/50
χρόνια)
DD-1
(2%/50 χρόνια)

τϊθμεσ Επιτελεςτικότητασ Κτιρύου
Αδιϊλειπτη
Φρόςη
(KK)

Άμεςη Φρόςη
(HK)

Προςταςύα
Ζωόσ
(CG)

a

b

c

e

f

g

i

j

k

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), Άμεςη Φρόςη
(HK), Προςταςύα Ζωόσ (CG) και Οιονεύ Κατϊρρευςη (BP).

τάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Αδιάλειπτθ Χριςθ (KK)
Η αδιϊλειπτη χρόςη 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.

τάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Άμεςθ Χριςθ (ΘK)
Η 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.
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τάκμθ Επιτελεςτικότθτασ Προςταςία 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.

τάκμθ 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), χωρύσ ϊλλο ουςιαςτικό ςυντελεςτό αςφϊλειασ
ϋναντι ολικόσ ό μερικόσ κατϊρρευςησ.
Σα κριτόρια για την επιλογό των τόχων Ικανότητασ μπορούν να βρεθούν ςτον TBDY.

Πλθροφορίεσ για τθν αποτίμθςθ τθσ καταςκευισ
Προκειμϋνου να επιλεγεύ ο αποδεκτόσ τύποσ ανϊλυςησ και οι κατϊλληλεσ τιμϋσ των ςυντελεςτών
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.

Περιοριςμζνθ τάκμθ Αξιοπιςτίασ
Η περιοριςμϋνη ςτϊθμη αξιοπιςτύασ αντιςτοιχεύ ςε μια ςτϊθμη αξιοπιςτύασ 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 τάκμθ 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.

υντελεςτζσ Εμπιςτοςφνθσ
τον επόμενο πύνακα τησ ενότητασ 15.2.12 του TBDY οι ςυντελεςτϋσ εμπιςτοςύνησ για κϊθε επύπεδο
εμπιςτοςύνησ εμφανύζονται.

Παράρτθμα Θ

τϊθμη Αξιοπιςτύασ
Περιοριςμϋνη
Εκτεταμϋνη
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υντελεςτόσ
Αξιοπιςτύασ
0.75
1.00

Πύνακασ 15.1 του TBDY – υντελεςτϋσ Εμπιςτοςύνησ

υντελεςτζσ Αςφαλείασ
τον TBDY οι ςυντελεςτϋσ αςφαλεύασ ενςωματώνονται ϊμεςα ςτισ αντοχϋσ των μελών και ςτα όρια
παραμόρφωςησ.

ΜΟΝΣΕΛΑ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΙΜΘΘ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ
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.

Ικανότθτα Παραμόρφωςθσ
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 ςτην ακραύα διατομό). 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 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 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 Άμεςησ Φρόςησ (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 ταη 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 )

= 0,75θp

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

(5.7b) TBDY
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=

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.
φy = 1 r

y

=

fy
E s 1−ξ y d

(A.1) KAN.EΠE.

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 ΚΑΝΕΠΕ:
φy = 1 r

y

=

εc
ξy d

≈

1.8f c
Ec ξy d

(A.2) KAN.EΠE.

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
SeismoStruct χρηςιμοποιούνται οι εξιςώςεισ, που προτϊθηκαν από τουσ D. Biskinis και M. N. Fardis
[2013] για το φy και φu.

Μανδφεσ κυροδζματοσ
Οι τιμϋσ των θ∗y και θu∗ για τα μϋλη με μανδύα 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

Παράρτθμα Θ
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Περιτφλιξθ με ΙΟΠ
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.

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

𝑁𝑑
𝐴𝑐

Vc = 0.8Vcr

(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 κυροδζματοσ
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

Περιτφλιξθ με ΙΟΠ
Η ςυνειςφορϊ του μανδύα ΙΟΠ ςτην αντοχό ςε διϊτμηςη λαμβϊνεται υπόψη ςύμφωνα με την ενότητα
15B.3 του Παραρτόματοσ 15B του TBDY, όπωσ φαύνεται παραπϊνω.

τοιχεία Φζρουςασ Σοιχοποιίασ
Όλοι οι ϋλεγχοι για τα ςτοιχεύα φϋρουςασ τοιχοποιύασ πραγματοποιούνται ςύμφωνα με το ASCE 4117.

ΚΑΜΠΤΛΘ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ
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.

ΣΟΧΕΤΟΜΕΝΘ ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ
Η ςτοχευόμενη μετακύνηςη ορύζεται ωσ η ςειςμικό απαύτηςη που προκύπτει από το ελαςτικό φϊςμα
απόκριςησ ςε όρουσ μετατοπύςεων ενόσ ιςοδύναμου μονοβαθμύου ςυςτόματοσ. Προκειμϋνου να
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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)

(5B.12) TBDY

d1,max = Sdi (T1 )
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

(5B.15) TBDY

αy 1

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

1+ R y −1
Ry

TB
T1

≥ 1 for T1≤TB

(5B.17a) TBDY
(5B.17b) TBDY

Προςδιοριςμόσ τθσ εξιδανικευμζνθσ ελαςτικισ - τζλεια πλαςτικισ ςχζςθσ δφναμθσμετατόπιςθσ
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

