
 

 

 

 

SeismoStruct 2022 

Εγχειρίδιο Χρήσης 
 

 

 

 

 

 





Πνευματικά Δικαιώματα 

 

Πνευματικά δικαιώματα © 2002-2022 Seismosoft Ltd. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. 

Το SeismoStruct ® είναι σήμα κατατεθέν της Seismosoft Ltd. Ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας 
προστατεύει το λογισμικό και όλα τα σχετικά έγγραφα. 

Κανένα μέρος του παρόντος εγχειριδίου χρήσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί με 
οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια από την 
Seismosoft Ltd . 

Seismosoft Ltd. 
Piazza Castello, 19 
27100 Pavia (PV) - Italy 
e-mail: info@seismosoft.com 
website: www.seismosoft.com 

Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται 
σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Η Seismosoft δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη ή λάθη 
στην εκτύπωση. 

Τέλος, οποιαδήποτε αναφορά σε προϊόντα τρίτων προορίζεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και 
δεν αποτελεί δέσμευση ούτε σύσταση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Για την αναγνώριση/αναφορά χρήσης του προγράμματος σε οποιοδήποτε είδος δημοσίευσης 
(επιστημονικά άρθρα, τεχνικές εκθέσεις, βιβλία, διατριβές, κλπ), θα πρέπει να συμπεριληφθεί μια 
έκφραση του τύπου: Seismosoft [2022] "SeismoStruct 2022 [2022] – A computer program for seismic 
assessment of reinforced concrete framed structures," available from https://seismosoft.com/. 

https://seismosoft.com/




 

Πίνακας Περιεχομένων 

Εισαγωγή .............................................................................................................................. 10 

Γενικά ................................................................................................................................... 12 
Απαιτήσεις Συστήματος .............................................................................................................................................................. 12 
Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση του προγράμματος ..................................................................................................... 12 
Έναρξη του προγράμματος και επιλογές Εγγραφής ...................................................................................................... 13 
Κύριο μενού και Γραμμή εργαλείων ....................................................................................................................................... 14 

Γρήγορη Εκκίνηση ................................................................................................................. 19 
Παράδειγμα ν.1 - Pushover Ανάλυση Διώροφου Κτιρίου ............................................................................................ 19 
Παράδειγμα ν.2 – Pushover Ανάλυση Διώροφου Κτιρίου ............................................................................................ 51 
Παράδειγμα ν.3 – Δυναμική Ανάλυση Χρονοϊστορίας Διώροφου Κτιρίου ........................................................... 55 
Παράδειγμα ν.4 – Ανάλυση Pushover Διώροφου Κτιρίου ............................................................................................ 59 
Παράδειγμα ν.5 - Ιδιομορφική Ανάλυση ενός Διώροφου Κτιρίου ............................................................................ 96 
Παράδειγμα ν.6 – Δυναμική Ανάλυση Χρονοϊστορίας ενός Διώροφου Κτιρίου .............................................. 102 
Προσομοιωτής Κτιρίου ............................................................................................................................................................. 107 

Βασικές Ρυθμίσεις και Διαμόρφωση Κατασκευής ..................................................................................................... 108 
Ειδικές Ρυθμίσεις ..................................................................................................................................................................... 108 
Κύριο Παράθυρο Προσομοιωτή Κτιρίου ........................................................................................................................ 112 
Εισαγωγή Δομικών Μελών .................................................................................................................................................. 113 
Επεξεργασία Δομικών Μελών ............................................................................................................................................ 133 
Δημιουργία Νέων Ορόφων................................................................................................................................................... 134 
Προβολή Μοντέλου 3D .......................................................................................................................................................... 135 
Επιπλέον Λειτουργίες του Προσομοιωτή Κτιρίου ..................................................................................................... 136 
Αποθήκευση και Άνοιγμα Αρχείου του Προσομοιωτή Κτιρίου ............................................................................. 138 
Δημιουργία Έργου του SeismoStruct στον Προσομοιωτή Κτιρίου ..................................................................... 138 

Σύντομη Εισαγωγή ...................................................................................................................................................................... 139 
Δομικό Προσομοίωμα και Κατασκευαστική Διαμόρφωση ..................................................................................... 140 
Ρυθμίσεις ..................................................................................................................................................................................... 141 
Φορτίσεις .................................................................................................................................................................................... 141 

Εξαγωγή και Εισαγωγή Έργου SeismoStruct σε Αρχείο XML ................................................................................. 143 

Εισαγωγή Δεδομένων ...........................................................................................................144 
Τύποι Ανάλυσης ........................................................................................................................................................................... 144 
Ενότητα Εισαγωγής Δεδομένων ........................................................................................................................................... 145 
Επιλογή Μονάδων ....................................................................................................................................................................... 146 
Επεξεργασία ................................................................................................................................................................................... 147 

Επιλογές Επεξεργασίας ......................................................................................................................................................... 147 
Γραφικά Δεδομένα Εισαγωγής/Δημιουργία ................................................................................................................. 149 
Ομάδες Κόμβων/Στοιχείων ................................................................................................................................................. 150 
Επιλογές 3D Απεικόνισης ..................................................................................................................................................... 152 
Περιστροφή/Μετακίνηση του 3D μοντέλου ................................................................................................................ 156 

Ρυθμίσεις Έργου .......................................................................................................................................................................... 157 
Γενικά ........................................................................................................................................................................................... 158 
Ανάλυση ....................................................................................................................................................................................... 159 
Στοιχεία ........................................................................................................................................................................................ 161 
Συζευγμένες Δεσμεύσεις ....................................................................................................................................................... 163 
Προσαρμοζόμενη Pushover ................................................................................................................................................. 165 
Ιδιομορφική Ανάλυση ............................................................................................................................................................ 166 
Καταστατικά Μοντέλα .......................................................................................................................................................... 169 



6 SeismoStruct Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

Υποδιαίρεση Στοιχείου ...........................................................................................................................................................169 
Ανάλυση Φασματικής Απόκρισης ......................................................................................................................................170 
Ρηγματωμένη/Αρηγμάτωτη Δυσκαμψία ........................................................................................................................171 
Κριτήρια Σύγκλισης .................................................................................................................................................................173 
Καθολική Στρατηγική Επαναλήψεων ..............................................................................................................................177 
Στρατηγική Επαναλήψεων Στοιχείου ..............................................................................................................................179 
Βαρύτητα και Μάζα .................................................................................................................................................................181 
Μέθοδος Ολοκλήρωσης ..........................................................................................................................................................183 
Απόσβεση .....................................................................................................................................................................................185 

Υλικά .................................................................................................................................................................................................. 188 
Διατομές ........................................................................................................................................................................................... 190 
Κατηγορίες Στοιχείων ............................................................................................................................................................... 193 
Γεωμετρία Κατασκευής ............................................................................................................................................................ 195 

Κόμβοι ...........................................................................................................................................................................................196 
Τοπολογία Στοιχείου ...............................................................................................................................................................198 
Συζευγμένες Δεσμεύσεις ........................................................................................................................................................209 
Εξωτερικές Δεσμεύσεις ..........................................................................................................................................................214 

Επιβαλλόμενα Φορτία ............................................................................................................................................................... 215 
Παράμετροι τσουνάμι .............................................................................................................................................................215 
Επικόμβια Φορτία ....................................................................................................................................................................223 
Κατανεμημένα Φορτία ...........................................................................................................................................................227 
Φάσεις Φόρτισης ......................................................................................................................................................................229 
Καμπύλες Χρονοϊστορίας ......................................................................................................................................................234 
Παράμετροι Προσαρμοζόμενης Pushover ......................................................................................................................238 
Παράμετροι ΑΔΑ (IDA) ...........................................................................................................................................................241 
Παράμετροι ΑΦΑ (RSA) ..........................................................................................................................................................242 

Στοχευόμενη Μετακίνηση ........................................................................................................................................................ 243 
Έλεγχοι Βάσει Κανονισμού ..................................................................................................................................................... 245 
Κριτήρια Επιτελεστικότητας.................................................................................................................................................. 249 
Στατιστικά Προσομοιώματος ................................................................................................................................................ 252 
Αποτελέσματα Ανάλυσης ......................................................................................................................................................... 253 

Επεξεργαστής ...................................................................................................................... 257 

Διαχείριση Αποτελεσμάτων ................................................................................................. 263 
Ρυθμίσεις Διαχείρισης Αποτελεσμάτων ............................................................................................................................ 264 
Επιλογές Διαγράμματος ........................................................................................................................................................... 265 
Δημιουργώντας Ταινία της Ανάλυσης................................................................................................................................ 266 
Καταγραφές Ανάλυσης ............................................................................................................................................................. 267 
Ποσότητες Ιδιομορφών/Μάζας ............................................................................................................................................ 268 
Στοχευόμενη Μετακίνηση ........................................................................................................................................................ 270 
Αποτελέσματα Βήματος ........................................................................................................................................................... 270 
Απεικόνιση Παραμορφωμένης μορφής ............................................................................................................................. 272 
Λεπτομέρειες Σύγκλισης........................................................................................................................................................... 275 
Διαγράμματα Εντατικών Μεγεθών ..................................................................................................................................... 276 
Έλεγχοι βάσει Κανονισμού ..................................................................................................................................................... 278 
Παράμετροι Καθολικής Απόκρισης ..................................................................................................................................... 280 
Έλεχγοι Κριτηρίων Επιτελεστικότητας ............................................................................................................................ 284 
Εντατικά/Παραμορφωσιακά Μεγέθη Στοιχείων.......................................................................................................... 286 
Αποτελέσματα Τάσεων και Παραμορφώσεων .............................................................................................................. 290 
Περιβάλλουσα ΑΔΑ (IDA) ........................................................................................................................................................ 292 

SeismoStruct Λειτουργία Batch ............................................................................................ 294 
Δημιουργία Νέου Αρχείου Εισαγωγής Δεδομένων με το SPF Creator ................................................................. 294 
SeismoBatch ................................................................................................................................................................................... 296 
Ορισμός του Καταλόγου Εργασίας στο SeismoBatch ................................................................................................. 297 
Εκτελώντας την Ανάλυση από το SeismoBatch ............................................................................................................ 298 



Πίνακας Περιεχομένων 7 

 

Εξαγωγή Αποτελεσμάτων από το SeismoBatch ............................................................................................................ 299 

Βιβλιογραφία .......................................................................................................................300 

Παράρτημα Α – Θεωρητικό υπόβαθρο και παραδοχές προσομοίωσης ..................................311 
Γεωμετρική Μη γραμμικότητα .............................................................................................................................................. 311 
Ανελαστικότητα υλικού ............................................................................................................................................................ 312 
Καθολικό και Τοπικό Σύστημα Αξόνων ............................................................................................................................. 315 
Μη γραμμική διαδικασία επίλυσης ...................................................................................................................................... 316 

Παράρτημα B – Τύποι Ανάλυσης ..........................................................................................324 
Ιδιομορφική Ανάλυση ................................................................................................................................................................ 324 
Στατική Aνάλυση (μη-μεταβλητή φόρτιση) .................................................................................................................... 325 
Στατική Ανάλυση Pushover .................................................................................................................................................... 325 
Στατική Προσαρμοζόμενη Ανάλυση Pushover ............................................................................................................... 326 
Στατική Ανάλυση Χρονοϊστορίας ......................................................................................................................................... 327 
Δυναμική Ανάλυση Χρονοϊστορίας ...................................................................................................................................... 327 
Αυξητική Δυναμική Ανάλυση – ΑΔΑ .................................................................................................................................... 327 
Ανάλυση Φασματικής Απόκρισης – ΑΦΑ.......................................................................................................................... 327 
Ανάλυση Λυγισμού ...................................................................................................................................................................... 328 
Μη Γραμμική Ανάλυση Τσουνάμι ......................................................................................................................................... 329 

Παράρτημα Γ – Υλικά ...........................................................................................................330 
Υλικά Χάλυβα ................................................................................................................................................................................ 330 
Υλικά σκυροδέματος .................................................................................................................................................................. 338 
Άλλα Υλικά ...................................................................................................................................................................................... 345 

Παράρτημα Δ - Διατομές ......................................................................................................351 
Διατομές ενός υλικού ................................................................................................................................................................. 351 
Διατομές Οπλισμένου Σκυροδέματος ................................................................................................................................. 369 
Διατομές Οπλισμένου Σκυροδέματος με Μανδύα ......................................................................................................... 386 
Σύνθετες Διατομές....................................................................................................................................................................... 402 
Διατομές Φέρουσας Τοιχοποιίας .......................................................................................................................................... 406 

Παράρτημα E – Εισαγωγή Δομικών Στοιχείων .......................................................................408 

Παράρτημα Ζ – Κατηγορίες Στοιχείων ...................................................................................446 
Τύποι στοιχείων Δοκού-Υποστυλώματος ........................................................................................................................ 446 
Τύποι Στοιχείου Συνδέσμου .................................................................................................................................................... 470 
Τύποι Στοιχείων Μάζας και Απόσβεσης ............................................................................................................................ 488 

Παράρτημα Η – Καμπύλες Απόκρισης ...................................................................................492 

Παράρτημα Θ – Κανονισμοί .................................................................................................525 

Παράρτημα Θ1 - ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ .............................................................................................525 
Στάθμες Επιτελεστικότητας ................................................................................................................................................... 525 

Στάθμη Επιτελεστικότητας Οιονεί Κατάρρευση (NC) ............................................................................................. 525 
Στάθμη Επιτελεστικότητας Σημαντικές Βλάβες (SD) .............................................................................................. 525 
Στάθμη Επιτελεστικότητας Περιορισμένες Βλάβες (DL) ........................................................................................ 525 

Πληροφορίες για την αποτίμηση κατασκευών .............................................................................................................. 526 
KL1: Περιορισμένη Στάθμη Αξιοπιστίας ........................................................................................................................ 526 
KL2: Κανονική Στάθμη Αξιοπιστίας ................................................................................................................................. 526 
KL3: Υψηλή Στάθμη Αξιοπιστίας ....................................................................................................................................... 526 
Συντελεστές Αξιοπιστίας ...................................................................................................................................................... 527 
Συντελεστές Ασφαλείας ........................................................................................................................................................ 527 

Μοντέλα Ικανότητας για Αποτίμηση και Ελέγχους ..................................................................................................... 528 
Ικανότητα Παραμόρφωσης ................................................................................................................................................. 528 
Ικανότητα Ροπής Κάμψης .................................................................................................................................................... 531 



8 SeismoStruct Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

Διατμητική Ικανότητα ............................................................................................................................................................531 
Στοιχεία Φέρουσας Τοιχοποιίας .........................................................................................................................................532 
Καμπύλη Ικανότητας ..............................................................................................................................................................533 
Στοχευόμενη Μετακίνηση .....................................................................................................................................................533 

Παράρτημα Θ2 - ASCE .......................................................................................................... 536 
Στάθμες Επιτελεστικότητας ................................................................................................................................................... 536 

Στάθμη Επιτελεστικότητας Επίπεδο Λειτουργικότητας (1-A) ..............................................................................536 
Στάθμη Επιτελεστικότητας Άμεση Χρήση (1-Β) ..........................................................................................................536 
Στάθμη Επιτελεστικότητας Προστασία Ζωής (3-C) ..................................................................................................537 
Στάθμη Επιτελεστικότητας Οιονεί Κατάρρευση (5-D) .............................................................................................537 

Πληροφορίες για την αποτίμηση κατασκευών .............................................................................................................. 537 
Ελάχιστη Στάθμη Αξιοπιστίας.............................................................................................................................................537 
Συνήθης Στάθμη Αξιοπιστίας ..............................................................................................................................................537 
Εκτεταμένη Στάθμη Αξιοπιστίας .......................................................................................................................................538 
Συντελεστές Ασφαλείας .........................................................................................................................................................538 

Μοντέλα Ικανότητας για Αποτίμηση και Ελέγχους ..................................................................................................... 538 
Ικανότητα Παραμόρφωσης ..................................................................................................................................................538 
Ικανότητα Ροπής Κάμψης .....................................................................................................................................................539 
Διατμητική Αντοχή ..................................................................................................................................................................539 
Στοιχεία Φέρουσας Τοιχοποιίας .........................................................................................................................................541 

Καμπύλη Ικανότητας ................................................................................................................................................................. 544 
Στοχευόμενη Μετακίνηση ........................................................................................................................................................ 544 

Παράρτημα Θ3 - NTC-18 ....................................................................................................... 547 
Στάθμες Επιστελεστικότητας ................................................................................................................................................ 547 

Στάθμη Επιτελεστικότητας Οιονεί Κατάρρευση (SLC) .............................................................................................547 
Στάθμη Επιτελεστικότητας Προστασία Ζωής (SLV) .................................................................................................547 
Στάθμη Επιτελεστικότητας Περιορισμένες Βλάβες (SLD) ......................................................................................547 
Στάθμη Επιτελεστικότητας Επίπεδο Λειτουργικότητας (SLO) .............................................................................547 

Πληροφορίες για την αποτίμηση κατασκευών .............................................................................................................. 547 
KL1: Περιορισμένη Στάθμη Αξιοπιστίας .........................................................................................................................548 
KL2: Ικανοποιητική Στάθμη Αξιοπιστίας........................................................................................................................548 
KL3: Υψηλή Στάθμη Αξιοπιστίας ........................................................................................................................................548 
Συντελεστές Αξιοπιστίας .......................................................................................................................................................549 
Συντελεστές Ασφαλείας .........................................................................................................................................................549 
Μοντέλα Ικανότητας για Αποτίμηση και Ελέγχους ....................................................................................................550 
Ικανότητα Παραμόρφωσης ..................................................................................................................................................550 
Ικανότητα Ροπής Κάμψης .....................................................................................................................................................553 
Διατμητική Αντοχή ..................................................................................................................................................................553 

Στοιχεία Φέρουσας Τοιχοποιίας ........................................................................................................................................... 554 
Καμπύλη Ικανότητας ................................................................................................................................................................. 555 
Στοχευόμενη Μετακίνηση ........................................................................................................................................................ 555 

Παράρτημα Θ4 - NTC-08 ....................................................................................................... 558 
Στάθμες Επιστελεστικότητας ................................................................................................................................................ 558 

Στάθμη Επιτελεστικότητας Οιονεί Κατάρρευσης (SLC)...........................................................................................558 
Στάθμη Επιτελεστικότητας Ασφάλειας Ζωής (SLV) ..................................................................................................558 
Στάθμη Επιτελεστικότητας Περιορισμένες Βλάβες (SLD) ......................................................................................558 
Στάθμη Επιτελεστικότητας Επίπεδο Λειτουργικότητας (SLO) .............................................................................558 

Πληροφορίες για την αποτίμηση κατασκευών .............................................................................................................. 559 
KL1: Περιορισμένη Στάθμη Αξιοπιστίας .........................................................................................................................559 
KL2: Ικανοποιητική Στάθμη Αξιοπιστίας........................................................................................................................559 
KL3: Υψηλή Στάθμη Αξιοπιστίας ........................................................................................................................................559 
Συντελεστές Αξιοπιστίας .......................................................................................................................................................560 
Συντελεστές Ασφαλείας .........................................................................................................................................................560 



Πίνακας Περιεχομένων 9 

 

Ενότητα Συντελεστών Ασφαλείας .........................................................................................561 
Μοντέλα Ικανότητας για Αποτίμηση και Ελέγχους ..................................................................................................... 561 

Ικανότητα Παραμόρφωσης ................................................................................................................................................. 561 
Ικανότητα Ροπής Κάμψης .................................................................................................................................................... 564 
Διατμητική Αντοχή.................................................................................................................................................................. 564 
Στοιχεία Φέρουσας Τοιχοποιίας ........................................................................................................................................ 564 

Καμπύλη Ικανότητας ................................................................................................................................................................. 564 
Στοχευόμενη Μετακίνηση ........................................................................................................................................................ 564 

Παράρτημα Θ5 – ΚΑΝ.ΕΠΕ. ...................................................................................................567 
Στόχοι Αποτίμησης και Ανασχεδιασμού ........................................................................................................................... 567 

Περιορισμένες Βλάβες (A) .................................................................................................................................................... 567 
Σημαντικές Βλάβες (B) .......................................................................................................................................................... 567 
Οιονεί Κατάρρευση (Γ) .......................................................................................................................................................... 567 

Πληροφορίες για την Αποτίμηση της Κατασκευής ...................................................................................................... 568 
Ανεκτή Σ.Α.Δ. .............................................................................................................................................................................. 568 
Ικανοποιητική Σ.Α.Δ. ............................................................................................................................................................... 568 
Υψηλή Σ.Α.Δ. ............................................................................................................................................................................... 568 
Συντελεστές Ασφαλείας ........................................................................................................................................................ 569 

Μοντέλα Ικανότητας για Αποτίμηση και Ελέγχους ..................................................................................................... 569 
Ικανότητα Παραμόρφωσης ................................................................................................................................................. 569 
Ικανότητα Ροπής Κάμψης .................................................................................................................................................... 572 
Διατμητική Αντοχή.................................................................................................................................................................. 572 
Στοιχεία Φέρουσας Τοιχοποιίας ........................................................................................................................................ 574 

Καμπύλη Ικανότητας ................................................................................................................................................................. 574 
Στοχευόμενη Μετακίνηση ........................................................................................................................................................ 574 

Παράρτημα Θ6 - TBDY ..........................................................................................................577 
Στόχοι Αποτίμησης και Ανασχεδιασμού ........................................................................................................................... 577 

Στάθμη Επιτελεστικότητας Αδιάλειπτη Χρήση (KK) ................................................................................................ 577 
Στάθμη Επιτελεστικότητας Άμεση Χρήση (ΗK).......................................................................................................... 577 
Στάθμη Επιτελεστικότητας Προστασία Ζωής (CG) ................................................................................................... 578 
Στάθμη Επιτελεστικότητας Οιονεί Κατάρρευση (BP).............................................................................................. 578 
Πληροφορίες για την αποτίμηση της κατασκευής .................................................................................................... 578 
Περιορισμένη Στάθμη Αξιοπιστίας .................................................................................................................................. 578 
Εκτεταμένη Στάθμη Αξιοπιστίας ...................................................................................................................................... 578 
Συντελεστές Εμπιστοσύνης ................................................................................................................................................. 578 
Συντελεστές Ασφαλείας ........................................................................................................................................................ 579 

Μοντέλα Ικανότητας για Αποτίμηση και Ελέγχους ..................................................................................................... 579 
Ικανότητα Παραμόρφωσης ................................................................................................................................................. 579 
Ικανότητα Ροπής Κάμψης .................................................................................................................................................... 581 
Διατμητική Αντοχή.................................................................................................................................................................. 581 
Στοιχεία Φέρουσας Τοιχοποιίας ........................................................................................................................................ 581 

Καμπύλη Ικανότητας ................................................................................................................................................................. 581 
Στοχευόμενη Μετακίνηση ........................................................................................................................................................ 582 

 



 

Εισαγωγή 

Το SeismoStruct είναι ένα πακέτο πεπερασμένων στοιχείων ικανό να προβλέψει τη συμπεριφορά 
χωρικών πλαισίων που υπόκεινται σε μεγάλες μετατοπίσεις υπό στατική ή δυναμική φόρτιση, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις γεωμετρικές μη γραμμικότητες όσο και την ανελαστικότητα των υλικών. 

Το λογισμικό αποτελείται από τρεις κύριες ενότητες: την Εισαγωγή Δεδομένων, στην οποία 
εισάγονται τα δεδομένα του δομικού προσομοιώματος, τον Επεξεργαστή, όπου διεξάγεται η ανάλυση, 
και, τέλος, την Διαχείριση Αποτελεσμάτων, στην οποία εξάγονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης. 
Όλες οι διεργασίες εκτελούνται σε ένα πλήρως γραφικό περιβάλλον. Δεν απαιτούνται αρχεία 
εισαγωγής δεδομένων, κείμενα προγραμματισμού ή οποιεσδήποτε άλλες χρονοβόρες και πολύπλοκες 
διαδικασίες. Επιπλέον, στην ενότητα Επεξεργαστής του SeismoStruct απεικονίζονται σε πραγματικό 
χρόνο οι καμπύλες ικανότητας και το παραμορφωμένο σχήμα της κατασκευής. Οι χρήστες έχουν την 
δυνατότητα να επιλέξουν την παύση της ανάλυσης, ώστε να έχουν μία επισκόπηση των αναλυτικών 
αποτελεσμάτων μέχρι το σημείο της παύσης, και να επιτρέψουν στον Επεξεργαστή την συνέχισή της. 
Προσφέρονται προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας προσαρμογής-μορφοποίησης των εξαγόμενων γραφημάτων και παραμορφωμένων 
σχημάτων, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα των χρηστών. Είναι, επίσης δυνατή η δημιουργία 
αρχείων ταινιών AVI για την καλύτερη απεικόνιση των παραμορφώσεων της κατασκευής. 

 

Δομή του προγράμματος 

Το λογισμικό είναι πλήρως συμβατό με το περιβάλλον των Windows. Τα δεδομένα εισαγωγής που έχουν 
δημιουργηθεί με προγράμματα υπολογιστικών φύλλων, όπως το Microsoft Excel, μπορούν να 
εισαχθούν στους πίνακες της Εισαγωγής Δεδομένων του SeismoStruct. Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες 
μέσα στο γραφικό περιβάλλον του SeismoStruct μπορούν να εξαχθούν σε άλλες εφαρμογές των 
Windows (π.χ. σε προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Microsoft Word) 
συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των αναλύσεων, των διαγραμμάτων, των 
παραμορφωμένων και μη παραμορφωμένων σχημάτων του φορέα και πολλών άλλων. 

Τέλος, στις ενότητες Προσομοιωτής Κτιρίου Ο.Σ  και Σύντομη Εισαγωγή  ο χρήστης μπορεί να 
δημιουργήσει κανονικά/μη κανονικά δισδιάστατα ή τρισδιάστατα προσομοιώματα και να εκτελέσει 
όλα τα είδη των αναλύσεων. Η όλη διαδικασία δεν κρατά περισσότερο από μερικά δευτερόλεπτα. 

Μερικά χαρακτηριστικά προσομοίωσης/ανάλυσης του SeismoStruct αναφέρονται παρακάτω: 

• Δέκα διαφορετικά είδη ανάλυσης: δυναμική και στατική ανάλυση χρονοϊστορίας, συμβατική 
και προσαρμοζόμενη ανάλυση pushover, αυξητική δυναμική ανάλυση, ιδιομορφική ανάλυση, 
στατική ανάλυση με σταθερή φόρτιση, ανάλυση φασματικής απόκρισης, ανάλυση λυγισμού 
και ανάλυση Τσουνάμι. 

Εισαγωγή Δεδομένων
• Υλικά
• Διατομές
• Κατηγορίες Στοιχείων
• Κόμβοι
• Τοπολογία Στοιχείων
• Συζευγμένες Δεσμεύσεις
• Εξωτερικές Δεσμεύσεις
• Καμπύλες Χρονοϊστορίας
• Επιβαλλόμενα Φορτία
• Φάσεις Φόρτισης
• Στοχευμένη Μετακίνηση
• Έλεγχοι βάσει Κανονισμού
• Κριτήρια Επιτελεστικότητας
• Αποτελέσματα Ανάλυσης

Επεξεργαστής

Διαχείριση Αποτελεσμάτων
• Καταγραφές Ανάλυσης
• Ποσότητες Ιδιομορφών/Μάζας
• Αποτελέσματα Ιδιομορφικής Ανάλυσης
• Στοχευμένη Μετακίνηση
• Αποτελέσματα Βήματος
• Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής
• Προβλήματα Σύγκλισης
• Διαγράμματα Εντατικών Μεγεθών
• Παράμετροι Καθολικής Απόκρισης
• Εντατικά/Παραμορφωσιακά Μεγέθη 
Στοιχείων

• Αποτελέσματα Τάσεων και 
Παραμορφώσεων

• ΑΔΑ Περιβάλλουσα
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• Είκοσι μοντέλα υλικών, όπως μη γραμμικά μοντέλα σκυροδέματος, μη γραμμικά μοντέλα 
σκυροδέματος υψηλής αντοχής, μη γραμμικά μοντέλα χάλυβα, SMA μη γραμμικά μοντέλα κλπ. 

• Μια μεγάλη βιβλιοθήκη τρισδιάστατων στοιχείων, όπως μη γραμμικά στοιχεία δοκού-
υποστυλώματος σε όρους ινών, μη γραμμικά στοιχεία δικτυώματος, μη γραμμικά στοιχεία 
τοιχοποιίας πλήρωσης, μη γραμμικά στοιχεία τοιχοποιίας , μη γραμμικά στοιχεία συνδέσμων 
κλπ., τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με μια μεγάλη ποικιλία 
προκαθορισμένων διατομών μεταλλικών, οπλισμένου σκυροδέματος και σύνθετων. 

• Τριάντα ένα μοντέλα καμπυλών υστέρησης, όπως γραμμικά/διγραμμικά/τριγραμμικά μοντέλα 
απόκρισης κινηματικής κράτυνσης, μοντέλα gap-hook, μοντέλα αλληλεπίδρασης εδάφους-
κατασκευής, μοντέλο Takeda, μοντέλο Ramberg-Osgood κλπ. 

• Διενέργεια ελέγχων ικανότητας σε ροπή κάμψης, διατμητικής ικανότητας, ελέγχων γωνίας 
στροφής χορδής στοιχείων και για τοιχοποιία βάσει Κανονισμών. Έξι κανονισμοί 
υποστηρίζονται στην παρούσα έκδοση, Ευρωκώδικας 8, Αμερικάνικος Κανονισμός για 
Σεισμική Αποτίμηση και Ενίσχυση Υφιστάμενων Κατασκευών (ASCE 41-17), ο Ιταλικός 
Εθνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (NTC-18), ο Ιταλικός Εθνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 
(NTC-18), ο Ελληνικός Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) και ο Τούρκικος Κανονισμός 
Σεισμικής Αποτίμησης Κτιρίων (TBDY). 

• Διάφορα Κριτήρια Επιτελεστικότητας που επιτρέπουν στον χρήστη να προσδιορίσει τις 
στιγμές κατά τις οποίες επιτυγχάνονται διαφορετικές οριακές καταστάσεις συμπεριφοράς 
(π.χ. μη-δομικές βλάβες, δομικές βλάβες, κατάρρευση). Η ακολουθία των βλαβών όλων των 
μελών της κατασκευής από τη ρηγμάτωση, τη διαρροή και τη θραύση μπορεί να λαμβάνεται 
εύκολα με αυτόν τον τρόπο. 

• Δύο διαφορετικοί επιλυτές:(i) Skyline (Cholesky decomposition, αλγόριθμος επαναδιάταξης 
κόμβων Cuthill-McKee, αποθήκευση στοιχείων Skyline) και (ii) Frontal [Irons, 1970] με τον 
αλγόριθμο αυτόματης ταξινόμησης που προτάθηκε από Izzuddin [1991]. 

• Η εφαρμοζόμενη φόρτιση μπορεί να αποτελείται από σταθερές ή μεταβλητές δυνάμεις, 
μετατοπίσεις και επιταχύνσεις στους κόμβους, καθώς και κατανεμημένες δυνάμεις στα 
στοιχεία. Τα μεταβλητά φορτία μπορούν να μεταβάλλονται αναλογικά μεταξύ τους ή 
ανεξάρτητα στον ψευδο-χρόνο ή στον τομέα του χρόνου. 

• Η κατανομή της ανελαστικότητας κατά μήκος του στοιχείου και σε όλο το βάθος της διατομής 
προσομοιώνεται με ακρίβεια στο SeismoStruct, επιτρέποντας την ορθή εκτίμηση των 
παραμορφώσεων και της ανάπτυξης των βλαβών. 

• Η αριθμητική σταθερότητα και ακρίβεια σε πολύ υψηλά επίπεδα έντασης επιτρέπουν τον 
ακριβή προσδιορισμό του φορτίου κατάρρευσης των κατασκευών. 

• Το SeismoStruct έχει την ικανότητα να υποδιαιρεί επιδέξια το βήμα φόρτισης, όποτε 
προκύπτουν προβλήματα σύγκλισης, με το επίπεδο της υποδιαίρεσης ανάλογο των δυσκολιών 
που αντιμετώπισε η σύγκλιση. Όταν ξεπεραστούν οι δυσκολίες σύγκλισης, το πρόγραμμα 
επαναφέρει αυτόματα το βήμα φόρτισης πίσω στην αρχική του τιμή. 



 

Γενικά 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Για την χρήση του SeismoStruct, προτείνουμε: 

• Υπολογιστή (ή “virtual machine”) με ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 
10, Windows 8 ή Windows 7 (32-bit και 64-bit) 

• Μνήμη RAM 4 GB  
• Ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή 1366x768 pixels ή υψηλότερη 
• Σύνδεση στο Διαδίκτυο (προτιμότερη η ευρυζωνική σύνδεση) για την εγγραφή. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Εγκατάσταση προγράμματος 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την εγκατάσταση τουSeismoStruct: 

1. Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του προγράμματος από:  
https://seismosoft.com/products/seismostruct/ 

2. Αποθηκεύστε την εφαρμογή στον υπολογιστή σας και τρέξτε την.  

   

Οδηγός εγκατάστασης (πρώτο παράθυρο) 

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να συνεχίσετε την εγκατάσταση. Η Άδεια Χρήσης 
εμφανίζεται στην οθόνη. Παρακαλούμε διαβάστε την προσεκτικά και αποδεχθείτε τους όρους 
επιλέγοντας το πλαίσιο. 

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Στη συνέχεια σας ζητείται να επιλέξετε το φάκελο προορισμού, 
κάντε ξανά κλικ στο κουμπί Επόμενο για να εγκατασταθεί στον «προεπιλεγμένο» φάκελο ή 
κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή για να εγκατασταθεί σε ένα διαφορετικό φάκελο. 

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση και περιμένετε μέχρι το πρόγραμμα να εγκατασταθεί. 
6. Στο τέλος της διαδικασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να βγείτε από τον οδηγό 

εγκατάστασης. 

https://seismosoft.com/products/seismostruct/
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Οδηγός εγκατάστασης (τελευταίο παράθυρο) 

Καταργώντας την εγκατάσταση του προγράμματος 

Για να καταργήσετε το πρόγραμμα από τον υπολογιστή: 

1. Ανοίξτε το μενού Έναρξης 
2. Επιλέξτε τις Ρυθμίσεις 
3. Επιλέξτε το Σύστημα στο μενού Ρυθμίσεων 
4. Επιλέξτε τις Εφαρμογές & δυνατότητες από το αριστερό παράθυρο 
5. Επιλέξτε το πρόγραμμα από την λίστα όλων των εγκατεστημένων εφαρμογών 
6. Επιλέξτε το κουμπί Κατάργηση που εμφανίζεται 

ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Για την εκκίνηση του SeismoStruct, επιλέξτε Έναρξη>Προγράμματα ή Όλα τα 
προγράμματα>Seismosoft>SeismoStruct 2022>SeismoStruct 2022. Θα εμφανιστεί το ακόλουθο 
παράθυρο εγγραφής: 

 

Παράθυρο Εγγραφής του SeismoStruct 
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Πριν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα θα πρέπει να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα: 

1. Συνέχιση χρήσης του προγράμματος σε δοκιμαστική λειτουργία. 
2. Απόκτηση ακαδημαϊκής άδειας χρήσης παρέχοντας μια έγκυρη ακαδημαϊκή διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
3. Απόκτηση εμπορικής άδειας χρήσης. 

 

 

Φόρμα Εγγραφής  

 

Κύριο ΜΕΝΟΥ και Γραμμή εργαλείων 

Το SeismoStruct διαθέτει απλό και διαισθητικό περιβάλλον. Το Kύριο Παράθυρο της Εισαγωγής 
Δεδομένων, η οποία είναι η ‘προεπιλεγμένη’ κατάσταση του προγράμματος, υποδιαιρείται στις 
ακόλουθες ενότητες: 

• Κύριο μενού και γραμμή εργαλείων: στην κορυφή του παραθύρου του προγράμματος, 
• Γραμμή Ενοτήτων: κάτω από την κύρια γραμμή εργαλείων, 
• Πίνακας Εισαγωγής Δεδομένων: κάτω από τη γραμμή ενοτήτων, 
• Περιοχή 3D μοντέλου και γραμμή ρυθμίσεων: στα δεξιά του παραθύρου του 

προγράμματος, 
• Γραμμή Επεξεργασίας: στην αριστερή πλευρά του παραθύρου του προγράμματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλέξετε την επιλογή 2 ή 3, θα πρέπει να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας την 
παρεχόμενη άδεια χρήσης. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σχετικά με τις άδειες χρήσεις, όπως εμφανίζεται στο μήνυμα πριν ανοίξετε το κύριο 
παράθυρο του προγράμματος, παρακαλώ πρόσεξτε ότι οι άδειες της έκδοσης 2020 και παλαιότερες 
δεν είναι έγκυρες στο SeismoStruct 2022. Συνεπώς, οι χρήστες παρακαλούνται να ζητήσουν μια νέα 
άδεια. 
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Περιοχή Εισαγωγής Δεδομένων 

 

Κύριο μενού 

Το κύριο μενού είναι η λίστα εντολών του προγράμματος. Αποτελείται από τα παρακάτω υπομενού: 

• Αρχείο 
• Επεξεργασία 
• Προβολή 
• Ορισμός 
• Αποτελέσματα 
• Εργαλεία 
• Εκτέλεση 
• Βοήθεια 

Κύρια γραμμή εργαλείων 

Η κύρια γραμμή εργαλείων παρέχει γρήγορη πρόσβαση στα στοιχεία του μενού που 
χρησιμοποιούνται συχνότερα. 

 

Κύρια Γραμμή Εργαλείων 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κύριο μενού και η γραμμή εργαλείων είναι διαθέσιμα σε κάθε κατάσταση του 

προγράμματος (δηλαδή στην Εισαγωγή Δεδομένων, στον Επεξεργαστή και στην Διαχείριση των 

Αποτελεσμάτων). Μόνο τα χρήσιμα εργαλεία για την τρέχουσα ενότητα του προγράμματος είναι 

επιλέξιμα (π.χ. στην Εισαγωγή Δεδομένων),τα υπόλοιπα εμφανίζονται με γκρι χρώμα. Επιπλέον, 

εμφανίζονται επιπρόσθετα στοιχεία, ανάλογα με την ενότητα που επιλέγεται. 

. 
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Μια επισκόπηση όλων των απαραίτητων εντολών για την εκτέλεση του SeismoStruct παρουσιάζεται 
παρακάτω: 

Εντολή Κύριο Μενού Συντόμευση Κουμπί Γραμμής 
Εργαλείων 

Αρχείο 

Νέο Ctrl+N 
 

Άνοιγμα Ctrl+O 
 

Σύντομη Εισαγωγή  
 

Προσομοιωτής Κτιρίου - 
 

Αποθήκευση Ctrl+S 
 

Αποθήκευση ως… -  

Εξαγωγή σε αρχείο XML   

Εισαγωγή από αρχείο XML   

Εμφάνιση δομής αρχείου SPF  
 

Επεξεργασία 

Αναίρεση Ctrl+Z 
 

Ακύρωση Αναίρεσης Ctrl+R 
 

Προσθήκη σε ομάδα  
 

Οργάνωση Ομάδων - 
 

Ταξινόμηση βάσει Ονόματος   

Ταξινόμηση βάσει Αριθμού   

Αντιγραφή Επιλογής Ctrl+C 
 

Αντιγραφή 3D Απεικόνισης Ctrl+Alt+C 
 

Επικόλληση Επιλογής Ctrl+V 
 

Εύρεση… Ctrl+F  

Εύρεση επόμενου… F3  

Επιλογή Όλων Ctrl+A  

Προβολή 

Ενότητα Επόμενων Ιδιοτήτων Ctrl+W 
 

Ενότητα Προηγούμενων Ιδιοτήτων Ctrl+Q 
 

Στατιστικά Προσομοιώματος  
 

Προβολή Μεγάλων Εικονιδίων   

Προβολή Μικρών Εικονιδίων   

Ορισμός 

Ιδιότητες Υλικού   

Ιδιότητες Διατομής   

Κατηγορίες  Στοιχείων   

Δομικοί Κόμβοι   

Τοπολογία Στοιχείου   

Επικόμβιες Συζευγμένες Δεσμεύσεις   

Εξωτερικές Δεσμεύσεις   

Γραμμικές Καμπύλες   

Επιβαλλόμενη Φόρτιση   
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Εντολή Κύριο Μενού Συντόμευση Κουμπί Γραμμής 
Εργαλείων 

Φάσεις   

Στοχευόμενη Μετακίνηση   

Παράμετροι προσαρμοζόμενης 
ανάλυσης 

  

Παράμετροι Φάσματος Απόκρισης   

Έλεγχοι Ικανότητας   

Κριτήρια Επιτελεστικότητας   

Εξαγωγή Αποτελεσμάτων   

Αποτελέσματα 

Καταγραφές Ανάλυσης   

Ιδιομορφικές Ποσότητες   

Αποτελέσματα Βήματος   

Παραμορφωμένες Μορφές   

Δυνάμεις Πλαισιακού Στοιχείου   

Παράμετροι Καθολικής Απόκρισης   

Αποκρίσεις Μελών   

Αποτελέσματα Τάσεων και 
Παραμορφώσεων 

  

Περιβάλλουσα AΔΑ   

Εργαλεία 

Επιλογή Μονάδων Ctrl+U 
 

Δημιουργία Αρχείου AVI...  
 

Προβολή Αρχείου AVI...  
 

Ανανέωση 3D Απεικόνισης -  

Ρυθμίσεις Έργου…/Ρυθμίσεις 
Διαχείρισης Αποτελεσμάτων… 

- 
 

Επιλογές 3D Απεικόνισης - 
 

Ρυθμίσεις Παραμορφωμένης Μορφής… - 
 

Αριθμομηχανή - 
 

Άνοιγμα Δημιουργίας SPF  
 

Άνοιγμα SeismoBatch  
  

Εκτέλεση 

Ενότητα Εισαγωγής Δεδομένων    

Επεξεργαστής    

Ενότητα Διαχείρισης Αποτελεσμάτων   

Βοήθεια 

Βοήθεια SeismoStruct  F1 
 

Περιστροφή/Μετακίνηση 3D 
Προσομοιώματος 

-  

Εγχειρίδιο Χρήσης SeismoStruct   
 

Έκθεση Τεκμηρίωσης SeismoStruct   
 

Παραδείγματα Τεκμηρίωσης  
 

Κατέβασμα Δειγμάτων Αρχείων  
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Εντολή Κύριο Μενού Συντόμευση Κουμπί Γραμμής 
Εργαλείων 

Seismosoft Forum  
 

Βοηθητικά Αρχεία Video  
 

Ιστοσελίδα Υποστήριξης Seismosoft    

Αποστολή Μηνύματος στη Seismosoft - 
 

Ιστοσελίδα Seismosoft  - 
 

Καταχώρηση Νέας Άδειας - 
 

Σχετικά… -  



 

Γρήγορη Εκκίνηση 

Αυτό το κεφάλαιο θα σας καθοδηγήσει στις πρώτες σας αναλύσεις με το SeismoStruct. 

Το SeismoStruct έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύχρηστο και ευέλικτο. Στόχος μας είναι να τρέξετε την 
ανάλυση (ακόμη και την ‘ενοχλητική’ δυναμική ανάλυση χρονοϊστορίας) σε μόλις μερικά λεπτά. Στην 
πραγματικότητα η χρήση του SeismoStruct είναι πολύ πιο εύκολη από την περιγραφή του. Θα 
διαπιστώσετε ότι από τη στιγμή που κατανοήσετε κάποιες σημαντικές έννοιες, η όλη διαδικασία θα σας 
φανεί αρκετά διαισθητική.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ν.1 - PUSHOVER ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Περιγραφή του Προβλήματος 

Ας μοντελοποιήσουμε ένα τρισδιάστατο, διώροφο κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα για το οποίο θα 
εκτελέσουμε pushover ανάλυση (στην διεύθυνση Χ). Για πιο γρήγορο και εύκολο ορισμό του κτιρίου θα 
χρησιμοποιηθεί ο Προσομοιωτής Κτιρίου. Η γεωμετρία του πρώτου και δευτέρου ορόφου 
παρουσιάζεται στις κατόψεις που ακολουθούν:  

 

Κάτοψη 1ου ορόφου του κτιρίου 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να βρείτε το βίντεο με την περιγραφή του παραδείγματος Ν.1 στη σελίδα της 
Seismosoft  
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Κάτοψη 2ου ορόφου του κτιρίου 

Ξεκινώντας: ένα νέο έργο 

Επιλέγοντας Αρχείο> Προσομοιωτής Κτιρίου... από το μενού εντολών ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο 
στη γραμμή εργαλείων, ανοίγει το παράθυρο εκκίνησης του Προσομοιωτή Κτιρίου, στο οποίο 
καθορίζονται οι μονάδες μέτρησης, ο αριθμός των ορόφων, και το ύψος τους. Προχωρήστε επιλέγοντας 
το κουμπί Δημιουργία Νέου Κτιρίου. Σε αυτό το παράδειγμα ορίζονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 

1. Διεθνής Μονάδες Μέτρησης (SI) 
2. Ευρωπαϊκά πρότυπα οπλισμού 
3. 2 Όροφοι 
4. Ύψος Ορόφων: 3μ 

 

6.00
5
.0
0

3
.5
5

2
.6
5

6.15

1.45

9
.7
0

1.48
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Παράθυρο Εκκίνησης Προσομοιωτή Κτιρίου 

Επιλέγοντας το κουμπί Ρυθμίσεις Προσομοιωτής Κτιρίου  είναι δυνατόν να καθοριστεί ο Τύπος 
Ανάλυσης (Για αυτό το παράδειγμα: Ανάλυση Pushover), η Προσομοίωση Πλαισιακών Στοιχείων 
(Ανελαστικά πλαισιακά στοιχεία δύναμης με πλαστικές αρθρώσεις για υποστυλώματα/δοκούς, 
Ανελαστικά πλαισιακά στοιχεία δύναμης για τα τοιχία και Ανελαστικά πλαισιακά στοιχεία μετακίνησης 
για τα στοιχεία με μήκος μικρότερο από 1m), η Προσομοίωση Πλακών (λαμβάνεται υπόψη το 
συνεργαζόμενο πλάτος πλακοδοκών), οι Συντελεστές Συνδυασμού φορτίσεων, τα Κριτήρια 
Επιτελεστικότητας και οι Έλεγχοι Βάσει Κανονισμού που θα συμπεριληφθούν στην ανάλυση. 

 

Παράθυρο Ρυθμίσεων Προσομοιωτή Κτιρίου 
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Για την διευκόλυνση του ορισμού της γεωμετρίας και της θέσης των στοιχείων μπορεί να εισαχθεί ένα 

σχέδιο CAD από το κύριο μενού (Αρχείο> Εισαγωγή DWG ...) ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού  της 
γραμμής εργαλείων. 

 

Προσομοιωτής Κτιρίου – Εισαγωγή σχεδίου CAD 

Ξεκινήστε την εισαγωγή των δομικών στοιχείων από το κύριο μενού (Εισαγωγή>Ορθογωνικό 

Υποστύλωμα...) ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού  της γραμμής εργαλείων για ορθογώνια 
υποστυλώματα. Εναλλακτικά, επιλέξτε μία από τις υπόλοιπες διατομές υποστυλωμάτων, σχήματος L (

), σχήματος Τ ( ), κυκλικού υποστυλώματος ( ) ή τις αντίστοιχες ενισχυμένες διατομές με 
μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος. Το Παράθυρο Ιδιοτήτων του υποστυλώματος εμφανίζεται στην 
δεξιά πλευρά της οθόνης όπου ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τη γεωμετρία του, τη στάθμη θεμελίωσης, 
τον διαμήκη και εγκάρσιο οπλισμό, τις ιδιότητες των υλικών, την ενίσχυση με υφάσματα ΙΟΠ 
(Ινοπλισμένα Πολυμερή) και τις ρυθμίσεις των δομικών στοιχείων που σχετίζονται με τον Κανονισμό. 
Στην ενότητα των υλικών καθορίζονται οι τιμές αντοχής του σκυροδέματος και του χάλυβα. Για κάθε 
κατασκευαστικό στοιχείο θα πρέπει να ορίζεται ο συνδυασμός υλικών. Ως προεπιλογή, υπάρχουν δύο 
συνδυασμοί υλικών στο πρόγραμμα, ένα για τα υφιστάμενα στοιχεία, που ονομάζεται 
Προκαθ_Υφιστάμενο, το οποίο χρησιμοποιείται στο τρέχον παράδειγμα, και ένα για τα νέα μέλη που 
προστίθενται για την αποκατάσταση της κατασκευής, που ονομάζεται Προκαθ_Νέο. Οι χρήστες 
μπορούν να προσθέσουν νέους συνδυασμούς υλικών ή να επεξεργαστούν τους υφιστάμενους, αλλά δεν 
μπορούν να αφαιρέσουν τους προεπιλεγμένους συνδυασμούς υλικών. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα 
τροποποιήστε τον Προκαθ_Υφιστάμενο συνδυασμό υλικών εισάγοντας C20/25 στο σκυρόδεμα και 
S500 στον χάλυβα. 
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Προσομοιωτής Κτιρίου –Συνδυασμοί Υλικών 

 

Προσομοιωτής Κτιρίου – Τροποποίηση Υφιστάμενου Συνδυασμού Υλικών 

Οι χρήστες επιλέγοντας το κουμπί Ειδικές Ιδιότητες Μέλους μπορούν να καθορίσουν τις ιδιότητες του 
δομικού στοιχείου σύμφωνα με τον επιλεγμένο Κανονισμό. 
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Προσομοιωτής Κτιρίου – Ειδικές Ιδιότητες Μέλους  

Στη συνέχεια, επιλέγεται το «σημείο εισαγωγής» του στοιχείου κάνοντας κλικ στα γωνιακά, μεσαία ή 
πλαϊνά σημεία της διατομής που εμφανίζεται στο Παράθυρο Ιδιοτήτων. Μπορείτε να αλλάξετε τις 
διαστάσεις τις διατομής κάνοντας κλικ πάνω τους, ενώ μπορείτε να περιστρέψετε το υποστύλωμα στην 
κάτοψη επιλέγοντας τα 0°, 90°, 180° και 270° κουμπιά ή εισάγοντας τη κατάλληλη γωνία στο αντίστοιχο 
πλαίσιο του Παραθύρου Ιδιοτήτων. Παρά το γεγονός ότι δύναται να οριστούν διαφορετικές στάθμες 
θεμελίωσης για τα υποστυλώματα του πρώτου ορόφου, επιλέγεται για το συγκεκριμένο παράδειγμα 
κοινή στάθμη θεμελίωσης στο -1000mm για όλα τα υποστυλώματα. 

 

Προσομοιωτής Κτιρίου – Ιδιότητες Υποστυλώματος 
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Οι διαστάσεις και ο οπλισμός των μελών (υποστυλώματα, δοκοί και τοιχία) του πρώτου και δευτέρου 
ορόφου παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες: 

Υποστυλώματα 

1st ορόφου 

Ύψος 

(mm) 

Πλάτος 

(mm) 

Διαμήκης Οπλισμός Εγκάρσιος 
Οπλισμός 

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 

 

Δοκοί 
1ου 
Ορόφου 

Ύψος 

(mm) 

Πλάτος 

(mm) 

Οπλισμός 
στην Αρχή 
της δοκού 

Οπλισμός στο 
Μέσο της 
δοκού 

Οπλισμός στο 
Τέλος της 
δοκού 

Εγκάρσιος 
Οπλισμός 

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 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 
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Δοκοί 
1ου 
Ορόφου 

Ύψος 

(mm) 

Πλάτος 

(mm) 

Οπλισμός 
στην Αρχή 
της δοκού 

Οπλισμός στο 
Μέσο της 
δοκού 

Οπλισμός στο 
Τέλος της 
δοκού 

Εγκάρσιος 
Οπλισμός 

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 

 

Υποστυλώματα 

2ου Ορόφου 

Ύψος 

(mm) 

Πλάτος 

(mm) 

Διαμήκης Οπλισμός Εγκάρσιος 
Οπλισμός 

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 

 

Δοκοί 
2ου 
Ορόφου 

Ύψος 

(mm) 

Πλάτος 

(mm) 

Οπλισμός 
στην Αρχή 
της δοκού 

Οπλισμός στο 
Μέσο της 
δοκού 

Οπλισμός στο 
Τέλος της 
δοκού 

Εγκάρσιος 
Οπλισμός 

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 
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Δοκοί 
2ου 
Ορόφου 

Ύψος 

(mm) 

Πλάτος 

(mm) 

Οπλισμός 
στην Αρχή 
της δοκού 

Οπλισμός στο 
Μέσο της 
δοκού 

Οπλισμός στο 
Τέλος της 
δοκού 

Εγκάρσιος 
Οπλισμός 

B10 500 250 o416 u216 o416 u216 o416 u216 8/10 

Μόλις επιλέξετε το κουμπί Εισαγωγή Τοιχίου, εμφανίζεται το Παράθυρο Ιδιοτήτων του Τοιχίου, όπου 
ορίζονται οι διαστάσεις, ο οπλισμός (διαμήκης και εγκάρσιος στα δύο άκρα και στο μέσο), το μήκος των 
ψευδό-υποστυλωμάτων, η στάθμη θεμελίωσης, ο συνδυασμός υλικών, η ενίσχυση με υφάσματα ΙΟΠ 
και οι Ειδικές Ιδιότητες Μέλους που ορίζει ο Κανονισμός. Επιλέξτε τη γραμμή εισαγωγής κάνοντας κλικ 
σε οποιαδήποτε από τις τρεις γραμμές στην προβολή γεωμετρίας (στο τρέχον παράδειγμα επιλέγεται 
η αριστερή), και εισάγετε το δομικό τοιχίο προσδιορίζοντας τις δύο άκρες στο Κύριο Παράθυρο. 

 

Προσομοιωτής Κτιρίου – Ιδιότητες Τοιχίου 

Εισάγετε τις δοκούς από το κύριο μενού (Εισαγωγή> Δοκός) ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού  της 
γραμμής εργαλείων, κατ’ αντίστοιχο τρόπο με τα τοιχία. Και πάλι, είναι δυνατόν να καθοριστεί εύκολα 
η γεωμετρία (πλάτος και ύψος), ο οπλισμός (διαμήκης και εγκάρσιος οπλισμός στις διατομές της αρχής, 
μέσης και τέλους), ο συνδυασμός των υλικών, οι Ειδικές Ιδιότητες μέλους και να επιλεχθεί η γραμμή 
εισαγωγής στην κάτοψη κάνοντας κλικ στον προτιμώμενο άξονα (αριστερά, στο κέντρο ή δεξιά). 
Μπορεί επίσης να οριστεί επιπλέον κατανεμημένο φορτίο, το οποίο χρησιμεύει για τον καθορισμό 
τυχόν μόνιμου φορτίου που δε συνδέεται με το ίδιο βάρος του δομικού συστήματος ή τα κινητά φορτία 
των πλακών (π.χ. τελειώματα, τοιχοπληρώσεις, κλπ). 



28 SeismoStruct Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

 

Προσομοιωτής Κτιρίου – Εισαγωγή Στοιχείων 

 

Προσομοιωτής Κτιρίου – Ιδιότητες Δοκού 
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Για την εισαγωγή των πλακών μεταβείτε στο κύριο μενού (Εισαγωγή> Πλάκα) ή κάντε κλικ στο κουμπί 

 της γραμμής εργαλείων, προσδιορίστε τις ιδιότητες της πλάκας, οι οποίες είναι το ύψος της 
διατομής, τον οπλισμό, καθώς και τα πρόσθετα μόνιμα και κινητά φορτία, και κάντε κλικ σε 
οποιοδήποτε κλειστή περιοχή που περιβάλλεται από δομικά στοιχεία (υποστυλώματα, τοιχία και 
δοκούς). Διατίθεται το κουμπί "Τύπος Φορτισμένης Περιοχής" για τον αυτόματο ορισμό των κινητών 
φορτίων αναλόγως της κατηγορίας φόρτισης του Κανονισμού. Σημειώνεται ότι το ίδιο βάρος των 
πλακών υπολογίζεται αυτόματα σύμφωνα με τη γεωμετρία των πλακών, τα υλικά και το ειδικό βάρος. 
Μόλις οριστεί η πλάκα, οι συνθήκες στήριξής της, οι οποίες καθορίζουν σε ποιες δοκούς θα διανεμηθούν 
τα φορτία της πλάκας, μπορούν να τροποποιηθούν με ένα απλό κλικ στα αντίστοιχα όρια στο 
Παράθυρο Ιδιοτήτων. Επιπλέον, διατίθεται η επιλογή εισαγωγής κεκλιμένων ή ανυψωμένων πλακών 
καθορίζοντας τις συντεταγμένες και την ανύψωση τριών σημείων της πλάκας. 

 

Προσομοιωτής Κτιρίου – Ιδιότητες Πλάκας 
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Προσομοιωτής Κτιρίου – Κατηγορίες φορτισμένων περιοχών 

Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή όλων των στοιχείων μπορείτε επιλέγοντας οποιαδήποτε διατομή να 
τροποποιήσετε τις ιδιότητές της. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι, μετά την εισαγωγή των πλακών, 
μπορείτε να δείτε το συνεργαζόμενο πλάτος των δοκών στο Παράθυρο Ιδιοτήτων των δοκών. Το 
συνεργαζόμενο πλάτος των δοκών υπολογίζεται αυτόματα, μπορεί ωστόσο να τροποποιηθεί από τον 
χρήστη. Επιπλέον, μπορούν να οριστούν ανεστραμμένες δοκοί, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
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Προσομοιωτής Κτιρίου – Ιδιότητες Δοκού 

Τώρα, δημιουργήστε αυτόματα τον 2ο όροφο βάσει του 1ου μέσω του κύριου μενού (Εργαλεία> 

Αντιγραφή Ορόφου...) είτε μέσω του κουμπιού . 

 

Προσομοιωτής Κτιρίου – Παράθυρο διαλόγου Αντιγραφής Ορόφου 

Διαγράψτε τα στοιχεία που δεν υπάρχουν στον 2ο όροφο. Οι χρήστες μπορούν να διαγράψουν τα 

στοιχεία από το κύριο μενού (Εργαλεία> Διαγραφή...) ή μέσω του κουμπιού , ή επιλέγοντας μια 
ορθογώνια περιοχή στο Κύριο Παράθυρο και πατώντας το κουμπί διαγραφής. 
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Προσομοιωτής Κτιρίου – Παράθυρο διαλόγου Διαγραφής Στοιχείου 

Επιπλέον, διατίθεται η επιλογή επαναρίθμησης των δομικών στοιχείων από το κύριο μενού (Εργαλεία> 

Επαναρίθμηση Μελών...) ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού  της γραμμής εργαλείων. Κάνοντας κλικ 
σε ένα στοιχείο του αποδίδεται ο επιλεγμένος αριθμός, και αλλάζει αναλόγως η αρίθμηση των 
υπόλοιπων μελών. 

 

Προσομοιωτή Κτιρίου – Επαναρίθμηση Μελών 

Στον Προσομοιωτή Κτιρίου μπορούν ακόμη να εισαχθούν και πλάκες προβόλου. Αυτό επιτυγχάνεται 
καθορίζοντας το ελεύθερο άκρο τους από το κύριο μενού (Εισαγωγή > Περιγράμματα 

Πλάκας/Προβόλου) ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού  της γραμμής εργαλείων. Το ελεύθερο άκρο, 
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μόλις σχεδιαστεί, χρησιμοποιείται για τον ορισμό του σχήματος της πλάκας. Μετά τον προσδιορισμό 
των γωνιακών σημείων του προβόλου, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή ή, εναλλακτικά, κάντε κλικ στο 
κουμπί Επαναφορά, αν θέλετε να το επανασχεδιάσετε. Αφού οριστούν τα ελεύθερα άκρα που 
απαιτούνται για τον καθορισμό μίας κλειστής περιοχής, οι χρήστες μπορούν να εισάγουν μία νέα πλάκα. 

 

Προσομοιωτής Κτιρίου – Προσθήκη Ελεύθερου Άκρου 

Όταν δημιουργείτε ένα μοντέλο κτιρίου, είναι σχετικά συχνό φαινόμενο η ακούσια δημιουργία ενός ή 
περισσότερων κοντών δοκών, κυρίως για γραφικούς λόγους (π.χ. με την μικρή επέκταση του τέλους 
μιας δοκού πέρα από το άκρο του υποστυλώματος). Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να πραγματοποιείται 
ο έλεγχος από το κύριο μενού (Εργαλεία> Έλεγχος Συνδεσμολογίας) ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού 

 της γραμμής εργαλείων για την ύπαρξη οποιασδήποτε δοκού με ελεύθερο άκρο μικρότερο από το 
ύψος της διατομής της. Εάν υπάρχουν τέτοιες δοκοί, εμφανίζεται το ακόλουθο ενημερωτικό μήνυμα 
στον χρήστη. 

 

Προσομοιωτής Κτιρίου – Επιβεβαίωση Συνδεσμολογίας 
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Μπορείτε επίσης να δείτε το 3D μοντέλο του επιλεγμένου ορόφου για να ελέγξετε εάν έχει οριστεί 

σωστά πατώντας το κουμπί  της γραμμής εργαλείων. 

 

Προσομοιωτής Κτιρίου – 3D Απεικόνιση Ορόφου 

Έχοντας ολοκληρώσει το προσομοίωμα του κτιρίου, αποθηκεύστε το ως αρχείο Προσομοιωτή Κτιρίου 
(με την κατάληξη * .bmf, π.χ. Tutorial_1.bmf) επιλέγοντας από το κύριο μενού (Αρχείο>Αποθήκευση 

ως...)/(Αρχείο>Αποθήκευση) ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού  της γραμμής εργαλείων. 
Σημειώνεται ότι αυτός ο τύπος αρχείου δεν είναι αρχείο του SeismoStruct (* .spf), γι’ αυτό και μπορεί 
να ανοίξει εκ νέου μόνο εντός του Προσομοιωτή Κτιρίου. 

Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε το αρχείο δεδομένων του SeismoStruct. Αυτό γίνεται από το κύριο 

μενού (Αρχείο>Έξοδος & Δημιουργία Έργου) ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού  της γραμμής 
εργαλείων. Ένα νέο παράθυρο μπορεί να εμφανιστεί για τον ορισμό της φόρτισης, αναλόγως του τύπου 
της ανάλυσης της κατασκευής. Στην περίπτωσή μας, πρέπει να καθοριστεί η τιμή της ονομαστικής 
τέμνουσας βάσης για την pushover ανάλυση. 

 

Προσδιορισμός Ονομαστικής Τέμνουσα Βάσης 
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Το πρόγραμμα κατανέμει αυτόματα τα πλευρικά φορτία στους κατασκευαστικούς κόμβους σύμφωνα 
με τις συγκεντρωμένες μάζες τους. 

Εισαγωγή Δεδομένων – Φάσεις Φόρτισης 

Η στρατηγική φόρτισης που υιοθετείται στην pushover ανάλυση ορίζεται πλήρως στην ενότητα 
Φάσεις Φόρτισης. Οι προεπιλογές του προγράμματος είναι ο τύπος φάσης Έλεγχος Απόκρισης, μια 
στοχευόμενη μετακίνηση που αντιστοιχεί σε 2% του συνολικού λόγου σχετικής μετακίνησης, 50 
βήματα ανάλυσης, η Χ διεύθυνση φόρτισης, και κόμβος ελέγχου ορίζεται ως ο κόμβος του τελευταίου 
ορόφου με την υψηλότερη τιμή του επιβαλλόμενου φορτίου. 

Εισαγωγή Δεδομένων – Στοχευόμενη Μετακίνηση 

Σε αυτή την ενότητα ορίζονται εύκολα ο εφαρμοζόμενος Κανονισμός, ο κόμβος ελέγχου και η διεύθυνση 
ελέγχου, οι Οριακές Καταστάσεις ή Στάθμες Επιτελεστικότητας και η σεισμική δράση. Στο παράδειγμα 
θα εφαρμοστούν οι προεπιλογές του προγράμματος 

 

Στοχευόμενη Μετακίνηση –Στάθμες Επιτελεστικότητας 
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Στοχευόμενη Μετακίνηση – Σεισμική Δράση 

Εισαγωγή Δεδομένων – Έλεγχοι βάσει Κανονισμού 

Το SeismoStruct παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης εκτέλεσης ελέγχων σε γωνία στροφής χορδής και 
σε διάτμηση. Σε αυτή την ενότητα επιλέγεται ο Κανονισμός που χρησιμοποιείται για τους ελέγχους, 
καθώς και οι Συντελεστές Ασφάλειας και η επιτευχθείσα Στάθμη Αξιοπιστίας των δεδομένων. Οι Ειδικές 
Ιδιότητες Μέλους, όπως έχουν οριστεί για όλα τα στοιχεία στον Προσομοιωτή Κτιρίου, μπορούν να 
απεικονιστούν και να τροποποιηθούν σε αυτή την ενότητα. Για τους σκοπούς της τρέχουσας 
εφαρμογής, εισάγονται οι έλεγχοι σε γωνία στροφής και σε διάτμηση στην Στάθμη Επιτελεστικότητας 
Σημαντικών Βλαβών. 
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Νέα Ενότητα Ελέγχου Ικανότητας βάσει Κανονισμού 

 

Ενότητα Ελέγχων Κανονισμού 
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Εισαγωγή Δεδομένων – Κριτήρια Επιτελεστικότητας 

Στην ενότητα των Κριτηρίων Επιτελεστικότητας εμφανίζονται τα κριτήρια που επιλέχθηκαν στις 
ρυθμίσεις του Προσομοιωτή Κτιρίου. Από προεπιλογή ελέγχονται η ικανότητα σε γωνία στροφής 
χορδής και σε διάτμηση. 

Εισαγωγή Δεδομένων – Αποτελέσματα Ανάλυσης 

Πριν την μετάβαση στην περιοχή του επεξεργαστή, πρέπει να ορίσετε τις προτιμήσεις των 
αποτελεσμάτων ανάλυσης, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Αποτελέσματα Ανάλυσης 

Επεξεργαστής 

Στην περιοχή του Επεξεργαστή μπορείτε να ξεκινήσετε την ανάλυση. Οπότε κάντε κλικ στο κουμπί 
Εκτέλεση. 
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Επεξεργαστής 

 

Εκτέλεση της ανάλυσης 
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Όταν ολοκληρωθεί η ανάλυση επιλέξτε το κουμπί  της γραμμής εργαλείων ή επιλέξτε 
Εκτέλεση> Διαχείριση Αποτελεσμάτων από το κύριο μενού. 

Διαχείριση Αποτελεσμάτων– Στοχευόμενη Μετακίνηση 

Η περιοχή Διαχείριση Αποτελεσμάτων διαθέτει μια σειρά από ενότητες όπου απεικονίζονται τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης, υπό την μορφή πίνακα ή γραφικά, και μπορούν να αντιγραφούν σε 
οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή των Windows. 

Στην ενότητα Στοχευόμενη Μετακίνηση παρουσιάζονται οι καμπύλες ικανότητας πριν και μετά την 
γραμμικοποίηση, καθώς και οι υπολογισμένες στοχευόμενες μετακινήσεις για τις οριακές καταστάσεις 
που επιλέχθηκαν στην Εισαγωγή Δεδομένων. 

 

Στοχευόμενη Μετακίνηση   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο γραφικών επιλογών: (i) προβολή μόνο βασικών 
πληροφοριών και (ii) απεικόνιση της καμπύλης συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο (σε αυτή την 
περίπτωση καμπύλη ικανότητας Τέμνουσας Βάσης – Μετατόπισης Κορυφής). Η πρώτη είναι η 
ταχύτερη επιλογή. 
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Διαχείριση Αποτελεσμάτων– Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής 

Στην Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής παρουσιάζεται το παραμορφωμένο σχήμα του 
προσομοιώματος σε κάθε βήμα της ανάλυσης. Κάντε διπλό κλικ στο επιθυμητό βήμα για να ανανεωθεί 
η προβολή του παραμορφωμένου σχήματος (βλέπε ακόλουθη εικόνα). 

 

Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής 

Είναι επίσης δυνατό να προβληθούν τα στοιχεία που έχουν υπερβεί την αντοχή τους σε ένα 
συγκεκριμένο έλεγχο βάσει κανονισμού ή κριτηρίου επιτελεστικότητας το οποίο μπορεί να επιτευχθεί 
επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή απεικόνισης και επιλέγοντας τους ελέγχους ή τα κριτήρια που θα 
προβληθούν από τις αντίστοιχες λίστες. Τέλος, οι τιμές των μετατοπίσεων μπορούν επίσης να 
απεικονιστούν επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο. 
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Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής, προβολή παραμορφώσεων και ελέγχων βάσει Κανονισμού 

Διαχείριση Αποτελεσμάτων – Παράμετροι Καθολικής Απόκρισης 

Στην ενότητα Παράμετροι Καθολικής Απόκρισης μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 
(i) οι δομικές μετακινήσεις, (ii) οι δυνάμεις και ροπές στις στηρίξεις και (iii) υστερητικές καμπύλες. 

Πρώτον, για την απεικόνιση των μετατοπίσεων ενός συγκεκριμένου κόμβου στην κορυφή της 
κατασκευής κατά τη διεύθυνση Χ, επιλέξτε (i) την καρτέλα Δομικές Μετακινήσεις, (ii) την μετακίνηση 
και τον άξονα Χ, (iii ) τον αντίστοιχο κόμβο από τη λίστα (->n2_C5up), επιλέγοντας το κουτάκι, (iv) τον 
τρόπο απεικόνισης των αποτελεσμάτων (διάγραμμα ή τιμές) και, τέλος (v) κάντε κλικ στο κουμπί 
Ανανέωση. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αποτελέσματα ορίζονται στο καθολικό σύστημα συντεταγμένων και μπορούν να 
εξαχθούν σε ένα φύλλο Excel (ή παρόμοιο πρόγραμμα), όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Παράμετροι Καθολικής Απόκρισης (Δομικές Μετακινήσεις – γραφική απεικόνιση) 

 

Παράμετροι Καθολικής Απόκρισης (Δομικές Μετακινήσεις – απεικόνιση τιμών) 

Δεξί κλικ στις τιμές 
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Δεύτερον, για την λήψη των συνολικών δυνάμεων στήριξης (π.χ. συνολική τέμνουσα βάσης), (i) κάντε 
κλικ στην καρτέλα Δυνάμεις και Ροπές στις Στηρίξεις, (ii) επιλέξτε, αντίστοιχα, τη δύναμη και τον x άξονα 
και Συνολικές δυνάμεις/ροπές στήριξης, (iii) επιλέξτε τον τρόπο απεικόνισης των αποτελεσμάτων 
(διάγραμμα ή τιμές) και, τέλος (v) κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση. 

 

Παράμετροι Καθολικής Απόκρισης (Δυνάμεις και Ροπές στις στηρίξεις – γραφική απεικόνιση) 

Τρίτον, προκειμένου να σχεδιάσετε την καμπύλη ικανότητας της κατασκευής σας (δηλαδή τη συνολική 
τέμνουσα βάσης έναντι της μετακίνησης κορυφής), (i), κάντε κλικ στην καρτέλα Υστερητικές Καμπύλες, 
(ii) επιλέξτε, αντίστοιχα, μετακίνηση και x άξονα, (iii) επιλέξτε τον αντίστοιχο κόμβο από το αναδυόμενο 
μενού (π.χ. n2_C5up) για τον κάτω άξονα, (iv) επιλέξτε την Συνολική Τέμνουσα/Ροπή Βάσης για τον 
αριστερό άξονα, (v) προσδιορίστε τον τρόπο απεικόνισης των αποτελεσμάτων (διάγραμμα ή τιμές) και, 
τέλος (vi) κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση. 
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Παράμετροι Καθολικής Απόκρισης (Υστερητικές Καμπύλες – γραφική απεικόνιση) 

Για να αποδώσετε θετικές τιμές στις διατμητικές δυνάμεις, (i) κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο της 3D 
απεικόνισης, (ii) επιλέξτε της Ρυθμίσεις Διαχείρισης Αποτελεσμάτων και (iii) εισάγετε την τιμή "-1", ως 
πολλαπλασιαστή του άξονα-Υ. 

 

Παράμετροι Καθολικής Απόκρισης (Υστερητικές Καμπύλες– γραφική απεικόνιση) 
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Διαχείριση Αποτελεσμάτων– Διαγράμματα Εντατικών Μεγεθών 

Στην ενότητα Διαγράμματα Εντατικών Μεγεθών, οι χρήστες μπορούν να δουν τις εσωτερικές 
δυνάμεις και τα διαγράμματα ροπών σε κάθε βήμα της ανάλυσης. Ως παράδειγμα, απεικονίζεται το 
διάγραμμα καμπτικών ροπών στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

Διαγράμματα Εντατικών Μεγεθών 
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Κάνοντας διπλό κλικ σε οποιοδήποτε στοιχείο μπορείτε να δείτε τα διαγράμματά του σε 3D ή 2D, όπως 
φαίνεται στα ακόλουθα σχήματα: 

 

Διαγράμματα στοιχείου δοκού σε 3D 

 

Διαγράμματα στοιχείου δοκού σε 2D 

Διαχείριση Αποτελεσμάτων – Εντατικά/Παραμορφωσιακά Μεγέθη Στοιχείων 

Οι γωνίες στροφής χορδής και οι διατμητικές δυνάμεις του στοιχείου, που αποτελούν τις κύριες 
τιμές ελέγχου των πιο σύγχρονων Κανονισμών (βλέπε π.χ. Ευρωκώδικα 8, NTC-18, KAN.ΕΠΕ., ASCE 41-
17, κλπ.), μπορούν να εξαχθούν από τις καρτέλες Παραμορφώσεις Πλαισιακού Στοιχείου και Δυνάμεις 
Πλαισιακού Στοιχείου. Ας αρχίσουμε με την πρώτη. Δεδομένου ότι χρησιμοποιείτε πλαισιακό στοιχείο 
δυνάμεων με κατανεμημένη πλαστικότητα (infrmFB) για τον ορισμό των δομικών στοιχείων, οι γωνίες 
στροφής χορδής του στοιχείου μπορούν να εξαχθούν απευθείας: (i) κάντε κλικ στην καρτέλα 
Παραμορφώσεις Πλαισιακού Στοιχείου, (ii) επιλέξτε την στροφή χορδής στην διεύθυνση που σας 
ενδιαφέρει (δηλ. R2), (iii) επιλέξτε τα στοιχεία από τη λίστα, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουτί, (iv) 



48 SeismoStruct Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

προσδιορίστε τον τρόπο απεικόνισης των αποτελεσμάτων (διάγραμμα ή τιμές) και, τέλος, (v) κάντε 
κλικ στο κουμπί Ανανέωση. 

 

Ενότητα Εντατικών/Παραμορφωσιακών Μεγεθών Στοιχείων (Παραμορφώσεις Πλαισιακού Στοιχείου – 
απεικόνιση τιμών) 

 

Διαχείριση Αποτελεσμάτων– Έλεγχοι Βάσει Κανονισμού και Κριτήρια Επιτελεστικότητας 

Προκειμένου να αποφευχθούν χειροκίνητοι υπολογισμοί από τους χρήστες για την εκτίμηση της 
ικανότητας των δομικών μελών, το SeismoStruct παρέχει τη δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού της 
γωνία στροφής χορδής και της διάτμησης κατά τα πρότυπα των υποστηριζόμενων Κανονισμών 
(Ευρωκώδικας 8, ASCE 41-17, NTC-18, NTC-08, ΚΑΝ.ΕΠΕ. και TBDY) για τις επιλεγμένες στάθμες 
επιτελεστικότητας. Αυτό μπορεί να γίνει στις καρτέλες Έλεγχοι Βάσει Κανονισμού και Έλεγχοι 
Κριτηρίων Επιτελεστικότητας στην Διαχείριση Αποτελεσμάτων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αποτελέσματα μπορούν να εξαχθούν σε ένα φύλλο Excel (ή παρόμοια εφαρμογή). 

 



Γρήγορη Εκκίνηση 49 

 

 

Έλεγχοι βάσει Κανονισμού 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα συγκεκριμένο έλεγχο Κανονισμού ή όλους τους ελέγχους του ιδίου 
τύπου. Διατίθενται δύο τύποι ελέγχων Κανονισμού, ο έλεγχος σε γωνία στροφής χορδής και 
διατμητικής ικανότητας. 

Όταν ο χρήστης επιλέγει ένα από τα βήματα της ανάλυσης εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους 
ελέγχους για όλα τα δομικά στοιχεία. Τα δεδομένα που εμφανίζονται περιλαμβάνουν την απαίτηση, την 
ικανότητα, και πληροφορίες για το αν έχει επιτευχθεί ο συγκεκριμένος έλεγχος στο συγκεκριμένο 
τμήμα, ενώ παρέχονται τα αποτελέσματα για κάθε διατομή ολοκλήρωσης και για τους δύο τοπικούς 
άξονες, (2) και (3).  

Εκτός από τους ελέγχους βάσει Κανονισμού, οι χρήστες μπορούν να εισάγουν κριτήρια 
επιτελεστικότητας για τον προσδιορισμό των στιγμών εκείνων κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, κατά 
τις οποίες διαφορετικές στάθμες επιτελεστικότητας (που προσδιορίζονται από τις τάσεις του υλικού, 
την καμπυλότητα διατομής, την γωνία στροφής χορδής του στοιχείου και τις διατμητικές τιμές) 
αναμένεται να ξεπεραστούν. Αυτό διεξάγεται στην καρτέλα Έλεγχοι Κριτηρίων Επιτελεστικότητας 
στην Διαχείριση Αποτελεσμάτων. Από προεπιλογή, στον Προσομοιωτή Κτιρίου επιλέγονται όλα τα 
διαθέσιμα κριτήρια επιτελεστικότητας εκτός από το κριτήριο ικανότητας γωνίας στροφής χορδής και 
το κριτήριο διατμητικής ικανότητας. 
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Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το όνομα του Κριτηρίου Επιτελεστικότητας ή όλα τα κριτήρια του ιδίου 
τύπου που έχουν οριστεί. Στο SeismoStruct, μπορούν να οριστούν οκτώ είδη κριτηρίων 
επιτελεστικότητας (i) Παραμόρφωση σκυροδέματος διατομών ΟΣ ή σύμμεικτων διατομών, (ii) 
Παραμόρφωση οπλισμού διατομών ΟΣ ή σύμμεικτων διατομών, (iii) Παραμόρφωση χάλυβα, 
μεταλλικών ή σύμμεικτων διατομών, (iv) Καμπυλότητα διατομής, (v) Γωνία στροφής χορδής 
πλαισιακού στοιχείου (δηλαδή αν επιτυγχάνεται μια συγκεκριμένη τιμή), (vi) Διατμητική δύναμη 
πλαισιακών στοιχείου (δηλαδή αν επιτυγχάνεται μια συγκεκριμένη τιμή), (vii) Ικανότητα γωνίας 
στροφής χορδής πλαισιακού στοιχείου (δηλαδή εάν η ικανότητα έχει επιτευχθεί) και (viii) Διατμητική 
ικανότητα πλαισιακού στοιχείου (δηλαδή εάν η ικανότητα έχει επιτευχθεί). 

Όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε κάποιο βήμα της ανάλυσης εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα δομικά 
στοιχεία, με τους ελέγχους του επιλεγμένου κριτηρίου επιτελεστικότητας σε όλες τις διατομές 
ολοκλήρωσης και στους δύο τοπικούς άξονες, (2) και (3). Τα στοιχεία που παρουσιάζονται 
περιλαμβάνουν την απαίτηση, την ικανότητα, και αν το συγκεκριμένο κριτήριο έχει επιτευχθεί στη 
συγκεκριμένη θέση. 

 

Έλεγχοι Κριτηρίων Επιτελεστικότητας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κύρια διαφορά μεταξύ των Ελέγχων βάσει Κανονισμού και των Κριτηρίων 
Επιτελεστικότητας είναι ότι τα τελευταία είναι έλεγχοι έναντι των «αναμενόμενων» τιμών των 
εξεταζόμενων αποκρίσεων, ενώ οι πρώτοι ακολουθούν τις συντηρητικές μεθόδους αποτίμησης, όπως 
ορίζονται στους αντίστοιχους Κανονισμούς και Πρότυπα. Ως εκ τούτου, οι εκφράσεις που 
χρησιμοποιούνται στους ελέγχους βάσει Κανονισμού για τον υπολογισμό της οριακής τιμής, όταν 
επιτυγχάνονται διάφορα κριτήρια επιτελεστικότητας, χρησιμοποιούν συντηρητικές (π.χ. 
χαρακτηριστικές ή ονομαστικές) αντοχές υλικού, και βασίζονται στους επί μέρους συντελεστές 
ασφάλειας, όπως ορίζονται στους Κανονισμούς. Αντίθετα, μέσες τιμές υλικών στους υπολογισμούς 
των Κριτήριων Επιτελεστικότητας, ενώ δεν χρησιμοποιούνται συντελεστές ασφαλείας και 
εμπιστοσύνης. 
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Συγχαρητήρια, μόλις ολοκληρώσατε το πρώτο σας διδακτικό παράδειγμα! 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ν.2 – PUSHOVER ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Περιγραφή Προβλήματος 

Για την διευκόλυνση του δεύτερου παραδείγματος θα χρησιμοποιήσουμε το προσομοίωμα που 
δημιουργήθηκε στο Παράδειγμα Ν.1. 

Ξεκινώντας: ανοίγοντας ένα υφιστάμενο έργο 

Ανοίξτε ξανά το αρχικό παράθυρο του προγράμματος και αφού κάνετε κλικ στο εικονίδιο  στη 
γραμμή εργαλείων, επιλέξτε το προηγούμενο SeismoStruct έργο (Tutorial1.spf). Αφού το ανοίξετε, 
αποθηκεύστε το έργο με ένα νέο όνομα μέσω της εντολής Αρχείο >Αποθήκευση ως…. 

Εισαγωγή Δεδομένων – Επιβαλλόμενα Φορτία 

Επιλέξτε όλα τα Αυξητικά Φορτία, πατήστε το κουμπί Επεξεργασία και αλλάξτε την διεύθυνση των 
φορτίων από την Χ στην Υ, στη συνέχεια, πατήστε το Εντάξει και η διεύθυνση όλων των φορτίων θα 
έχει αλλάξει. 

 

Επεξεργασία Επιβαλλόμενου Φορτίου 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφορετικά κριτήρια επιτελεστικότητας μπορούν να οριστούν από την καρτέλα 
Κριτήρια Επιτελεστικότητας των Ρυθμίσεων Προσομοιωτή Κτιρίου ή από την ενότητα Κριτήρια 
Επιτελεστικότητας στην Εισαγωγή Δεδομένων 
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Επιβαλλόμενα Φορτία 

Εισαγωγή Δεδομένων – Φάσεις Φόρτισης 

Επιλέξτε τον τύπο φάσης, πατήστε Επεξεργασία και αλλάξτε την διεύθυνση της στοχευόμενης 
μετακίνησης από τον Χ στον Υ και στη συνέχεια πατήστε OK. 

 

Επεξεργασία Φάσεων Φόρτισης 
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Ενότητα Φάσεων Φόρτισης 

Εισαγωγή Δεδομένων – Στοχευόμενη Μετακίνηση 

Αλλάξτε τη Διεύθυνση Ελέγχου στην ενότητα της Στοχευόμενης Μετακίνησης από Χ σε Υ. 

 

Στοχευόμενη Μετακίνηση 

Εισαγωγή Δεδομένων– Αποτελέσματα Ανάλυσης 

Στα Αποτελέσματα Ανάλυσης αλλάξτε την διεύθυνση της Απεικόνισης σε Πραγματικό Χρόνο κατά την 
διάρκεια της ανάλυσης από Χ σε Υ. 
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Αποτελέσματα Ανάλυσης 

Επεξεργαστής 

Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση. 

 

Επεξεργαστής 

Όταν ολοκληρωθεί η ανάλυση επιλέξτε το κουμπί  της γραμμής εργαλείων ή 
επιλέξτε Ανάλυση> Διαχείριση Αποτελεσμάτων από το κύριο μενού. 
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Διαχείριση Αποτελεσμάτων 

Στην Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής παρουσιάζεται το παραμορφωμένο σχήμα του 
προσομοιώματος σε κάθε βήμα της ανάλυσης. Κάντε διπλό κλικ στην επιθυμητό βήμα για να ανανεωθεί 
η προβολή της παραμορφωμένης μορφής (βλέπε ακόλουθη εικόνα). 

 

Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ν.3 – ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Περιγραφή Προβλήματος 

Ας χρησιμοποιήσουμε το προσομοίωμα που δημιουργήθηκε στο Παράδειγμα Ν.1 και τροποποιήθηκε 
στο Παράδειγμα Ν.2. 

Ξεκινώντας: ανοίγοντας ένα υφιστάμενο έργο 

Μεταβείτε στον Προσομοιωτή Κτιρίου αφού κάνετε κλικ στο εικονίδιο  στη γραμμή εργαλείων. 
Κάντε κλικ στο Άνοιγμα Υφιστάμενου Έργου και επιλέξτε το προηγούμενο αρχείο Προσομοίωσης 
Κτιρίου (Tutorial 1.bmf). Αφού το ανοίξετε, αποθηκεύστε το έργο με ένα νέο όνομα μέσω της εντολής 
Αρχείο> Αποθήκευση ως .... Σε αυτό το σημείο, επιλέξτε την Δυναμική Ανάλυση Χρονοϊστορίας από τις 

Ρυθμίσεις Προσομοίωσης Κτιρίου  και πατήστε το κουμπί Έξοδος και Δημιουργία Έργου  για να 
δημιουργηθεί το μοντέλο SeismoStruct. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα μήνυμα για την επιλογή 
επιταχυνσιογραφήματος και θα πρέπει να  

1. Φορτώσετε ένα επιταχυνσιογράφημα μέσω του κουμπιού Επιλογή Αρχείου (για ευκολία 
μεταφορτώστε μία από τις καμπύλες στο φάκελο εγκατάστασης του προγράμματος 
(C:\Program Files\Seismosoft\SeismoStruct_2022\Accelerograms\ChiChi.dat) 
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2. Καθορίστε τις παραμέτρους εισαγωγής του αρχείου. 

 

Εισαγωγή Παραμέτρων Αρχείου–Φόρτιση Καμπύλης 

 

Επιταχυνσιογράφημα – Τιμές Καμπύλης Χρονοϊστορίας 
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Αφού φορτώσετε την καμπύλη, μπορείτε να τροποποιήσετε τα στάδια της χρονοϊστορίας, όπου μπορεί 
να οριστεί το χρονικό βήμα της ανάλυσης. Στην ενότητα Στάδια Χρονοϊστορίας πατήστε το κουμπί 
Επεξεργασία και στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει ορίστε (i) τον χρόνο του Τέλους του Σταδίου (ο 
οποίος στο παράδειγμα αυτό έχει επιλεγεί στα 40 δευτερόλεπτα) και (ii) τον αριθμό των βημάτων (-> 
4000). 

 

Επεξεργασία Σταδίου  

 

Εισαγωγή Δεδομένων – Επιβαλλόμενα Φορτία 

Το πρόγραμμα εφαρμόζει αυτόματα το φορτίο Δυναμικής Χρονοϊστορίας στους κόμβους εδάφους στην 
Χ διεύθυνση. 

  

Φορτία Δυναμικής Χρονοϊστορίας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα υπολογίζει εσωτερικά το βήμα χρόνου dt. Σε αυτή την περίπτωση είναι ίσο 
με 40/4000 = 0.01 
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Εισαγωγή Δεδομένων– Αποτελέσματα Ανάλυσης 

Τέλος, πριν εισέλθετε στον Επεξεργαστή, πρέπει να ορίσετε τις προτιμήσεις αποτελεσμάτων σας στην 
ενότητα Αποτελέσματα Ανάλυσης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Ενότητα Αποτελεσμάτων Ανάλυσης  

 

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί της γραμμής εργαλείων  ή 
να επιλέξετε Εκτέλεση> Επεξεργαστής από το κύριο μενού για να εκτελέσετε τη δυναμική ανάλυση 
χρονοϊστορίας. 

Επεξεργαστής  

Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αντίθεση με το παράδειγμα 1, σε αυτό το παράδειγμα ζητούμε να απεικονιστεί, στην 
απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο, η συνολική σχετική μετατόπιση του επάνω κόμβου, Κόμβος 
Ελέγχου, σε σχέση με τον κόμβο βάσης noC5low. 
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Εκτέλεση Ανάλυσης  

Μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση, κάντε κλικ στο κουμπί της γραμμής 
εργαλείων για να λάβετε τα αποτελέσματα. Όπως είδαμε ήδη στο Παράδειγμα ν.1, στην Διαχείριση 
Αποτελεσμάτων θα μπορείτε να δείτε το παραμορφωμένο σχήμα της κατασκευής σε κάθε βήμα της 
δυναμικής ανάλυσης (Παραμορφωμένη μορφή σε πραγματικό χρόνο), καθώς και να εξαγάγετε τη 
χρονοϊστορία της απόκρισης μετακίνησης της κατασκευής και ούτω καθεξής. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ν.4 – ΑΝΑΛΥΣΗ PUSHOVER ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

Περιγραφή Προβλήματος 

Ας προσπαθήσουμε να προσομοιώσουμε ένα τρισδιάστατο διώροφο κτίριο οπλισμένου σκυροδέματος 
για το οποίο σας ζητείται να εκτελέσετε μια pushover ανάλυση. Ας υποθέσουμε ότι το σχήμα της 
κατασκευής είναι κανονικό σε κάτοψη, έχει τρία ανοίγματα και αποτελείται από δύο παράλληλα 
πλαίσια. Τα μήκη των ανοιγμάτων είναι 4 μέτρα, τα ύψη των ορόφων είναι 3 μέτρα και η απόσταση 
μεταξύ των δύο πλαισίων είναι 4 μέτρα, όπως μπορείτε να δείτε στην ακόλουθη εικόνα: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτό το Παράδειγμα ν.4 δεν θα χρησιμοποιήσετε την Σύντομη Εισαγωγή ή τον 

Προσομοιωτή Κτιρίου, αλλά θα δημιουργήσετε ένα μοντέλο εξ’ ολοκλήρου μόνοι σας, βήμα βήμα. 
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Κάτοψη Κτιρίου 

Ξεκινώντας: Ένα καινούργιο Έργο 

Για να ανοίξετε το αρχικό παράθυρο SeismoStruct επιλέξτε την εντολή Αρχείο> Νέο ... ή κάντε κλικ στο 

εικονίδιο  στη γραμμή εργαλείων. Στη συνέχεια, πρώτα, επιλέξτε Στατική ανάλυση Pushover από το 
αναδυόμενο μενού στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου Εισαγωγή Δεδομένων (δείτε την 
παρακάτω εικόνα). 

 

Επιλογή τύπου ανάλυσης 

Αφού επιλέξετε τον τύπο της ανάλυσης, μπορείτε να ξεκινήσετε τη δημιουργία του μοντέλου.  

Εισαγωγή Δεδομένων – Υλικά  

Η ενότητα "Υλικά" είναι η πρώτη ενότητα που πρέπει να συμπληρώσετε. Έχετε δύο επιλογές 
εισαγωγής ενός νέου υλικού: (i) κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη Κατηγορίας Υλικού για να 
επιλέξετε μια προκαθορισμένη κατηγορία υλικού ή (ii) κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη Υλικού 
Γενικής Μορφής αν ενδιαφέρεστε να ορίσετε όλες τις παραμέτρους υλικού. 

Στο παρόν παράδειγμα θα οριστούν τρία υλικά προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως η διατομή κάθε 
στοιχείου. Ως εκ τούτου, αφού επιλέξετε την επιλογή Προσθήκη Υλικού Γενικής Μορφής (κουμπί που 
βρίσκεται στα αριστερά της οθόνης): 

1. Ορίστε το όνομα του υλικού (➔Σκυρόδεμα) 
2. Επιλέξτε τον τύπο υλικού από το αναδυόμενο μενού(➔con_ma) 
3. Καθορίστε τις ιδιότητες του υλικού(➔προκαθορισμένες τιμές ->Παράρτημα Γ - Υλικά) 
4. Καθορίστε τις παραμέτρους που απαιτούνται για τους ελέγχους Κανονισμού 

(➔Υφιστάμενο_Υλικό). 
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Υλικό Σκυροδέματος  

Τώρα πρέπει να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να προσθέσετε τον χάλυβα. 

1. Ορίστε το όνομα του υλικού (➔Χάλυβας) 
2. Επιλέξτε τον τύπο υλικού από το αναδυόμενο μενού(➔stl_mp) 
3. Καθορίστε τις ιδιότητες του υλικού(➔προκαθορισμένες τιμές ->Παράρτημα Γ - Υλικά) 
4. Καθορίστε τις παραμέτρους που απαιτούνται για τους ελέγχους Κανονισμού 

(➔Υφιστάμενο_Υλικό). 

Σημειώνεται ότι από το SeismoStruct v7.0 και μετά, δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να οριστεί ένα τρίτο 
υλικό για το μη περισφιγμένο σκυρόδεμα, αφού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να το καθορίσει μέσω 
της ενότητας Διατομές, εισάγοντας τον εγκάρσιο οπλισμό. 

Στο τέλος, η ενότητα Υλικά θα εμφανιστεί ως εξής: 

 

Ενότητα Υλικών 
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Εισαγωγή Δεδομένων – Διατομές 

Μόλις καθοριστούν τα υλικά, μεταβείτε στη ενότητα Διατομές και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη 
για να ορίσετε τις ιδιότητες των διατομών των δομικών στοιχείων. 

 

Διατομές  

Σε αυτό το παράδειγμα, θα οριστούν δύο διαφορετικές διατομές, μία για τα υποστυλώματα (που 
ονομάζεται Υποστύλωμα) και μία για τις δοκούς (που ονομάζεται Δοκός), χρησιμοποιώντας τον ίδιο 
τύπο διατομής (ορθογώνια διατομή οπλισμένου σκυροδέματος (rcrs). Για κάθε διατομή: 

1. Ορίστε το όνομα της διατομής, 
2. Επιλέξτε τον τύπο διατομής από το αναδυόμενο μενού, 
3. Επιλέξτε τα υλικά της διατομής από τα αναδυόμενο μενού, 
4. Ορίστε τις διαστάσεις της διατομής, 
5. Επεξεργαστείτε τη διάταξη οπλισμού, 
6. Ορίστε το Φύλλο ΙΟΠ. 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι ιδιότητες της διατομής (διαστάσεις και οπλισμός): 

Ιδιότητες Διατομής Τιμές Υποστυλωμάτων Τιμές Δοκών 

Ύψος 0.3 (m) 0.4 

Πλάτος 0.3 (m) 0.3 

Πάχος Επικάλυψης 0.025 (m) 0.025 (m) 

Διαμήκης Οπλισμός 4  16 8  16 

Εγκάρσιος Οπλισμός  10/10  10/10 

Ενίσχυση με ΙΟΠ  Χωρίς Περιτύλιξη ΙΟΠ Χωρίς Περιτύλιξη ΙΟΠ 
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Διατομή Υποστυλώματος (υλικά και διαστάσεις)  

 

Διατομή Υποστυλώματος (διάταξη οπλισμού)  
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Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν από τα Χαρακτηριστικά Διατομής εάν ο συντελεστής περίσφιγξης θα 
υπολογιστεί αυτόματα από τον εγκάρσιο οπλισμό ή αν θα τον υπολογίσει πιο λεπτομερώς. 

 

Υπολογισμός Συντελεστή Περίσφιγξης  

 

Διατομή Δοκού (υλικά και διαστάσεις)  
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Διατομή Δοκού (διάταξη οπλισμού) 

 

Διατομή Δοκού (Χαρακτηριστικά Διατομής)  
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Εισαγωγή Δεδομένων – Κατηγορίες Στοιχείων  

Για κάθε διατομή που περιγράφηκε παραπάνω, πρέπει να οριστεί μια κατηγορία στοιχείου, στην 
ενότητα Κατηγορίες Στοιχείων. Επομένως, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη που σχετίζεται με τύπους 
στοιχείων δοκού-υποστυλώματος και θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου. 

 

Ενότητα Κατηγοριών Στοιχείου 

Στο παράθυρο διαλόγου, θα πρέπει να:  

1. Ορίσετε το όνομα της κατηγορίας του στοιχείου (➔Υποστύλωμα), 
2. Επιλέξετε τον τύπο στοιχείου από το αναπτυσσόμενο μενού (➔infrmFB στοιχείο), 
3. Επιλέξετε το αντίστοιχο όνομα της διατομής από το αναπτυσσόμενο μενού (➔Υποστύλωμα), 
4. Ορίσετε τον αριθμό των διατομών ολοκλήρωσης της διατομής(➔ 5) καθώς και των ινών της 

διατομής(➔ 200), 
5. Ορίσετε πρόσθετη μάζα/μήκος(➔Καμία μάζα/μήκος δεν έχει οριστεί), 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η Διατμητική Ικανότητα που παρουσιάζεται στην ενότητα Διατομές υπολογίζεται 
χρησιμοποιώντας την έκφραση του EC8-Μέρος3. Σημειώνεται ότι η τιμή αυτή είναι μόνο ενδεικτική, 
δεδομένου ότι θεωρεί μόνο τη συμβολή του εγκάρσιου οπλισμού, αλλά όχι και άλλους παράγοντες, 
όπως το επίπεδο αξονικής δύναμης ή τον δείκτη πλαστιμότητας μετατόπισης. Ο λόγος Lv της 
εξίσωσης υπολογίζεται με τη χρήση ενός υποτιθέμενου μήκους στοιχείου ως το ελάχιστο 6*(MaxDim) 
και 12*(MinDim), όπου (MaxDim) και (MinDim) είναι η μέγιστη και η ελάχιστη διάσταση της διατομής 
αντίστοιχα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι τιμές ΕΑ, ΕΙ και GJ που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα είναι απλώς ενδεικτικές 

(δηλ. δεν χρησιμοποιούνται στην ανάλυση) και υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες του 

ελαστικού υλικού του κύριου υλικού της διατομής (δηλ. σκυρόδεμα σε διατομές Ο.Σ.). Δεν συμβαίνει 

διακριτοποίηση της διατομής στα σημεία παρακολούθησης στην ενότητα Εισαγωγή Δεδομένων 

(όπως αντίθετα συμβαίνει κατά την ανάλυση). 
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6. Καθορίστε την ειδική απόσβεση του στοιχείου(➔Δεν έχει εφαρμοστεί ειδική απόσβεση 
στοιχείου, που σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί η οριζόμενη στις Ρυθμίσεις Έργου απόσβεση.  

 

Ορισμός των Κατηγοριών των Στοιχείων (Υποστύλωμα) 

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να δημιουργήσετε την κατηγορία για το στοιχείο της δοκού  

 

Ορισμός των Κατηγοριών των Στοιχείων (Δοκός) 

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το κατακόρυφο φορτίο που ασκείται στα στοιχεία της δοκού, μπορείτε 
να αναθέσετε μια πρόσθετη μάζα/μήκος στην κατηγορία στοιχείων δοκού. Για αυτό το παράδειγμα ας 
υποθέσουμε μια τιμή των 0.6 tonne/m. 
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Κατηγορία Στοιχείου Δοκού (πρόσθετη μάζα)  

Στο τέλος, η ενότητα Κατηγορίες Στοιχείων θα εμφανιστεί όπως παρακάτω:  

 

Κατηγορίες Στοιχείων  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η πρόσθετη μάζα/μήκος θα μετατραπεί σε φορτία μόνο με την επιλογή των «Τα Φορτία 

(ΜΟΝΟ στην κατεύθυνση της βαρύτητας) παράγονται από Μάζες, με βάση την τιμή της σταθεράς g» 

ή «Τα Φορτία παράγονται από Μάζες σε κάθε μεταφορική διεύθυνση, σύμφωνα με συντελεστές 

ορισμένους από το χρήστη» στον πίνακα "Ρυθμίσεις έργου" (Ρυθμίσεις έργου-> Βαρύτητα & Μάζα). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η πρόσθετη μάζα/μήκος μπορεί να οριστεί επίσης χρησιμοποιώντας το διανεμημένο 
στοιχείο μάζας (dmass). 
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Εισαγωγή Δεδομένων – Κόμβοι  

Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να οριστεί η γεωμετρία της κατασκευής. Συνεπώς, μεταβείτε στην 
ενότητα "Κόμβοι" για να ορίσετε τους κόμβους. 

 

Ο πρώτος κόμβος που πρόκειται να ορίσετε είναι ένας δομικός κόμβος. Κάντε κλικ στο κουμπί 
Προσθήκη. Στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου νέου κόμβου (i) ορίστε το όνομα κόμβου (➔ N1), (ii) 
εισάγετε τις συντεταγμένες (➔x=0, y=0, z=0)και (iii)επιλέξτε τον τύπο κόμβου από το αναδυόμενο 
μενού(➔ δομικός κόμβος). 

   

Ενότητα Κόμβων και ορισμός νέου κόμβου 

Για να δημιουργήσετε τους άλλους κόμβους: 

1. Επιλέξτε τον κόμβο που ορίστηκε προηγουμένως,  
2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσαύξηση», 
3. Αναθέστε την αύξηση του ονόματος του κόμβου (➔ 1), 
4. Εισάγετε την αύξηση(➔ 4) στην δεξιά διεύθυνση (➔X-αύξηση), 
5. Ορίστε τον αριθμό των επαναλήψεων (➔ 3). 

Θα λάβετε όλους τους κόμβους της βάσης με Y=0 ( βλέπε εικόνα παρακάτω) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτό το παράδειγμα πρόκειται να ορίσετε μόνο έναν δομικό κόμβο. Οι άλλοι κόμβοι θα 

δημιουργηθούν μέσω της λειτουργία προσαύξησης. 
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Λειτουργία Προσαύξησης 

Τώρα, για να αυξήσετε τους κόμβους στην διεύθυνση Ζ, (i) επιλέξτε τους κόμβους που έχετε ορίσει 
προηγουμένως, (ii) κάντε ξανά κλικ στο κουμπί Προσαύξηση, (iii) ορίστε την αύξηση του ονόματος του 
κόμβου (➔10), (iv) εισάγετε την αύξηση (➔ 3) στην διεύθυνση Ζ, (v) ορίστε τον αριθμό επαναλήψεων 
(➔ 2). 

  

Αύξηση στην Ζ διεύθυνση 

Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να ορίσετε τους υπόλοιπους κόμβους. Στον παρακάτω πίνακα 
συνοψίζονται οι συντεταγμένες όλων των δομικών κόμβων: 

Όνομα Κόμβου X Y Z Τύπος 

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 Τύπος 

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 

  
Δομικοί Κόμβοι 
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Εισαγωγή Δεδομένων –Τοπολογία Στοιχείου  

Μεταβείτε στην ενότητα Τοπολογία Στοιχείου για να προσθέσετε τα δομικά στοιχεία (δηλαδή 
υποστυλώματα και δοκούς). Το πρώτο στοιχείο που θα ορίσετε είναι ένα υποστύλωμα. Για αυτό, κάντε 
κλικ στο κουμπί Προσθήκη. 

  

Τοπολογία Στοιχείου  

Στο παράθυρο διαλόγου νέου στοιχείου πρέπει να: 

1. Ορίσετε το όνομα του στοιχείου (➔C1); 
2. Επιλέξετε την κατηγορία του στοιχείου από το αναδυόμενο μενού (➔Υποστύλωμα); 
3. Επιλέξετε, αντίστοιχα, τον πρώτο (δομικό) κόμβο (➔N1), τον δεύτερο (δομικό) κόμβο (➔N11) 

και την διεύθυνση του στοιχείου (καθορίζοντας μια γωνία περιστροφής ίση με 
0➔προκαθορισμένη επιλογή), όπως φαίνεται στο σχήμα παρακάτω.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτό το παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε την Εισαγωγή σε Πίνακα αντί για τη Γραφική 
Εισαγωγή για να δημιουργία των νέων στοιχείων. 
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Ορισμός νέου στοιχείου 

Επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω για να ορίσετε όλα τα άλλα στοιχεία. 

 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται όλα τα στοιχεία 

Όνομα Στοιχείου Κατηγορία Στοιχείου Κόμβοι 

C1 Υποστύλωμα N1     N11   deg=0.0 

C2 Υποστύλωμα N2     N12   deg=0.0 

C3 Υποστύλωμα N3     N13   deg=0.0 

C4 Υποστύλωμα N4     N14   deg=0.0 

C5 Υποστύλωμα N5     N15   deg=0.0 

C6 Υποστύλωμα N6     N16   deg=0.0 

C7 Υποστύλωμα N7     N17   deg=0.0 

C8 Υποστύλωμα N8     N18   deg=0.0 

C11 Υποστύλωμα N11   N21   deg=0.0 

C12 Υποστύλωμα N12   N22   deg=0.0 

C13 Υποστύλωμα N13   N23   deg=0.0 

C14 Υποστύλωμα N14   N24   deg=0.0 

C15 Υποστύλωμα N15   N25   deg=0.0 

C16 Υποστύλωμα N16   N26   deg=0.0 

C17 Υποστύλωμα N17   N27   deg=0.0 

C18 Υποστύλωμα N18   N28   deg=0.0 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπως και στην περίπτωση των κόμβων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 
Προσαύξησης για να δημιουργήσετε τα νέα στοιχεία. 
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Όνομα Στοιχείου Κατηγορία Στοιχείου 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 

Σε αυτό το σημείο, έχει οριστεί ολόκληρη η κατασκευή. Τώρα, στο παράθυρο 3D μοντέλου (στα δεξιά 
της οθόνης) μπορείτε να ελέγξετε το μοντέλο σας με το ζουμ, την περιστροφή και τη μετακίνηση της 3D 
γραφικής προβολής. 

  

3D Μοντέλο  
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3D Μοντέλο (πλήρης οθόνη) 

Εισαγωγή Δεδομένων – Συζευγμένες Δεσμεύσεις 

Τώρα πρέπει να οριστούν οι συνθήκες περιορισμού της κατασκευής. Πρέπει να δημιουργηθούν δύο 
άκαμπτα διαφράγματα. Ως εκ τούτου, μεταβείτε στην ενότητα Συζευγμένες Δεσμεύσεις και κάντε 
κλικ στο κουμπί Προσθήκη. 

 

Ενότητα Συζευγμένων Δεσμεύσεων 
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Στο παράθυρο νέων δεσμεύσεων κόμβων: 

1. Επιλέξετε τον τύπο δέσμευσης από το αναδυόμενο μενού (➔άκαμπτο διάφραγμα) 
2. Επιλέξετε τον τύπο δέσμευσης (➔X-Y επίπεδο) 
3. Επιλέξετε τον σχετικό κύριο κόμβο από το αναδυόμενο μενού (➔N13) 
4. Επιλέξετε τους δευτερεύοντες κόμβους, επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο.  

 

   

Παράθυρο Νέων Συζευγμένων Δεσμεύσεων 

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να ορίσετε το άκαμπτο διάφραγμα που προσομοιώνει τον 
δεύτερο όροφο. Στο τέλος, η ενότητα Συζευγμένες Δεσμεύσεις θα εμφανιστεί ως εξής: 

 

Συζευγμένες Δεσμεύσεις 
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Εισαγωγή Δεδομένων – Εξωτερικές Δεσμεύσεις 

Το τελευταίο βήμα που σχετίζεται με τη "γεωμετρία της κατασκευής" είναι ο ορισμός των συνθηκών 
δέσμευσης βάσης. Σε αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να περιορίσετε πλήρως τους κόμβους βάσης της 
δομής. Για να γίνει αυτό, (i) μεταβείτε στην ενότητα Εξωτερικές Δεσμεύσεις, (ii) επιλέξτε τους 
κόμβους που θέλετε να δεσμεύσετε (-> κόμβοι βάσης) και (iii) κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία. 

   

Ενότητα Δεσμεύσεων Βάσης 

Στο νέο παράθυρο, κάντε κλικ στο κουμπί Δέσμευση Όλων. 

  

Παράθυρο Νέας Εξωτερικής Δέσμευσης  

Η ενότητα Εξωτερικές Δεσμεύσεις θα εμφανιστεί ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπως και στην περίπτωση των στοιχείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 

προσαύξησης για να δημιουργήσετε το νέο άκαμπτο διάφραγμα. 
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Εξωτερικές Δεσμεύσεις 

Εισαγωγή Δεδομένων – Επιβαλλόμενα Φορτία 

Δεδομένου ότι χρειάζεται να πραγματοποιηθεί pushover ανάλυση, πρέπει να εφαρμόσετε τα 
κατάλληλα φορτία (δηλαδή τα αυξητικά φορτία) στο μοντέλο. Ως εκ τούτου, μεταβείτε στην ενότητα 
Επιβαλλόμενα Φορτία και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. 

 

Ενότητα Επιβαλλόμενων Φορτίων  
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Στο νέο παράθυρο θα πρέπει να: 

1. Επιλέξετε την κατηγορία φόρτισης από το αναδυόμενο μενού (➔Αυξητικό φορτίο) 
2. Καθορίστε τον σχετικό κόμβο (➔N11) 
3. Επιλέξτε την διεύθυνση του φορτίου από το αναδυόμενο μενού (➔X) 
4. Επιλέξτε τον τύπο φόρτισης από το αναδυόμενο μενού (➔δύναμη) 
5. Ορίστε την ονομαστική τιμή (➔ 10). 

 

Παράθυρο Επιβαλλόμενων Επικόμβιων Φορτίων 

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να εφαρμόσετε τα άλλα αυξητικά φορτία. 

 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται όλα τα επιβαλλόμενα φορτία: 

Κατηγορία Όνομα Κόμβου Διεύθυνση Τύπος Τιμή 

Αυξητικό φορτίο N11 x Δύναμη 10 

Αυξητικό φορτίο N15 x Δύναμη 10 

Αυξητικό φορτίο N21 x Δύναμη 20 

Αυξητικό φορτίο N25 x Δύναμη 20 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το μέγεθος ενός φορτίου σε οποιοδήποτε βήμα δίδεται από το προϊόν της ονομαστικής 

του τιμής, που ορίζεται από τον χρήστη, και του τρέχοντος συντελεστή φορτίου, ο οποίος 

ενημερώνεται με αυτόματο ή καθορισμένο από τον χρήστη τρόπο. 
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Αυξητικά φορτία 

Από το SeismoStruct v7.0 και μετά, οι χρήστες μπορούν να εφαρμόσουν κατανεμημένο φορτίο σε 
στοιχεία στην ενότητα Επιβαλλόμενα Φορτία κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη για τα 
κατανεμημένα φορτία των στοιχείων. 

 

Ενότητα Επιβαλλόμενα Φορτία  
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Ο χρήστης πρέπει να: 

1. Καθορίσει το σχετικό στοιχείο (➔B1) 
2. Επιλέξει την διεύθυνση του φορτίου από το αναδυόμενο μενού (➔Z) 
3. Επιλέξει τον τύπο φορτίου από το αναδυόμενο μενού (➔Δύναμη) 
4. Καθορίσει την ονομαστική τιμή (➔-4.2). 

  

Προσθήκη Επιβαλλόμενου Φορτίου 

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να εφαρμόσετε τα υπόλοιπα φορτία των στοιχείων. 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται όλα τα επιβαλλόμενα φορτία:  

Όνομα Στοιχείου Διεύθυνση Τύπος Τιμή 

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 Φορτία  

 

Εισαγωγή Δεδομένων – Φάσεις Φόρτισης 

Η στρατηγική φόρτισης που θα χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση pushover ορίζεται πλήρως στην ενότητα 
Φάσεις Φόρτισης. Σε αυτό το παράδειγμα θα ορίσετε ένα τύπο φάσης με βάση τον Έλεγχο Απόκρισης. 
Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπενθυμίζεται ότι, αν έχει επιλεγεί στις ρυθμίσεις Βαρύτητας και Μάζας (Ρυθμίσεις 

Έργου ->Βαρύτητα και Μάζα) να μετασχηματίζονται οι μάζες σε φορτία, η κατανεμημένη μάζα του 

πλαισιακού στοιχείου μετατρέπεται σε κατανεμημένα φορτία στοιχείων. 
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Φάσεις Φόρτισης 

Ακολούθως, στο νέο παράθυρο πρέπει να: 

1. Επιλέξετε τον τύπο ελέγχου από το αναδυόμενο μενού (➔ Έλεγχος Απόκρισης), 
2. Προσδιορίσετε την στοχευόμενη μετακίνηση (➔ 0.12), 
3. Ορίσετε τον αριθμό των βημάτων (➔ προεπιλεγμένη τιμή (50)), 
4. Επιλέξετε τον κόμβο ελέγχου από το αναδυόμενο μενού (➔ N23), 
5. Επιλέξετε την εξεταζόμενη διεύθυνση από το αναδυόμενο μενού (➔ X). 

  

Παράθυρο Νέας Φάσης Φόρτισης 

Εισαγωγή Δεδομένων – Στοχευόμενη Μετακίνηση 

Σε αυτό το παράδειγμα δεν θα επιλέξουμε να υπολογιστεί η Στοχευόμενη Μετακίνηση. 
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Εισαγωγή Δεδομένων – Έλεγχοι Βάσει Κανονισμού 

Θα ελεγχθεί η ικανότητα γωνίας στροφής χορδής με βάση τον κανονισμό για όλα τα στοιχεία για τη 
στάθμη επιτελεστικότητας Σημαντικές Βλάβες. Προκειμένου να γίνει αυτό πηγαίνετε στην Ενότητα 
Έλεγχοι Βάσει Κανονισμού, επιλέξτε τον επιθυμητό Κανονισμό, ορίστε τους Συντελεστές Ασφαλείας 
και τη Στάθμη Αξιοπιστίας της κατασκευής, τροποποιείστε τις Ειδικές Ιδιότητες Μέλους και κάντε κλικ 
στο κουμπί Προσθήκη για να προσθέσετε τον έλεγχο. 

 

Έλεγχοι βάσει κανονισμού 

Ακολούθως, στο επόμενο παράθυρο πρέπει να: 

1. Ορίσετε την ονομασία του ελέγχου με βάση τον κανονισμό (➔ chord_rot_SD), 
2. Επιλέξετε τον τύπο ελέγχου με Βάση τον Κανονισμό (➔Ικανότητα Γωνίας Στροφής Χορδής 

Πλαισιακού Στοιχείου) από το αναδυόμενο μενού, 
3. Προσδιορίσετε τη στάθμη επιτελεστικότητας (➔ Σημαντικές Βλάβες), 
4. Επιλέξετε, πατώντας τα αντίστοιχα πεδία, τα στοιχεία που θα ελεγχθούν, 
5. Ορίσετε την απομείωση της αντοχής σε περίπτωση που η οριακή τιμή του ελέγχου ξεπεραστεί 

(➔ Διατήρηση Αντοχής), 
6. Δείξετε τον τύπο της Επισήμανσης (➔ Επισήμανση), 
7. Επιλέξετε το Χρώμα Αναγνώρισης και τα Οπτικά Εφέ των Αστοχιών προκειμένου να 

ενεργοποιήσετε την γραφική απεικόνιση στην ενότητα Απεικόνιση Παραμορφωμένης 
Μορφής στην Διαχείριση Αποτελεσμάτων. 
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Παράθυρο Νέου Ελέγχου Βάσει Κανονισμού 

Εισαγωγή Δεδομένων–Κριτήρια Επιτελεστικότητας 

Σε αυτό το παράδειγμα θέλουμε επίσης να ορίσουμε ένα κριτήριο επιτελεστικότητας σχετικό με τις 
διατμητικές δυνάμεις που αναπτύσσονται στα υποστυλώματα. Πηγαίνετε στην ενότητα Κριτήρια 
Επιτελεστικότητας και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. 

 

Ενότητα Κριτηρίων Επιτελεστικότητας 
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Ακολούθως στο νέο παράθυρο: 

1. Ορίστε την ονομασία του κριτηρίου (➔ Διάτμηση) 
2. Επιλέξτε τον τύπο του κριτηρίου (➔ διατμητική δύναμη πλαισιακού στοιχείου με όριο 

καθορισμένο από το χρήστη από το αναδυόμενο μενού) 
3. Προσδιορίστε την καθοριζόμενη από το χρήστη οριακή τιμή του κριτηρίου (➔ 100) 
4. Επιλέξετε, πατώντας τα αντίστοιχα πεδία, τα στοιχεία στα οποία εφαρμόζεται το κριτήριο 
5. Ορίστε την Απομείωση της Αντοχής εφόσον ξεπεραστεί η οριακή τιμή του κριτηρίου (➔ 

Διατήρηση Αντοχής) 
6. Υποδείξτε τον τύπο της Επισήμανσης (➔Επισήμανση) 
7. Επιλέξετε το Χρώμα Αναγνώρισης και τα Οπτικά Εφέ των Αστοχιών προκειμένου να 

ενεργοποιήσετε την γραφική απεικόνιση στην ενότητα Απεικόνιση Παραμορφωμένης 
Μορφής στην Διαχείριση Αποτελεσμάτων. 

 

Παράθυρο Νέου Κριτηρίου Επιτελεστικότητας 

 

Εισαγωγή Δεδομένων – Αποτελέσματα Ανάλυσης 

Τέλος, πριν προχωρήσετε στον Επεξεργαστή, πρέπει να ορίσετε τις προτιμήσεις σας επί των 
αποτελεσμάτων στην ενότητα Αποτελέσματα Ανάλυσης, όπως φαίνεται παρακάτω. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σημειώνεται ότι μια μεγάλη ποικιλία από κριτήρια επιτελεστικότητας μπορεί να οριστεί, 
συμπεριλαμβανομένων των παραμορφώσεων των υλικών (ρηγμάτωση και αποφλοίωση 
σκυροδέματος επικάλυψης, θραύση του σκυροδέματος του πυρήνα της διατομής, ή διαρροή και 
θραύση του χάλυβα), κριτήρια σε καμπύλες και γωνίες στροφής χορδής της διατομής, και έλεγχοι 
ικανότητας γωνίας στροφής χορδής και διάτμησης. 
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Ενότητα Αποτελεσμάτων Ανάλυσης 

Μετά, κάντε κλικ στο κουμπί  της γραμμής εργαλείων ή επιλέξτε Εκτέλεση > 
Επεξεργαστής από το κύριο μενού. 

Επεξεργαστής 

Στην περιοχή του Επεξεργαστή μπορείτε να ξεκινήσετε την ανάλυση. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση. 

  

Επεξεργαστής 
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Εκτέλεση της ανάλυσης 

 

Όταν η ανάλυση έχει φτάσει στο τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί  της γραμμής 
εργαλείων ή επιλέξτε Εκτέλεση > Διαχείριση Αποτελεσμάτων από το κύριο μενού. 

Διαχείριση Αποτελεσμάτων – Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής 

Η περιοχή της Διαχείρισης Αποτελεσμάτων περιέχει μια σειρά από ενότητες όπου τα αποτελέσματα 
μπορούν να απεικονιστούν, σε πίνακα ή σε μορφή γραφήματος, και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε 
άλλη εφαρμογή των Windows. 

Στην ενότητα Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής μπορείτε να δείτε το παραμορφωμένο σχήμα 
της κατασκευής σε κάθε βήμα της ανάλυσης. Κάντε διπλό-κλικ στο επιθυμητό αποτέλεσμα βήματος για 
να ανανεώσετε την προβολή του παραμορφωμένου σχήματος (δείτε την εικόνα παρακάτω). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο γραφικών επιλογών: (i) προβολή μόνο βασικών 
πληροφοριών και (ii) απεικόνιση της καμπύλης συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο (σε αυτή την 
περίπτωση καμπύλη ικανότητας Τέμνουσας Βάσης – Μετατόπισης Κορυφής). Η πρώτη είναι η 
ταχύτερη επιλογή. 
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Ενότητα Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής 

Διαχείριση Αποτελεσμάτων – Παράμετροι Καθολικής Απόκρισης 

Στην ενότητα Παραμέτρων Καθολικής Απόκρισης μπορείτε να έχετε τα ακόλουθα αποτελέσματα (i) 
δομικές μετακινήσεις, (ii), δυνάμεις και ροπές στις στηρίξεις και (iii) υστερητικές καμπύλες. 

Πρώτον, προκειμένου να προβάλετε τις μετακινήσεις, στη διεύθυνση x, ενός συγκεκριμένου κόμβου 
στην οροφή της κατασκευής, (i) κάντε κλικ στην καρτέλα Δομικές Μετακινήσεις, (ii), επιλέξτε, 
αντίστοιχα, μετακίνηση και άξονα-x, (iii) επιλέξτε τον αντίστοιχο κόμβο από τη λίστα (-> N23) 
τσεκάροντας το κουτάκι, (iv) διαλέξτε τον τρόπο απεικόνισης των αποτελεσμάτων (διάγραμμα ή τιμές) 
και τέλος (v) κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αποτελέσματα ορίζονται στο καθολικό σύστημα συνταταγμένων και μπορούν να 

εξαχθούν σε φύλλο Excel (ή αντίστοιχο) όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Ενότητα Παραμέτρων Καθολικής Απόκρισης (Δομικές Μετακινήσεις- μορφή γραφήματος) 

 

Ενότητα Παραμέτρων Καθολικής Απόκρισης (Δομικές Μετακινήσεις - μορφή τιμών) 

Δεύτερον, για τις συνολικές δυνάμεις στις στηρίξεις (π.χ. συνολική τέμνουσα βάσης), (i) κάντε κλικ στο 
Δυνάμεις και Ροπές στις στηρίξεις, (ii) επιλέξτε, δύναμη και άξονα-x και συνολικές δυνάμεις/ροπές 
στήριξης, (iii) διαλέξτε την απεικόνιση των αποτελεσμάτων (διάγραμμα ή τιμές) και τέλος (v) κάντε 
κλικ στο κουμπί Ανανέωση. 

 

 

Δεξί κλικ στις τιμές 
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Ενότητα Παραμέτρων Καθολικής Απόκρισης (Δυνάμεις και Ροπές στις Στηρίξεις – μορφή γραφήματος) 

Τρίτον, προκειμένου να απεικονίσετε την καμπύλη ικανότητας της κατασκευής (δηλαδή τη συνολική 
τέμνουσα βάσης έναντι μετακίνησης κορυφής), (i) κάντε κλικ στην καρτέλα Υστερητικές Καμπύλες, (ii) 
επιλέξτε, αντίστοιχα, μετακίνηση και άξονας-x, (iii) επιλέξτε τον αντίστοιχο κόμβο από το αναδυόμενο 
μενού (δηλαδή N23) για τον κάτω άξονα (iv) επιλέξτε τη Συνολική Τέμνουσα/Ροπή Βάσης για τον 
αριστερό-άξονα, (v) διαλέξτε την απεικόνιση των αποτελεσμάτων (διάγραμμα ή τιμές) και τέλος (vi) 
κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση.  

 

Ενότητα Παραμέτρων Καθολικής Απόκρισης (Υστερητικές Καμπύλες – μορφή γραφήματος) 
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Προκειμένου να έχετε τις δυνάμεις διάτμησης με θετικές τιμές, (i) δεξί-κλικ στο παράθυρο 3D 
απεικόνισης, (ii) επιλέξτε τις Ρυθμίσεις Διαχείρισης Αποτελεσμάτων και (iii) εισάγετε την τιμή “-1” ως 
πολλαπλασιαστή του άξονα-Y. 

 

Ενότητα Παραμέτρων Καθολικής Απόκρισης (Υστερητικές Καμπύλες – μορφή γραφήματος) 

Διαχείριση Αποτελεσμάτων– Διαγράμματα Εντατικών Μεγεθών 

Στην ενότητα Διαγράμματα Εντατικών Μεγεθών, μπορείτε να δείτε τις εσωτερικές δυνάμεις και τα 
διαγράμματα ροπών για κάθε βήμα της ανάλυσης. Για παράδειγμα, στην εικόνα παρακάτω φαίνονται 
τα διαγράμματα ροπών: 

 

Ενότητα Διαγραμμάτων Εντατικών Μεγεθών 
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Διαχείριση Αποτελεσμάτων – Αποκρίσεις Στοιχείων 

Προκειμένου να ακολουθήσετε τις προδιαγραφές που απαιτούνται από αρκετούς αντισεισμικούς 
κανονισμούς ( δείτε π.χ. Ευρωκώδικα 8, NTC-18, ΚΑΝ.ΕΠΕ., ASCE/SEI 7-05, κλπ.) είναι απαραίτητο να 
ελέγξετε τις γωνίες στροφής χορδής του στοιχείου και τις διατμητικές δυνάμεις του στοιχείου. 
Για αυτό το λόγο τα παράθυρα Παραμορφώσεις Πλαισιακού Στοιχείου και Δυνάμεις Πλαισιακού 
Στοιχείου μπορεί να φανούν χρήσιμα. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο. Εφόσον έχετε χρησιμοποιήσει 
ανελαστικό πλαισιακό στοιχείο δύναμης (infrmFB) για τον ορισμό των στοιχείων της κατασκευής, οι 
γωνίες στροφής χορδής του στοιχείου μπορούν άμεσα να εξαχθούν από (i) κλικ στην καρτέλα 
Παραμορφώσεις Πλαισιακού Στοιχείου, (ii) επιλέξτε γωνία στροφής χορδής στην διεύθυνση που σας 
ενδιαφέρει (δηλ. R2), (iii) επιλέξτε τα στοιχεία από τη λίστα, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πεδίο, (iv) 
διαλέξτε την απεικόνιση των αποτελεσμάτων (διάγραμμα ή τιμές) και τέλος (v) κάντε κλικ στο κουμπί 
Ανανέωση.  

 

Ενότητα Εντατικών Μεγεθών Στοιχείου ( Παραμορφώσεις Πλαισιακού Στοιχείου- μορφή τιμών) 

Προκειμένου να αποφύγετε υπολογισμούς «στο χέρι» για την εκτίμηση της ικανότητας των μελών της 
κατασκευής, το SeismoStruct παρέχει την επιλογή αυτόματων ελέγχων γωνίας στροφής χορδής και 
ικανότητας σε τέμνουσα, σύμφωνα με τις εκφράσεις που ορίζονται στους Κανονισμούς (Ευρωκώδικα 
8, ASCE 41-17, NTC-18, NTC-08, KAN.ΕΠΕ. και TBDY) για τις επιλεχθείσες στάθμες επιτελεστικότητας. 
Αυτό μπορεί να γίνει από την καρτέλα Έλεγχοι Βάσει Κανονισμού της Εξαγωγής Δεδομένων. 
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Έλεγχοι Βάσει Κανονισμού 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε ένα συγκεκριμένο Έλεγχο με βάση τον Κανονισμό ή όλους τους 
ελέγχους του ίδιου τύπου. Δύο έλεγχοι με βάση τον κανονισμό είναι διαθέσιμοι, έλεγχοι για γωνία 
στροφής χορδής και ικανότητας σε διάτμηση.  

Όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα από τα βήματα της ανάλυσης, μια λίστα όλων των ελέγχων για όλα 
τα μέλη της κατασκευής εμφανίζεται. Τα δεδομένα που απεικονίζονται αφορούν στην απαίτηση, την 
ικανότητα, και το αν ο συγκεκριμένος έλεγχος έχει υπερβεί την εξεταζόμενη τιμή του στη συγκεκριμένη 
θέση, ενώ παρέχονται επίσης τα αποτελέσματα για κάθε διατομή ολοκλήρωσης και για τους δύο 
τοπικούς άξονες, (2) και (3). 

Επιπλέον των ελέγχων με βάση τον κανονισμό, οι χρήστες μπορούν να ορίσουν κριτήρια 
επιτελεστικότητας αναγνωρίζοντας τις στιγμές, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, στις οποίες διάφορες 
οριακές καταστάσεις (που αφορούν σε παραμορφώσεις υλικού, καμπυλότητα διατομής, γωνία 
στροφής χορδής και τιμές διάτμησης) αναμένεται να ξεπεραστούν. Αυτό μπορεί να γίνει από την 
καρτέλα Έλεγχοι Κριτηρίων Επιτελεστικότας της Εξαγωγής Αποτελεσμάτων. Από προεπιλογή, στον 
Προσομοιωτή Κτιρίου επιλέγονται όλα τα διαθέσιμα κριτήρια επιτελεστικότητας εκτός από το κριτήριο 
ικανότητας γωνίας στροφής χορδής και το κριτήριο διατμητικής ικανότητας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κύρια διαφορά μεταξύ των Ελέγχων βάσει Κανονισμού και των Κριτηρίων 
Επιτελεστικότητας είναι ότι τα τελευταία είναι έλεγχοι έναντι των «αναμενόμενων» τιμών των 
εξεταζόμενων αποκρίσεων, ενώ οι πρώτοι ακολουθούν τις συντηρητικές μεθόδους αποτίμησης, όπως 
ορίζονται στους αντίστοιχους Κανονισμούς και Πρότυπα. Ως εκ τούτου, οι εκφράσεις που 
χρησιμοποιούνται στους ελέγχους βάσει Κανονισμού για τον υπολογισμό της οριακής τιμής, όταν 
επιτυγχάνονται διάφορα κριτήρια επιτελεστικότητας, χρησιμοποιούν συντηρητικές (π.χ. 
χαρακτηριστικές ή ονομαστικές) αντοχές υλικού, και βασίζονται στους επί μέρους συντελεστές 
ασφάλειας, όπως ορίζονται στους Κανονισμούς. Αντίθετα, μέσες τιμές υλικών στους υπολογισμούς 
των Κριτήριων Επιτελεστικότητας, ενώ δεν χρησιμοποιούνται συντελεστές ασφαλείας και 
εμπιστοσύνης. 
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Έλεγχοι Κριτηρίων Επιτελεστικότητας 

Τέλος, προκειμένου να απεικονιστούν οι δυνάμεις πλαισιακών στοιχείων (δηλ. δυνάμεις διάτμησης), (i) 
κάντε κλικ στην καρτέλα Δυνάμεις Πλαισιακών Στοιχείων, (ii) επιλέξτε τη δύναμη (π.χ. V3), (iii) επιλέξτε 
τα στοιχεία από τη λίστα, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο, (iv) διαλέξτε την απεικόνιση των 
αποτελεσμάτων (διάγραμμα ή τιμές) και τέλος (v) κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση. 

 

Ενότητα Εντατικών Μεγεθών Στοιχείου (Δυνάμεις Πλαισιακού Στοιχείου-μορφή τιμών) 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ν.5 - ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Περιγραφή Προβλήματος 

Ας χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μοντέλο που έχει ήδη δημιουργηθεί στο Παράδειγμα ν.4. 

Ξεκινώντας: ανοίγοντας ένα υφιστάμενο έργο 

Οπότε, προκειμένου να ξεκινήσουμε με αυτό το νέο παράδειγμα, (i) ανοίξτε το αρχικό παράθυρο του 
SeismoStruct, (ii) επιλέξτε το προηγούμενο Έργο του SeismoStruct, (Tutorial 4.spf) από την εντολή του 

μενού Αρχείο> Άνοιγμα… ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  στην γραμμή εργαλείων, (iii) αποθηκεύστε 
το αρχείο με ένα νέο όνομα από την εντολή του μενού Αρχείο> Αποθήκευση ως… και (iv) επιλέξτε την 
Ιδιομορφική Ανάλυση από το αναδυόμενο μενού στην πάνω αριστερά γωνία στην Εισαγωγή 
Δεδομένων. 

 

Επιλογή του τύπου της ανάλυσης 

 

 

Εφόσον επιλέξετε τον τύπο της ανάλυσης πηγαίνετε στην ενότητας Κατηγορίες Στοιχείων 
προκειμένου να επιλέξετε τον τύπο μάζας των στοιχείων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αποτελέσματα μπορούν να εξαχθούν σε φύλλο Excel (ή αντίστοιχο). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Τέσσερις ενότητες θα εξαφανιστούν (Φάσεις Φόρτισης, Στοχευόμενη Μετακίνηση, 

Έλεγχοι με βάση τον κανονισμό και Κριτήρια Επιτελεστικότητας) ανάλογα με την ανάλυση Pushover. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Τα υφιστάμενα μόνιμα φορτία, από το παράδειγμα 4, δεν λαμβάνονται υπόψη στην 

ιδιομορφική ανάλυση, εκτός αν επιλέξετε την επιλογή Ορισμός Μάζας Από Πλαισιακά/Μάζας Στοιχεία 

και Φορτία στις Ρυθμίσεις Έργου > Βαρύτητα και Μάζα. 
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Εισαγωγή Δεδομένων – Κατηγορίες Στοιχείων 

Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη που σχετίζεται με τους Τύπους Στοιχείων Μάζας. 

 

Ενότητα Κατηγοριών Στοιχείων 

Στο παράθυρο διαλόγου πρέπει να: 

1. Ορίσετε την ονομασία στοιχείου (➔ Lmass), 
2. Επιλέξετε τον τύπο στοιχείου από το αναδυόμενο μενού (➔ lmass στοιχείο), 
3. Ορίσετε την τιμή μάζας (ας υποθέσουμε 1 τόνο) στην εξεταζόμενη διεύθυνση (π.χ. μεταφορική 

διεύθυνση μόνο), 
4. Ορίσετε μια απόσβεση για κάθε στοιχείο (➔ δεν εφαρμόζεται απόσβεση για κάθε στοιχείο)  

 

Ορισμός Κατηγοριών Στοιχείων (Συγκεντρωμένης Μάζας) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στην ενότητα Υλικά το ειδικό βάρος κάθε υλικού έχει ήδη οριστεί στο παράδειγμα 4 και 

το πρόγραμμα θα υπολογίσει αυτόματα, από προεπιλογή, τις μάζες των στοιχείων από εκείνες τις 

τιμές (δείτε Ρυθμίσεις Έργου> Βαρύτητα & Μάζα).  
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Εισαγωγή Δεδομένων – Συνδεσιμότητα Στοιχείων 

Τώρα, πηγαίνετε στην ενότητα Τοπολογία Στοιχείων προκειμένου να ορίσετε το στοιχείο 
συγκεντρωμένης μάζας, στους γωνιακούς κόμβους της κατασκευής. 

Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Στο νέο παράθυρο: 

1. Ορίστε την ονομασία του στοιχείου (➔ Μάζα1), 
2. Επιλέξτε την κατηγορία του στοιχείου από το αναδυόμενο μενού, 
3. Επιλέξτε τον κόμβο (δείτε την παρακάτω εικόνα για λεπτομέρειες). 

 

Παράθυρο νέου στοιχείου 

Επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω προκειμένου να ορίσετε όλα τα υπόλοιπα 
στοιχεία συγκεντρωμένων μαζών. Στον πίνακα παρακάτω όλα τα στοιχεία συγκεντρωμένων μαζών 
παρουσιάζονται:  

Όνομα Στοιχείου Κατηγορία Στοιχείου Κόμβοι 

Μάζα1 Συγκεντρωμένη N11 

Μάζα2 Συγκεντρωμένη N14 

Μάζα3 Συγκεντρωμένη N15 

Μάζα4 Συγκεντρωμένη N18 

Μάζα5 Συγκεντρωμένη N21 

Μάζα6 Συγκεντρωμένη N24 

Μάζα7 Συγκεντρωμένη N25 

Μάζα8 Συγκεντρωμένη N28 

Πριν εκτελέσετε την ανάλυση, μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ δύο διαφορετικών ιδιοεπιλυτών, τον 
αλγόριθμο Lanczos ή τον αλγόριθμο Jacobi με Μετασχηματισμό Ritz, προκειμένου να προσδιορίσετε 
τις ιδιομορφές της κατασκευής (Εργαλεία>Ρυθμίσεις Έργου…). Σε αυτό το παράδειγμα έχει επιλεγεί ο 
αλγόριθμος Lanczos. 
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Ρυθμίσεις Ιδιομορφών 

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί  της γραμμής εργαλείων ή 
επιλέξτε Εκτέλεση> Επεξεργαστής από το κύριο μενού προκειμένου να εκτελέσετε Ιδιομορφική 
Ανάλυση. 

Επεξεργαστής 

Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση. 

 

Επεξεργαστής 
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Όταν η ανάλυση έχει φτάσει στο τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί  της γραμμής 
εργαλείων ή επιλέξτε Εκτέλεση > Διαχείριση Αποτελεσμάτων από το κύριο μενού. 

Διαχείριση Αποτελεσμάτων – Αποτελέσματα Ιδιομορφικής Ανάλυσης 

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ιδιομορφικής Ανάλυσης έχετε τη δυνατότητα οπτικοποίησης 
διαφόρων δεδομένων ιδιοτιμών, όπως (i) τις ιδιομορφικές περιόδους και συχνότητες, (ii) τους 
συντελεστές συμμετοχής ιδιομορφών, (iii) τις ενεργές ιδιομορφικές μάζες, (iv) τα ποσοστά των 
ενεργών ιδιομορφικών μαζών της κατασκευής, και τελικά (v) τις επικόμβιες μάζες. 

 

Ενότητα Αποτελεσμάτων Ιδιομορφικής Ανάλυσης –  Περίοδοι και Συχνότητες Ιδιομορφών 

 

Ενότητα Αποτελεσμάτων Ιδιομορφικής Ανάλυσης – Επικόμβιες Μάζες 

Διαχείριση Αποτελεσμάτων - Αποτελέσματα Βήματος 

Η ενότητα Αποτελέσματα Βήματος παρέχει, για κάθε ίδιο-λύση που υπολογίζεται από το λογισμικό, 
όλες τις επικόμβιες μετακινήσεις. 
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Ενότητα αποτελέσματα βήματος 

Διαχείριση Αποτελεσμάτων – Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής 

Τέλος, όπως στα προηγούμενα παραδείγματα, στην ενότητα Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής 
έχετε την δυνατότητα να προβάλετε το παραμορφωμένο σχήμα της κατασκευής για κάθε αποτέλεσμα 
της ανάλυσης. Κάντε διπλό κλικ στο επιθυμητό αποτέλεσμα για να ανανεώσετε την προβολή του 
παραμορφωμένου σχήματος (δείτε την εικόνα παρακάτω).  

 

Ενότητα Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής 
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Επίσης, μπορείτε να προβάλετε τις τιμές των μετακινήσεων επιλέγοντας το πεδίο “Προβολή 
Μετακινήσεων”. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ν.6 – ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΕΝΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Περιγραφή Προβλήματος 

Προκειμένου να κάνουμε καταστήσουμε τη διαδικασία γρηγορότερη, ας χρησιμοποιήσουμε και σε αυτό 
το παράδειγμα το μοντέλο που έχει ήδη δημιουργηθεί στο Παράδειγμα ν.4 και τροποποιηθεί στον 
Παράδειγμα ν.5. 

Ξεκινώντας: Ανοίγοντας ένα υφιστάμενο έργο 

Ανοίξτε ξανά το αρχικό παράθυρο του προγράμματος, και αφού κάνετε κλικ στο  εικονίδιο στη 
γραμμή εργαλείων, επιλέξτε το προηγούμενο Έργο του SeismoStruct (Tutorial 5.spf). Όταν ανοίξει 
αποθηκεύστε το αρχείο με ένα νέο όνομα από την εντολή του μενού Αρχείο > Αποθήκευση ως…. Σε αυτό 
το σημείο επιλέξτε Δυναμική Ανάλυση Χρονοϊστορίας από το αναδυόμενου μενού στην πάνω αριστερή 
γωνία στην περιοχή της Εισαγωγής Δεδομένων. Αφού το πρόγραμμα έχει κρατήσει τα σταδιακά 
αυξανόμενα φορτία τους παραδείγματος ένα στη μνήμη του, πριν προχωρήσετε πρέπει να δώσετε τη 
συγκατάθεσή σας για την αφαίρεσή τους (δείτε την παρακάτω εικόνα). 

 

Προειδοποιητικό Μήνυμα 

Εφόσον πατήσετε το κουμπί Yes πηγαίνετε στην ενότητα Καμπύλες Χρονοϊστορίας 

Εισαγωγή Δεδομένων– Καμπύλες Χρονοϊστορίας 

Πατήστε το κουμπί Φορτίο από την ενότητα Καμπύλες Φόρτισης. 

 

Ενότητα Καμπυλών Χρονοϊστορίας 
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Στο νέο παράθυρο πρέπει να: 

1. Φορτώσετε ένα επιταχυνσιογράφημα από το κουμπί Επιλογή αρχείου (για ευκολία θα 
φορτώσουμε μια από τις καμπύλες που βρίσκονται στο φάκελο εγκατάστασης του 
προγράμματος (C:\ Program Files\ Seismosoft\ SeismoStruct_2022\ Accelerograms \ Friuli.dat), 

2. Ορίστε την ονομασία της καμπύλης (➔ TH1). 

 

Φόρτιση Καμπύλης – Παράμετροι Αρχείου Εισαγωγής 

 

Φόρτιση Καμπύλης - Τιμές Καμπύλης Χρονοϊστορίας 
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Εφόσον φορτώσετε την καμπύλη, πρέπει να ορίσετε ένα στάδιο ανάλυσης. Οπότε, στην ενότητα Στάδια 
Χρονοϊστορίας πατήστε το κουμπί Προσθήκη. Στο νέο παράθυρο, ορίστε (i) το χρόνο Λήξης του Σταδίου 
(ο οποίος σε αυτήν την περίπτωση συμπίπτει με τον τελικό χρόνο του επιταχυνσιογραφήματος, δηλ. 
20sec) και (ii) τον αριθμό των βημάτων (-> 2000). 

 

Στάδια Χρονοϊστορίας 

 

Εισαγωγή Δεδομένων – Επιβαλλόμενα Φορτία 

Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε την καμπύλη στο μοντέλο της κατασκευής. Οπότε, 
πηγαίνετε στην ενότητα Επιβαλλόμενα Φορτία και πατήστε στο κουμπί Προσθήκη. 

 

Ενότητα Επιβαλλόμενων Φορτίων 

Στο νέο παράθυρο πρέπει να: 

1. Επιλέξετε την κατηγορία φορτίου από το αναδυόμενο μενού (➔Δυναμικό Φορτίο 
Χρονοϊστορίας), 

2. Προσδιορίσετε τον σχετικό κόμβο (➔ N1), 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το πρόγραμμα υπολογίζει «εσωτερικά» το χρονικό βήμα dt. Σε αυτήν την περίπτωση 
είναι ίσο με 20/2000 = 0.01 
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3. Επιλέξετε την διεύθυνση του φορτίου από το αναδυόμενου μενού (➔ X), 
4. Επιλέξετε τον τύπο φορτίου από το αναδυόμενου μενού (➔ επιτάχυνση), 
5. Προσδιορίσετε τον πολλαπλασιαστή καμπύλης (➔ 9.81), 
6. Επιλέξτε την ονομασία καμπύλης από το αναδυόμενο μενού (➔ TH1). 

 

Παράθυρο Νέου Επικόμβιου Φορτίου 

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία προκειμένου να εφαρμόσετε τα υπόλοιπα δυναμικά φορτία 
χρονοϊστορίας στους κόμβους βάσης. 

Στον πίνακα παρακάτω όλα τα εφαρμοζόμενα φορτία παρουσιάζονται: 

Κατηγορία Όνομα 
Κόμβου 

Διεύθυνση Τύπος Πολλαπλασιαστής 
Καμπύλης 

Καμπύλη 

Δυναμικό Φορτίο 
Χρονοϊστορίας 

N1 x επιτάχυνση 9.81 TH1 

Δυναμικό Φορτίο 
Χρονοϊστορίας 

N2 x επιτάχυνση 9.81 TH1 

Δυναμικό Φορτίο 
Χρονοϊστορίας 

N3 x επιτάχυνση 9.81 TH1 

Δυναμικό Φορτίο 
Χρονοϊστορίας 

N4 x επιτάχυνση 9.81 TH1 

Δυναμικό Φορτίο 
Χρονοϊστορίας 

N5 x επιτάχυνση 9.81 TH1 

Δυναμικό Φορτίο 
Χρονοϊστορίας 

N6 x επιτάχυνση 9.81 TH1 

Δυναμικό Φορτίο 
Χρονοϊστορίας 

N7 x επιτάχυνση 9.81 TH1 

Δυναμικό Φορτίο 
Χρονοϊστορίας 

N8 x επιτάχυνση 9.81 TH1 
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Δυναμικά Φορτία Χρονοϊστορίας 

Εισαγωγή Δεδομένων – Αποτελέσματα Ανάλυσης 

Τέλος, πριν προχωρήσετε στον Επεξεργαστή, πρέπει να ορίσετε τις προτιμήσεις σας επί των 
αποτελεσμάτων στην ενότητα Αποτελέσματα Ανάλυσης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Ενότητα αποτελέσματα ανάλυσης 
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Σε αυτό το σημείο μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί  της γραμμής εργαλείων ή 
επιλέξτε Εκτέλεση> Επεξεργαστής από το κύριο μενού προκειμένου να εκτελέσετε τη δυναμική ανάλυση 
χρονοϊστορίας. 

Επεξεργαστής 

Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση. 

 

Εκτέλεση της ανάλυσης 

Εφόσον η ανάλυση έχει φτάσει στο τέλος, πατήστε στο κουμπί  της γραμμής 
εργαλείων για να δείτε τα αποτελέσματα. Όπως ήδη είδαμε στα προηγούμενα παραδείγματα, στην 
Διαχείριση Αποτελεσμάτων μπορείτε να δείτε το παραμορφωμένο σχήμα της κατασκευής σε κάθε 
βήμα της δυναμικής ανάλυσης (Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής) καθώς επίσης και να εξάγετε 
την χρονοϊστορία απόκρισης μετακίνησης της κατασκευής κλπ.  

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Μια ειδική εφαρμογή έχει αναπτυχθεί και εισαχθεί στο πρόγραμμα προκειμένου να διευκολύνει τη 
δημιουργία προσομοιωμένων κτιρίων. Προς το παρόν, μόνο κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος μπορούν 
να δημιουργηθούν, σε επόμενες εκδόσεις του προγράμματος θα υποστηρίζονται επίσης μοντέλα 
χάλυβα και σύμμεικτα. 

Ο Προσομοιωτής Κτιρίου είναι διαθέσιμος από το κύριο μενού (Αρχείο> Προσομοιωτής Κτιρίου…) ή 

από το αντίστοιχο κουμπί της γραμμής εργαλείων . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αντίθεση με το παράδειγμα 1, σε αυτήν την ενότητα ζητάμε την απεικόνιση της 

συνολικής σχετικής μετατόπισης του κόμβου οροφής Ν21 σε σχέση με τον κόμβο βάσης Ν1, σε 

πραγματικό χρόνο.  
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Παράθυρο Προσομοιωτή Κτιρίου 

Βασικές Ρυθμίσεις και Διαμόρφωση Κατασκευής 

Μονάδες SI ή Αγγλοσαξονικές Μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, καθώς και Ευρωπαϊκά ή Μεγέθη 
Ηνωμένων Πολιτειών στον τύπο των ράβδων. Ο αριθμός των ορόφων και τα ύψη τους επίσης ορίζονται, 
ένας αριθμός από 1 ως 100 ορόφων, με διαφορετικά ύψη σε κάθε όροφο και την δυνατότητα κοινού 
ύψους σε ένα εύρος ορόφων, μπορεί να επιλεγούν. 

Ειδικές Ρυθμίσεις 

Στο πλαίσιο διαλόγου Ειδικών Ρυθμίσεων, διαθέσιμο από το αντίστοιχο κουμπί, οι ακόλουθες 
πληροφορίες μπορούν να οριστούν: 

• Τύπος Ανάλυσης: Ο τύπος της ανάλυσης για τον οποίο το μοντέλο θα δημιουργηθεί. Όλες οι 
εννέα αναλύσεις του SeismoStruct υποστηρίζονται. 

Ο ορισμός του κόμβου ελέγχου γίνεται σε αυτήν την ενότητα. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν 
απευθείας τον όροφο του κόμβου ελέγχου, ή εναλλακτικά να διαλέξουν τον αυτόματο ορισμό, 
κατά τον οποίο ο κόμβος ελέγχου ορίζεται στο κέντρο μάζας του τελευταίου ορόφου ή στον 
όροφο κάτω από αυτόν (στην περίπτωση που η μάζα του τελευταίου ορόφου είναι μικρότερη 
από το 10% της μάζας του υποκείμενου ορόφου). 
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Ενότητα Ειδικών Ρυθμίσεων– Τύπος Ανάλυσης 

• Προσομοίωση Πλαισιακών Στοιχείων: Εδώ ορίζεται η κατηγορία των στοιχείων 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη προσομοίωση των μελών της κατασκευής. Επιπλέον, 
είναι δυνατό να οριστεί το ανελαστικό πλαισιακό στοιχείο μετακίνησης (infrmDB) σε κοντά 
μέλη, μια επιλογή που βελτιώνει τόσο την ακρίβεια όσο και τη σταθερότητα της ανάλυσης. Οι 
χρήστες μπορούν να προσδιορίσουν το μέγιστο μήκος των κοντών μελών, κάτω από το οποίο 
χρησιμοποιείται ο τύπος στοιχείου infrmDB (1.0m προεπιλογή). Το ανελαστικό πλαισιακό 
στοιχείο δύναμης με πλαστικές αρθρώσεις infrmFBPH επιλέγεται για υποστυλώματα/δοκούς 
και τοιχία, ένας συνδυασμός που δουλεύει αποτελεσματικά για τις περισσότερες πρακτικές 
εφαρμογές. Η επιλογή για θεώρηση ή μη θεώρηση άκαμπτων απολήξεων στην προσομοίωση 
δοκών, υποστυλωμάτων και τοιχίων γίνεται επίσης εδώ. Σημειώνεται ότι αυτές οι άκαμπτες 
απολήξεις συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο όταν το μήκος του άκαμπτου άκρου ενός μέλους 
είναι μεγαλύτερο από την προσδιορισμένη τιμή. Η τελευταία επιλογή, της μη αποδοχής δοκών 
μικρότερων από ένα συγκεκριμένο μήκος, γίνεται για να αποφευχθεί η δημιουργία πολύ 
κοντών δοκών, για γραφικούς λόγους, κατά λάθος (π.χ. με την μικρή προέκταση του άκρου μιας 
δοκού μετά το τέλος της κολώνας).  

 

Ενότητα Ειδικών Ρυθμίσεων –Προσομοίωση Πλαισιακών Στοιχείων 
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• Προσομοίωση Πλακών: Η επιλογή θεώρησης ή μη του συνεργαζόμενου πλάτους της πλάκας 
στην προσομοίωση των δοκών, ορίζεται σε αυτήν την καρτέλα.  

  

Ενότητα Ειδικών Ρυθμίσεων – Προσομοίωση Πλακών 

 

• Συντελεστές Συνδυασμού Φορτίσεων: Οι συντελεστές συνδυασμού φόρτισης για τον 
σεισμικό συνδυασμό (δηλ. G+0.3·Q±E) των μόνιμων, κινητών και των φορτίων χιονιού (στις 
περιπτώσεις του ASCE 41-17 και TBDY) της πλάκας ορίζονται εδώ. Η φόρτιση των πλακών 
ορίζεται για κάθε πλάκα ξεχωριστά στο Παράθυρο Ιδιοτήτων της πλάκας.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακόμη και όταν δεν ορίζονται άκαμπτες απολήξεις από τον χρήστη, οι απολήξεις μπορούν 

να εισαχθούν αυτομάτως για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη ευθυγράμμιση όλων των δομικών 

στοιχείων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προσομοίωση της πλάκας πραγματοποιείται με άκαμπτα διαφράγματα, ως εκ τούτου, 

γίνεται από το πρόγραμμα θεώρηση άκαμπτης πλάκας, που συναντάται στη συντριπτική πλειοψηφία 

κτιρίων Ο.Σ.. Τα φορτία της πλάκας (ίδιο βάρος, πρόσθετα φορτία βαρύτητας και κινητά φορτία) 

εφαρμόζονται κατευθείαν στις δοκούς που στηρίζουν την πλάκα.   
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Ενότητα Ειδικών Ρυθμίσεων - Συντελεστές Συνδυασμού Φόρτισης 

• Κριτήρια Επιτελεστικότητας: Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ποιους τύπους κριτηρίων 
επιτελεστικότητας να συμπεριλάβουν στην ανάλυση. Ως προεπιλογή δεν επιλέγονται τα 
κριτήρια ικανότητας γωνίας στροφής χορδής και ικανότητας σε διάτμηση.  

  

Ενότητα Ειδικών Ρυθμίσεων - Κριτήρια Επιτελεστικότητας 

• Έλεγχοι Βάσει Κανονισμού: Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ποιους τύπους ελέγχων με 
βάση τον κανονισμό να συμπεριλάβουν στην ανάλυση. Ως προεπιλογή τόσο η ικανότητα 
στροφής χορδής όσο και η ικανότητα σε διάτμηση επιλέγονται. 
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Ενότητα Ειδικών Ρυθμίσεων – Έλεγχοι Βάσει Κανονισμού 

Σημειώνεται ότι οι Ρυθμίσεις του Προσομοιωτή Κτιρίου μπορούν να αλλάξουν περαιτέρω από το 

αντίστοιχο κουμπί της γραμμής εργαλείων . 

Κύριο Παράθυρο Προσομοιωτή Κτιρίου 

Μετά την επιλογή των κύριων ρυθμίσεων οι χρήστες μπορούν να ορίσουν τη γεωμετρία του νέου 
κτιρίου επιλέγοντας το κουμπί Δημιουργία Νέου Έργου. Το κύριο παράθυρο του προσομοιωτή κτιρίου 
θα εμφανιστεί, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.  

 

Κύριο Παράθυρο Προσομοιωτή Κτιρίου 

Παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής ενός αρχείου CAD από το κύριο μενού (Αρχείο > Εισαγωγή DWG…) 
ή από αντίστοιχο κουμπί της γραμμής εργαλείων. Με την εισαγωγή του σχεδίου εμφανίζεται ένα 
παράθυρο για τον ορισμό μονάδων του σχεδίου και την επιλογή αντιστοίχισης του σχεδίου στις 
συντεταγμένες (0,0), δηλ. την αρχή του συστήματος συντεταγμένων. Πραγματοποιώντας αυτή την 
επιλογή μετακινείται η κάτω αριστερή άκρη του σχεδίου στο (0,0) ανεξάρτητα από τις συντεταγμένες 
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του αρχικού σχεδίου CAD. Σημειώστε ότι η αρχή των αξόνων μπορεί να μετακινηθεί επιπλέον σε ένα 

διαφορετικό σημείο που μπορεί να είναι πιο κατάλληλο, με το κουμπί Μετακίνηση Κέντρου Αξόνων  
της γραμμής εργαλείων, επίσης διαθέσιμο από το Μενού (Προβολή > Μετακίνηση Κέντρου Αξόνων). Η 
επιλογή μετακίνησης του εισαχθέντος αρχείου CAD είναι επίσης διαθέσιμη από το κουμπί Μετακίνηση 

DGW ( ) της γραμμής εργαλείων ή από το κύριο μενού (Προβολή > Μετακίνηση DWG). Επιπλέον 
ορίζεται το αν θα είναι ορατό ή όχι το σχέδιο CAD από το Μενού (Προβολή > Προβολή/Απόκρυψη DWG) 

ή από το αντίστοιχο κουμπί της γραμμής εργαλείων . 

Οι χρήστες μπορούν επίσης να μετακινήσουν την κάτοψη του κτιρίου από το κύριο μενού (Εργαλεία > 

Μετακίνηση Κτιρίου) ή από το αντίστοιχο κουμπί  της γραμμής εργαλείων, είτε ορίζοντας τις 
σχετικές συντεταγμένες, είτε επιλέγοντας το αρχικό σημείο και το δεύτερο σημείο γραφικά. 

 

Παράθυρο Μετακίνησης Κτιρίου 

Η επιλογή περιστροφής της κάτοψης του κτιρίου είναι επίσης διαθέσιμη από το κύριο μενού (Εργαλεία 

> Περιστροφή Κτιρίου) ή από το κουμπί  της γραμμής εργαλείων. Οι χρήστες πρέπει να καθορίσουν 
το σταθερό σημείο από τις συντεταγμένες του ή γραφικά και να ορίσουν τη γωνία περιστροφής.  

 

Παράθυρο Περιστροφής Κτιρίου 

Εισαγωγή Δομικών Μελών 

Οι Συνδυασμοί των Υλικών, οι Ειδικές Ιδιότητες Μελών και οι Παράμετροι Προσομοίωσης είναι κοινές 
σε όλα τα παράθυρα ιδιοτήτων διατομών ενώ η Περιτύλιξη με ΙΟΠ είναι διαθέσιμη μόνο για 
υποστυλώματα και ο Μανδύας ΟΣ διατίθεται για όλα τα στοιχεία εκτός των τοιχίων. Σημειώστε πως 
μια λίστα εγγράφων “How-To…” παρέχεται, για γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με τη μοντελοποίηση μέσω του Προσομοιωτή Κτιρίου. 
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Ορισμός Συνδυασμών Υλικών 

Οι ιδιότητες της ενότητας Συνδυασμοί Υλικών ορίζονται από το κύριο μενού (Εργαλεία > Ορισμός 

Συνδυασμών Υλικών), μέσω του αντίστοιχου κουμπιού  της γραμμής εργαλείων, ή μέσω του 
κουμπιού Ορισμός Συνδυασμών Υλικών στο παράθυρο με τις ιδιότητες των μελών. Οι απαιτούμενες 
τιμές για τον ορισμό των ιδιοτήτων των υλικών εξαρτώνται από τον τύπο των μελών, δηλαδή 
υφιστάμενα ή νέα μέλη. Για τα υφιστάμενα υλικά απαιτείται η μέση τιμή αντοχής και η μέση τιμή 
μειωμένη κατά την τυπική απόκλιση, ενώ για τα νέα υλικά πρέπει να ορίζεται η χαρακτηριστική τιμή 
αντοχής και η μέση τιμή. Από προεπιλογή υπάρχουν δύο συνδυασμοί υλικών, ένας για τα υφιστάμενα 
στοιχεία και ένας για τα νέα. Οι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν τις τιμές των προκαθορισμένων 
συνδυασμών ενώ επιπλέον μπορούν να προσθέσουν νέους συνδυασμούς υλικών για την κάλυψη των 
αναγκών του μοντέλου τους (π.χ. όταν χρησιμοποιούνται υλικά με διαφορετικές τιμές αντοχής). 

 

Παράθυρο Συνδυασμοί Υλικών 

 

Προσθήκη Νέου Συνδυασμού Υλικών 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ_1: Υπάρχει όριο στον αριθμό των συνδυασμών υλικών που μπορούν να οριστούν και 

ισούται με 10. Οι προκαθορισμένοι συνδυασμοί υλικών δεν μπορούν να αφαιρεθούν. 
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Ειδικές Ιδιότητες Μέλους  

Οι ρυθμίσεις του μέλους με βάση τον Κανονισμό ορίζονται από τις Ειδικές Ιδιότητες Μέλους στο 
παράθυρο Ιδιοτήτων. Εδώ οι χρήστες μπορούν να καθορίσουν: την κατηγοριοποίηση του στοιχείου 
(δηλαδή σε κύριο ή δευτερεύον μέλος), αν είναι κατασκευασμένο με ή χωρίς λεπτομέρειες για σεισμική 
αντίσταση, το πάχος επικάλυψης σκυροδέματος, τον τύπο του διαμήκη οπλισμού (ψαθυρός χάλυβας 
ψυχρής έλασης και λείες διαμήκεις ράβδοι μπορούν να εισαχθούν), το είδος και το μήκος παράθεσης 
των διαμήκων ράβδων, όπως επίσης και η προσπελασιμότητα της θέσης επέμβασης (απαραίτητη μόνο 
για τον ελληνικό Κανονισμό ΚΑΝ.ΕΠΕ.). Σημειώνεται ότι το μήκος παράθεσης ορίζεται με τρεις τρόπους: 
(i) τα μέλη έχουν επαρκές μήκος παράθεσης, σε σύγκριση με το ελάχιστο για παραμόρφωση αστοχίας 
(προεπιλεγμένο), (ii) τα μέλη έχουν ανεπαρκές μήκος παράθεσης (ορίζεται ο λόγος του εφαρμοζόμενου 
προς το ελάχιστο μήκος παράθεσης για παραμόρφωση αστοχίας) και (iii) τα μέλη έχουν ανεπαρκές 
μήκος παράθεσης (προσδιορίζεται το απόλυτο μήκος παράθεσης). 

 

Ειδικές Ιδιότητες Μέλους 

Παράμετροι Προσομοίωσης 

Οι παράμετροι προσομοίωσης του μέλους μπορούν να οριστούν από το παράθυρο Παραμέτρων 
Προσομοίωσης, προσβάσιμο από το Παράθυρο Ιδιοτήτων. Εδώ, οι χρήστες μπορούν να ορίσουν τους 
τύπους υλικών σκυροδέματος και χάλυβα και τον τύπο του πλαισιακού στοιχείου που θα 
χρησιμοποιηθεί για τη προσομοίωση των μελών της κατασκευής στο SeismoStruct, μαζί με άλλες 
επιλογές προσομοίωσης, όπως τον αριθμό των ινών της διατομής και των ορισμό των απελευθερώσεων 
Ροπών/Δυνάμεων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η επιλογή της εφαρμογής «ερήμην» αντιπροσωπευτικών τιμών αντοχών, ανάλογα με 
το έτος κατασκευής του κτιρίου, είναι διαθέσιμη όταν αυτό είναι επιτρεπτό από τον Κανονισμό που 
έχει ήδη επιλεχθεί πριν την είσοδο στον Προσομοιωτή Κτιρίων. 
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Ο τύπος των πλαισιακών στοιχείων, που θα χρησιμοποιηθούν σε ένα έργο στο SeismoStruct, ορίζονται 
στην καρτέλα Προσομοίωση Πλαισιακών Στοιχείων στο πλαίσιο διαλόγου των Ρυθμίσεων 
Προσομοιωτή Κτιρίου. Οι επιλογές που γίνονται στην καρτέλα Προσομοίωση Πλαισιακών Στοιχείων 
αντιστοιχούν στις στάνταρντ επιλογές (“Προκαθορισμένο”) των Παραμέτρων Προσομοίωσης, 
προσβάσιμο από το παράθυρο ιδιοτήτων μέλους. Τα υλικά που αντιστοιχούν στην επιλογή 
“Προκαθορισμένο” στις Παραμέτρους Προσομοίωσης του στοιχείου είναι το Μη γραμμικό μοντέλο 
σκυροδέματος Mander et al. - con_ma για το σκυρόδεμα και το Μοντέλο χάλυβα Menegotto-Pinto - 
stl_mp για τον χάλυβα. 

Δεκατέσσερις τύποι υλικών είναι διαθέσιμοι στο SeismoStruct, έξι για το σκυρόδεμα και οχτώ για τον 
χάλυβα. Η πλήρης λίστα υλικών είναι: 

• Μη γραμμικό μοντέλο σκυροδέματος Mander et al. - con_ma 
• Τριγραμμικό μοντέλο σκυροδέματος - con_tl 
• Μη γραμμικό μοντέλο σκυροδέματος Chang-Mander– con_cm 
• Μη γραμμικό μοντέλο σκυροδέματος Kappos and Konstantinidis - con_hs 
• Μοντέλο τσιμεντοειδούς σύνθετου υλικού – con_ecc 
• Μοντέλο σκυροδέματος Kenn-Scott-Park – con_ksp 
• Μοντέλο χάλυβα Menegotto-Pinto - stl_mp 
• Μοντέλο χάλυβα Giuffre-Menegotto - stl_gmp 
• Διγραμμικό μοντέλο χάλυβα - stl_bl 
• Διγραμμικό μοντέλο χάλυβα με ισοτροπική κράτυνση - stl_bl2 
• Μοντέλο χάλυβα Ramberg-Osgood - stl_ro 
• Μοντέλο χάλυβα Dodd-Restrepo– stl_dr 
• Μοντέλο χάλυβα Menegotto-Pinto με μετελαστικό λυγισμό Monti-Nuti - stl_mn 
• Μοντέλο μεταλλικών συνδέσμων με περιορισμό έναντι λυγισμού – stl_brb 

Για μια περιεκτική περιγραφή των τύπων των υλικών, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ - Υλικά. 

Διαφορετικοί τύποι πλαισιακών στοιχείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ των δομικών μελών. 
Οι χρήστες μπορούν να διαλέξουν μεταξύ ανελαστικών πλαισιακών στοιχείων δύναμης (infrmFB), 
ανελαστικών πλαισιακών στοιχείων δύναμης με πλαστικές αρθρώσεις (infrmFBPH), ανελαστικών 
πλαισιακών στοιχείων μετακίνησης με πλαστικές αρθρώσεις (infrmDBPH), ανελαστικών πλαισιακών 
στοιχείων μετακίνησης (infrmDB), και ελαστικών πλαισιακών στοιχείων (elfrm). Συνίσταται να 
επιλέγεται ο τύπος ανελαστικών πλαισιακών στοιχείων μετακίνησης (infrmDB) για μέλη με μικρό 
μήκος, μία επιλογή που βελτιώνει τόσο την ακρίβεια όσο και την σταθερότητα της ανάλυσης. 

 

Επιπλέον, πρέπει να οριστεί ο αριθμός των ινών, στις οποίες διαιρούνται οι διατομές των μελών στους 
υπολογισμούς. Οι χρήστες πρέπει να ορίσουν τον αριθμό των ινών της επιλογής τους ή μπορεί να 
επιλέξουν τον αυτόματο υπολογισμό, σύμφωνα με τον οποίο ορίζονται 50 ίνες για εμβαδόν 
σκυροδέματος μέλους μικρότερο από 0.1m2 και 200 ίνες για εμβαδόν σκυροδέματος μέλους μεγαλύτερο 
από 1m2, ενώ για τις ενδιάμεσες τιμές πραγματοποιείται γραμμική παρεμβολή. Κάθε διαμήκης ράβδος 
οπλισμού ορίζεται με μια πρόσθετη ίνα, η οποία προστίθεται στον προαναφερθέντα αριθμό ινών για το 
σκυρόδεμα. 

Τέλος, οι χρήστες μπορούν να ‘ελευθερώσουν’ έναν ή περισσότερους από τους βαθμούς ελευθερίας του 
μέλους (δυνάμεις ή ροπές) στα δύο άκρα του. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι έλεγχοι με βάση τον κανονισμό δεν εκτελούνται για τον τύπο μέλους ελαστικού 
πλαισιακού στοιχείου (elfrm). Συνεπώς, αυτός ο τύπος στοιχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε 
ειδικές περιπτώσεις προσομοίωσης, όταν αναμένεται ελαστική συμπεριφορά του μέλους. 
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Ενότητα Παραμέτρων Προσομοίωσης 

Μανδύας 

Μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος μπορεί να τοποθετηθεί σε υποστυλώματα και δοκούς μέσω της 
ενότητας Μανδύας. Οι χρήστες, ανάλογα με την διατομή, μπορούν να επιλέξουν να εισαγάγουν πλήρη 
μανδύα, τρίπλευρο, δίπλευρο ή μονόπλευρο. 

Μπορεί να οριστεί ο συνδυασμός υλικών των διατομών με μανδύα, καθώς και ο διαμήκης και εγκάρσιος 
οπλισμός του μανδύα. 

Ορισμός Περιτύλιξης με ΙΟΠ 

Τα υφάσματα από Ινοπλισμένα Πολυμερή (ΙΟΠ) ορίζονται μέσω της ενότητας Ορισμός Περιτύλιξης με 
ΙΟΠ. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα επιλογής υφάσματος ΙΟΠ από λίστα με τα πιο συνήθη προϊόντα, 
που διατίθενται στην αγορά, ή εναλλακτικά εισαγωγής τιμών της επιλογής τους.   

Μπορεί επίσης να οριστεί, ο αριθμός των εφαρμοζόμενων στρώσεων, καθώς και αν οι ιδιότητες των 
υφασμάτων ΙΟΠ, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στους υπολογισμούς, είναι οι ιδιότητες των ξηρών 
ινών ή του ινοπλισμένου πολυμερούς (ίνες + ρητίνη). Τέλος, για τις ορθογώνιες διατομές μπορεί να 
καθοριστεί η ακτίνα καμπύλωσης των γωνιών R, μια κρίσιμη παράμετρος στην εφαρμογή των 
υφασμάτων ΙΟΠ. 
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Επιλογή από λίστα 

Όταν οι χρήστες επιλέγουν να ορίσουν δικές τους τιμές, οι απαιτούμενες πληροφορίες είναι ο τύπος του 
υφάσματος ΙΟΠ (ίνες Άνθρακα, Αραμιδίου, Γυαλιού, Βασάλτη ή Χάλυβα), οι ιδιότητες των ξηρών ινών 
ή του ινοπλισμένου πολυμερούς (ίνες + ρητίνη), ο αριθμός και ο προσανατολισμός (σχετικά με τη 
διαμήκη διεύθυνση του στοιχείου) των ινών, καθώς και ο αριθμός των στρώσεων και η ακτίνα 
καμπύλωσης των γωνιών R.  

 

Ενότητα τιμών ορισμένων από το χρήστη 
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Τέλος, μπορούν να προταθούν στη Seismosoft συστήματα ΙΟΠ μέσω του κουμπιού Προτείνετε σύστημα 
FRP στη Seismosoft. Εδώ καλείται ο χρήστης να ορίσει το όνομα για το σύστημα ΙΟΠ, το σύνδεσμο για 
τις πληροφορίες του προϊόντος και τις τεχνικές ιδιότητες του υφάσματος ΙΟΠ. 

 

Παράθυρο πρότασης συστήματος ΙΟΠ 

Υποστυλώματα 

Τα υποστυλώματα εισάγονται από το κύριο μενού (Εισαγωγή>…) ή μέσω των αντίστοιχων κουμπιών 
της γραμμής εργαλείων. Εμφανίζεται το Παράθυρο με τις Ιδιότητες του Υποστυλώματος όπου ορίζονται 
οι ακόλουθες ιδιότητες: 

(i) Γεωμετρία, δηλαδή οι διαστάσεις (ύψος και πλάτος) 
(ii) Οριακές Συνθήκες , αν είναι δηλαδή πλήρους ή ελεύθερου μήκους, ορίζοντας τη διαφορά 

μήκους στην τελευταία περίπτωση 
(iii) Υλικά 
(iv) Οπλισμός 
(v) Μανδύας 
(vi) Περιτύλιξη με ΙΟΠ 
(vii) Προηγμένη Προσομοίωση, που περιλαμβάνει τις  
ειδικές ιδιότητες μέλους και τις παραμέτρους προσομοίωσης 

Τα υποστυλώματα εισάγονται με ένα μόνο κλικ του ποντικιού.  

Μετά την επιλογή της εντολής Εισαγωγή Υποστυλώματος εμφανίζεται ένα ενημερωτικό μήνυμα 
παρέχοντας σύντομες πληροφορίες για το πώς να εισάγετε ένα υποστύλωμα. 
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Πώς να Εισάγετε ένα Υποστύλωμα 

Προς το παρόν, δεκατρείς τύποι διατομών υποστυλώματος είναι διαθέσιμοι στο SeismoStruct: 

• Ορθογωνικό Υποστύλωμα 
• Υποστύλωμα Μορφής L 
• Υποστύλωμα Μορφής Τ 
• Κυκλικό Υποστύλωμα  
• Ορθογωνικό Υποστύλωμα με Μανδύα 
• Ορθογωνικό Υποστύλωμα με τρίπλευρο Μανδύα 
• Ορθογωνικό Υποστύλωμα με δίπλευρο Μανδύα 
• Ορθογωνικό Υποστύλωμα με μονόπλευρο Μανδύα 
• Υποστύλωμα Μορφής L με Μανδύα 
• Υποστύλωμα Μορφής L με τρίπλευρο Μανδύα 
• Υποστύλωμα Μορφής Τ με Μανδύα 
• Υποστύλωμα Μορφής Τ με τρίπλευρο Μανδύα 
• Κυκλικό Υποστύλωμα με Μανδύα 

Για πιο αναλυτική περιγραφή σχετικά με την εισαγωγή υποστυλωμάτων στον Προσομοιωτή Κτιρίου, 
ανατρέξτε στο Παράρτημα Ε – Προσομοιωτής Κτιρίου.  

Τοιχία 

Τα τοιχία εισάγονται από το κύριο μενού (Εισαγωγή>…) ή μέσω των αντίστοιχων κουμπιών της 
γραμμής εργαλείων. Εμφανίζεται το Παράθυρο με τις Ιδιότητες του Τοιχίου όπου ορίζονται οι ιδιότητες 
με τον ίδιο τρόπο όπως στα υποστυλώματα. Τα τοιχία εισάγονται ορίζοντας τις άκρες τους, 
απαιτούνται μόνο δύο κλικ του ποντικιού. 

Προς το παρόν, είναι διαθέσιμοι στον Προσομοιωτή Κτιρίου: 
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• Τοιχίο 
• Σύνθετο Τοιχίο 

Μετά την επιλογή της εντολής Εισαγωγή Τοιχίου εμφανίζεται ένα ενημερωτικό μήνυμα παρέχοντας 
συνοπτικές πληροφορίες για το πώς να εισάγετε ένα τοιχίο.  

 

Παράθυρο - Πως να εισάγετε ένα Τοιχίο 

Για πιο αναλυτική περιγραφή σχετικά με την εισαγωγή τοιχίων στον Προσομοιωτή Κτιρίου ανατρέξτε 
στο Παράρτημα E – Εισαγωγή Δομικών Μελών. 

Όταν επιλεγεί η εισαγωγή Σύνθετου Τοιχίου μέσω του κουμπιού  Σύνθετο Τοιχίο της γραμμής 
εργαλείων, εμφανίζεται ένα ενημερωτικό παράθυρο με τον προτεινόμενο τρόπο εισαγωγής σύνθετων 
τοιχίων. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες (Beyer K., Dazio A. and Priestley M.J.N. [2008]), ο καλύτερος 
τρόπος υποδιαίρεσης των μη επίπεδων τοιχίων, π.χ. Σχήματος U ή σχήματος Ζ σε επίπεδες υποενότητες 
είναι με διαίρεση της γωνιακής περιοχής μεταξύ των τμημάτων του τοιχίου. Με αυτό τον τρόπο η 
εσωτερική ράβδος γωνίας αποδίδεται τόσο στον κορμό όσο και στις πλευρές, ενώ η εξωτερική ράβδος 
δεν αποδίδεται σε καμία διατομή, επομένως το συνολικό εμβαδόν οπλισμού διαμορφώνεται σωστά. 
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Μήνυμα Μοντελοποίησης Σύνθετων Τοιχίων 

 

  

ΣΗΜΕΩΣΗ: Οι οριζόντιες άκαμπτες συνδέσεις ορίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα προκειμένου να 

συνδεθούν τα καθορισμένα κατακόρυφα στοιχεία. 
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Δοκοί 

Οι δοκοί εισάγονται από το κύριο μενού (Εισαγωγή >…) ή μέσω των αντίστοιχων κουμπιών της 
γραμμής εργαλείων. Κάποιες επιπλέον παράμετροι σε σχέση με εκείνες για τα υποστυλώματα 
απαιτούνται για το σωστό ορισμό μιας δοκού, δηλαδή αν είναι κεκλιμένη δοκός (σε αυτή την περίπτωση 
πρέπει να οριστεί το ύψος και των δύο άκρων), το πρόσθετο μόνιμο φορτίο και ο οπλισμός κατά μήκος 
της δοκού (στο μέσο και στα δύο άκρα). Οι δοκοί εισάγονται ορίζοντας τις άκρες τους με δύο κλικ του 
ποντικιού. Μετά την εισαγωγή δοκών και πλακών, είναι δυνατή η επιλογή της προβολής του 
συνεργαζόμενου πλάτους και του ορισμού της τιμής του, όπως επίσης και η επιλογή για ανεστραμμένες 
δοκούς. 

Προς το παρόν, τέσσερις τύποι δοκών είναι διαθέσιμοι στον Προσομοιωτή Κτιρίου: 

• Δοκός 
• Δοκός με Μανδύα  
• Δοκός με τρίπλευρο Μανδύα 
• Δοκός με μονόπλευρο Μανδύα 

Μετά την επιλογή της εντολής Εισαγωγή Δοκού εμφανίζεται ένα ενημερωτικό μήνυμα παρέχοντας 
συνοπτικές πληροφορίες για το πώς να εισάγετε μία δοκό.  

 

Παράθυρο - Πώς να εισάγετε μία Δοκό 

Για πιο αναλυτική περιγραφή σχετικά με την εισαγωγή δοκών στον Προσομοιωτή Κτιρίου ανατρέξτε 
στο Παράρτημα E – Εισαγωγή Δομικών Μελών. 
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Τοιχοπληρώσεις 

Οι τοιχοπληρώσεις μπορούν να εισαχθούν από το κύριο μενού (Εισαγωγή >…) ή μέσω του αντίστοιχου 
κουμπιού της γραμμής εργαλείων. Πρέπει να καθοριστούν οι κύριες παράμετροι που επηρεάζουν την 
αντοχή της τοιχοπλήρωσης, δηλαδή τα κύρια γεωμετρικά (ποσοστό ανοιγμάτων και ύψος)  και 
μηχανικά χαρακτηριστικά των τούβλων και του κονιάματος (διαστάσεις τούβλου, πάχος κονιάματος, 
θλιπτική αντοχή τούβλου, θλιπτική αντοχή κονιάματος), καθώς και το ποσοστό ανοιγμάτων στον τοίχο 
και το ειδικό βάρος του τοίχου. 

Μόλις επιλεγεί η εντολή Εισαγωγή Τοιχοπλήρωσης, εμφανίζεται ένα ενημερωτικό μήνυμα που παρέχει 
σύντομες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής μιας τοιχοπλήρωσης. 

  

Παράθυρο - Πώς να εισάγετε μία Τοιχοπλήρωση 

Για πιο αναλυτική περιγραφή σχετικά με την εισαγωγή τοιχοπληρώσεων στον Προσομοιωτή Κτιρίου 
ανατρέξτε στο Παράρτημα E – Εισαγωγή Δομικών Μελών. 
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Μεταλλικοί Σύνδεσμοι 

Οι μεταλλικοί σύνδεσμοι μπορούν να εισαχθούν από το κύριο μενού (Εισαγωγή>…) ή μέσω του 
αντίστοιχου κουμπιού της γραμμής εργαλείων. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Ιδιότητες όπου μπορούν 
να οριστούν οι ακόλουθες ιδιότητες του συνδέσμου: 

• τύπος συνδέσμου: επί του παρόντος υποστηρίζονται οι ακόλουθοι τύποι: (i) Σύνδεσμος 
μορφής X με συνδεδεμένες διαγώνιες, (ii) Σύνδεσμος μορφής X με μη συνδεδεμένες διαγώνιες, 
(iii) μονή διαγώνιος, (iv) ανεστραμμένη μονή διαγώνιος, (v) Σύνδεσμος μορφής V και (vi) 
Ανεστραμμένος Σύνδεσμος V (Chevron Σύνδεσμος) 

• Η χαλύβδινη διατομή των μελών του συνδέσμου 
• Η αντοχή διαρροής του χαλύβδινου συνδέσμου 
• Ο τύπος σύνδεσης με το υφιστάμενο πλαίσιο ΟΣ (με άρθρωση ή πλήρως πακτωμένο) 
• Οι ειδικές ιδιότητες μέλους 

Μόλις επιλεγεί η εντολή Εισαγωγή Μεταλλικού Συνδέσμου, εμφανίζεται ένα ενημερωτικό μήνυμα που 
παρέχει σύντομες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής του συνδέσμου. 

 

Παράθυρο - Πώς να εισάγετε ένα Μεταλλικό Σύνδεσμο 

Για πιο αναλυτική περιγραφή σχετικά με την εισαγωγή μεταλλικών συνδέσμων στον Προσομοιωτή 
Κτιρίου ανατρέξτε στο Παράρτημα E – Εισαγωγή Δομικών Μελών. 
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Πλάκα 

Η εισαγωγή πλάκας είναι διαθέσιμη από το μενού (Εισαγωγή> Πλάκα) ή μέσω του κουμπιού  της 
γραμμής εργαλείων. Πριν την εισαγωγή πλάκας, εμφανίζεται ένα ενημερωτικό μήνυμα παρέχοντας 
σύντομες πληροφορίες για το πώς να εισάγετε μία πλάκα.  

 

Παράθυρο - Πώς να εισάγετε μια πλάκα 

Η πλάκα εισάγεται με ένα μονό κλικ του ποντικιού σε μια κλειστή περιοχή που περιβάλλεται από δομικά 
στοιχεία (υποστυλώματα, τοιχία και δοκούς).  

Στο Παράθυρο Ιδιότητες Πλακών μπορούν να οριστούν (i) το ύψος, (ii) ο οπλισμός και ο 
προσανατολισμός του κατά x και κατά y, και (iii) το ίδιο βάρος και τα πρόσθετα μόνιμα, κινητά και 
φορτία χιονιού, τα τελευταία είναι απαραίτητα μόνο από τον ASCE 41-17 και τον TBDY. Το ίδιο βάρος 
της πλάκας υπολογίζεται αυτόματα και περιλαμβάνεται στο κατασκευαστικό μοντέλο ή 
χρησιμοποιείται τιμή που καθορίζεται από τον χρήστη. Οι χρήστες επιλέγουν την κατάλληλη κατηγορία 
φόρτισης και τα κινητά φορτία ορίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα.  
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Παράθυρο - Ιδιότητες Πλάκας 

 

Κατηγορίες Φορτισμένων Περιοχών 



128 SeismoStruct Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

 

Εισαγωγή πλάκας 

Μετά τον ορισμό της πλάκας, οι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν τις συνθήκες στήριξής της, 
προσδιορίζοντας τις δοκούς που θα αναλάβουν τα φορτία της πλάκας. 

 

Συνθήκες στήριξης πλάκας 

Επιπλέον, μπορεί να τροποποιηθεί η κλίση της πλάκας καθορίζοντας το ύψος της σε τρία σημεία τα 
οποία μπορούν να επιλεγούν γραφικά. Η στάθμη των παρακείμενων δοκών και υποστυλωμάτων 
προσαρμόζεται αυτόματα, ενώ τα υποστυλώματα διαιρούνται αυτόματα από το πρόγραμμα σε κοντά 
μέλη, όπου απαιτείται, δηλαδή στην περίπτωση που δύο ή τρεις δοκοί στηρίζονται στο ίδιο 
υποστύλωμα σε διαφορετικές στάθμες, οπότε και δημιουργούνται κοντά υποστυλώματα. 

 

Κλίση πλάκας 
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Εισαγωγή Πλάκας με Ορισμό Περιμέτρου 

Πλάκες οποιασδήποτε γεωμετρίας μπορούν να οριστούν στον Προσομοιωτή Κτιρίου επιλέγοντας 
Εισαγωγή > Πλάκας με ορισμό Περιμέτρου από το Μενού (ή από το αντίστοιχο κουμπί στη γραμμή 

εργαλείων ). Πριν την εισαγωγή πλάκας, εμφανίζεται ένα ενημερωτικό μήνυμα παρέχοντας 
συνοπτικές πληροφορίες για το πώς να εισάγετε μία πλάκα μέσω περιμέτρου. 

 

Παράθυρο - Πώς να εισάγετε μία πλάκα μέσω περιμέτρου 

Μετά τον ορισμό της περιμέτρου της πλάκας μέσω του ορισμού των γωνιών της, πρέπει να επιλεγεί το 
κουμπί “Εφαρμογή & Εισαγωγή Πλάκας’’. Η πλάκα εισάγεται αυτόματα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ο οπλισμός της πλάκας εφαρμόζεται στο συνεργαζόμενο πλάτος των δοκών 

περιμετρικά της πλάκας. Προφανώς, όταν οι χρήστες επιλέγουν να μην περιλαμβάνονται τα 

συνεργαζόμενα πλάτη των δοκών στην προσομοίωση, αυτή η ρύθμιση δε λαμβάνεται υπόψη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η προσομοίωση της πλάκας πραγματοποιείται με άκαμπτα διαφράγματα, ως εκ τούτου, 

γίνεται από το πρόγραμμα θεώρηση άκαμπτης πλάκας, που συναντάται στη συντριπτική πλειοψηφία 

κτιρίων Ο.Σ..Τα φορτία της πλάκας (ιδιο βάρος, επιπλέον μόνιμα και κινητά φορτία 

πολλαπλασιασμένα με τους αντίστοιχους συντελεστές της ενότητας Στατικές Δράσεις) 

μετατρέπονται σε μάζες, βάσει της τιμής του g, και εφαρμόζονται απευθείας στις δοκούς στήριξης 

της πλάκας.  
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Σχεδίαση Πλάκας μέσω περιμέτρου 

 

 

Εισαγωγή Περιγράμματος Πλάκας/Προβόλου 

Στον Προσομοιωτή Κτιρίου δίνεται επίσης η δυνατότητα ορισμού Πλάκας Προβόλου. Για την εισαγωγή 
της, πρέπει να γίνει προσθήκη Περιγράμματος Πλάκας/Προβόλου από το Μενού (Εισαγωγή> 

Περιγράμματα Πλάκας/Προβόλου) ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού  της γραμμής εργαλείων. Ένα 
ενημερωτικό μήνυμα εμφανίζεται παρέχοντας συνοπτικές πληροφορίες για το πώς να εισάγετε το 
περίγραμμα. 

 

Παράθυρο - Πώς να εισάγετε Περιγράμματα Πλάκας/Προβόλου 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι πλάκες προμοιώνονται στο SeismoStruct ως άκαμπτα διαφράγματα που συνδέουν 
τις δοκούς, τα υποστυλώματα και τα τοιχία στην περίμετρό τους και ως πρόσθετα φορτία 
εφαρμοζόμενα στις δοκούς. Προφανώς, στην περίπτωση πλακών προβόλου δεν δημιουργείται 
άκαμπτο διάφραγμα και η πλάκα θεωρείται ως πρόσθετη μάζα στην δοκό στήριξης. Η πρόσθετη μάζα 
λαμβάνεται υπόψη μέσω των μόνιμων και κινητών φορτίων της πλάκας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Όταν η περίμετρος που ορίζεται δεν αποτελεί μια κλειστή περιοχή, το πρώτο σημείο 
συνδέεται αυτόματα από το πρόγραμμα με το τελευταίο ώστε να οριστεί η νέα πλάκα. 
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Μετά τον καθορισμό των γωνιών του Περιγράμματος Πλάκας/Προβόλου, κάντε κλικ στο κουμπί 
Εφαρμογή. Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή, το Περίγραμμα Πλάκας/Προβόλου χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει το σχήμα της πλάκας. 

 

 

Σχεδιασμός Ελεύθερου Άκρου 

 

Δημιουργία νέας πλάκας προβόλου 

Κλίμακες 

Η εισαγωγή κλίμακας γίνεται από το Μενού (Εισαγωγή > Κλίμακες) ή κάνοντας κλικ στο κουμπί  της 
γραμμής εργαλείων. Ένα ενημερωτικό μήνυμα εμφανίζεται παρέχοντας σύντομες πληροφορίες για το 
πώς να εισάγετε μία κλίμακα. 

 

Παράθυρο - Πώς να εισάγετε Κλίμακα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πλάκες προμοιώνονται στο SeismoStruct ως άκαμπτα διαφράγματα που συνδέουν τις 
δοκούς, τα υποστυλώματα και τα τοιχία στην περίμετρό τους και ως πρόσθετα φορτία εφαρμοζόμενα 
στις δοκούς. Προφανώς, στην περίπτωση πλακών προβόλου δεν δημιουργείται άκαμπτο διάφραγμα 
και η πλάκα θεωρείται ως πρόσθετη μάζα στην δοκό στήριξης. Η πρόσθετη μάζα λαμβάνεται υπόψη 
μέσω των μόνιμων και κινητών φορτίων της πλάκας. 
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Η κλίμακα μπορεί εύκολα να οριστεί προσδιορίζοντας την κεντρική γραμμή της. Το πλατύσκαλο 
ορίζεται μέσω του κουμπιού «Προσθήκη Πλατύσκαλων» μετά την εισαγωγή της κλίμακας στο μοντέλο. 
Τα δύο άκρα του πλατύσκαλου ορίζονται γραφικά στην κεντρική γραμμή. Τα πλατύσκαλα μπορούν να 
αφαιρεθούν μέσω του κουμπιού «Διαγραφή Όλων των Πλατύσκαλων». 

Στο παράθυρο με τις Ιδιότητες επιλέγεται το πλάτος της κλίμακας, το ρίχτι, το ελάχιστο πάτημα του 
σκαλοπατιού, οι υψομετρικές διαφορές σχετικά με τον όροφο βάσης και τον όροφο κορυφής, όπως 
επίσης και τα πρόσθετα μόνιμα, κινητά και φορτία χιονιού. Το τελευταίο απαιτείται μόνο στον ASCE 
41-17 και στον TBDY. Σημειώνεται ότι το ίδιο βάρος της κλίμακας υπολογίζεται αυτόματα σύμφωνα με 
τη γεωμετρία, τα υλικά και το ειδικό βάρος της κλίμακας ή χρησιμοποιείται τιμή που καθορίζεται από 
τον χρήστη.  

 

Ιδιότητες Κλίμακας 

 

Κατηγορίες Φορτισμένων Περιοχών 
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Επεξεργασία Δομικών Μελών 

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία επεξεργασίας από το κύριο μενού (Εργαλεία >…) ή μέσω των 

αντίστοιχων κουμπιών της γραμμής εργαλείων, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ( ) ένα μέλος για 

να δουν ή να αλλάξουν τις ιδιότητές του. Περαιτέρω, μπορούν να το μετακινήσουν ( ) σε διαφορετική 

θέση, να το περιστρέψουν ( ) σε κάτοψη ή να το διαγράψουν ( ).  

Σημειώνεται ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη διαγραφή των στοιχείων: (i) κάνοντας κλικ στο 
στοιχείο, (ii) με βάση το όνομά του ή (iii) επιλέγοντας με το ποντίκι μία ορθογώνια περιοχή στο Κύριο 
Παράθυρο. 

 

Διαγραφή Στοιχείου 

Η επιλογή πολλαπλής επεξεργασίας των μελών της κατασκευής είναι διαθέσιμη από το κύριο μενού 

(Εργαλεία > Προβολή/Επεξεργασία Ιδιοτήτων Μέλους) ή από το αντίστοιχο κουμπί  στη γραμμή 
εργαλείων. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν πολλά μέλη ίδιου τύπου διατομής και να τα 
τροποποιήσουν ταυτόχρονα. 

 

Παράθυρο Προβολής/Επεξεργασία Ιδιοτήτων Μελών 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κλίμακες προσομοιώνονται στο SeismoStruct με ελαστικά στοιχεία σταθερού πλάτους 
και ύψους διατομής. 
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Οι ιδιότητες ενός μέλους μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλα από το κύριο μενού (Εργαλεία > Αντιγραφή 

Ιδιοτήτων Μέλους) ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού  της γραμμής εργαλείων. Ένα παράθυρο με 
μια λίστα των ιδιοτήτων που θα αντιγραφούν εμφανίζεται μετά την επιλογή του μέλους. Οι χρήστες 
αρκεί απλώς να κάνουν κλικ πάνω σε ένα μέλος προκειμένου να αλλάξουν τις ιδιότητές του. 
Σημειώνεται ότι οι πρόσθετες ράβδοι οπλισμού δεν μπορούν να αντιγραφούν.  

  

Παράθυρο Αντιγραφής Ιδιοτήτων Μέλους 

Επιπλέον, δίνεται η επιλογή της επαναρίθμησης των δομικών στοιχείων από το κύριο μενού (Εργαλεία> 

Επαναρίθμηση Μελών) ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού  της γραμμής εργαλείων. Κάνοντας κλικ 
σε ένα στοιχείο του αποδίδεται ο επιλεγμένος αριθμός, και αλλάζει αναλόγως η αρίθμηση των 
υπόλοιπων μελών. 

Μετά την δημιουργία ενός προσομοιώματος κτιρίου, είναι σχετικά συχνό φαινόμενο η ακούσια 
δημιουργία ενός ή περισσότερων κοντών δοκών, για γραφικούς λόγους (π.χ. με τη μικρή επέκταση του 
τέλους μιας δοκού πέρα από το άκρο του υποστυλώματος). Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να 
πραγματοποιείται ο έλεγχος από το κύριο μενού (Εργαλεία> Έλεγχος Συνδεσμολογίας) ή μέσω του 

αντίστοιχου κουμπιού  της γραμμής εργαλείων για την ύπαρξη οποιασδήποτε δοκού με ελεύθερο 
άνοιγμα μικρότερο από το ύψος της διατομής της. Εάν υπάρχουν τέτοιες δοκοί, εμφανίζεται το 
ακόλουθο ενημερωτικό μήνυμα στον χρήστη. 

 

Έλεγχος Συνδεσμολογίας  

Δημιουργία Νέων Ορόφων 

Διατίθεται η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας νέων ορόφων, βασισμένων σε ήδη υπάρχοντες, 

επιλέγοντας από το κύριο μενού (Εργαλεία>Αντιγραφή Ορόφου...) είτε μέσω του κουμπιού . 
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Αντιγραφή Ορόφου 

Σημειώνεται ότι η κάτοψη υφιστάμενου ορόφου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φόντο για την εύκολη 
εισαγωγή νέων μελών σε άλλο όροφο.  

 

Νέος Όροφος και Φόντο 

Προβολή Μοντέλου 3D 

Η προβολή του μοντέλου 3D για τον επιλεγμένο όροφο διατίθεται από το κύριο μενού (Προβολή>  

Προβολή 3D Προσομοιώματος Ορόφου…) ή πατώντας το κουμπί  της γραμμής εργαλείων.  
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3D Προβολή ορόφου  

Επιπλέον Λειτουργίες του Προσομοιωτή Κτιρίου 

Ο Προσομοιωτής Κτιρίου προσφέρει εργαλεία που διευκολύνουν την εισαγωγή του μοντέλου της 
κατασκευής:  

• Διάφορα εργαλεία εστίασης (μεγέθυνση, σμίκρυνση, δυναμική μεγέθυνση/σμίκρυνση, εστίαση 
σε παράθυρο, κεντράρισμα όλων). Τα εργαλεία αυτά είναι διαθέσιμα μέσω των αντίστοιχων 
κουμπιών της γραμμής εργαλείων ή από το κύριο μενού (Προβολή > …). 
 

 

Εργαλεία Εστίασης 

• Η εμφάνιση ενός σχεδίου CAD ως εικόνα για φόντο διατίθεται από το κύριο μενού (Προβολή > 

Εμφάνιση/Απόκρυψη DWG…) ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού  της γραμμής εργαλείων, 

εφόσον έχει φορτωθεί το σχέδιο μέσω του κουμπιού . 
• Τα εργαλεία Έλξης (Snap) παρέχουν τη δυνατότητα έλξης στο σχέδιο CAD, στο στοιχείο και/ή 

στον κάναβο. Οι ιδιότητες κανάβου (βήμα, ελάχιστες και μέγιστες τιμές) και οι ιδιότητες έλξης 
(βήμα), όπως επίσης και η επιλογή προβολής ή μη του κανάβου ορίζονται από το παράθυρο 
διαλόγου Ιδιότητες Έλξης και Κανάβου προσβάσιμο από το κύριο μενού (Προβολή > Ιδιότητες 

Έλξης και Κανάβου) ή μέσω του κουμπιού  της γραμμής εργαλείων. 
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Ιδιότητες Έλξης και Κανάβου 

Επιπλέον, παρέχεται η επιλογή έλξης σε οριζόντια/κατακόρυφη διεύθυνση (Ortho). Η επιλογή 
έλξης Ortho επιτρέπει την εισαγωγή μόνο οριζόντιων ή κάθετων, και όχι κεκλιμένων, 
γραμμικών μελών (δοκών ή τοιχίων) στην κάτοψη. Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες από το 
κύριο μενού (Προβολή > …) και μέσω των αντίστοιχων κουμπιών της γραμμής εργαλείων. 

 

Εργαλεία Έλξης και Έλξης σε κάθετη διεύθυνση 

• Δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης της αρχής των αξόνων για το σχέδιο CAD ως φόντο 

(Προβολή > Μετακίνηση Κέντρου Αξόνων ή από το κουμπί  της γραμμής εργαλείων). 

 
 

Μετακίνηση Κέντρου Αξόνων 

• Η κάτοψη του κτιρίου μπορεί επίσης να μετακινηθεί από το κύριο μενού (Εργαλεία > 

Μετακίνηση Κτιρίου) ή μέσω του κουμπιού  της γραμμής εργαλείων. 
• Η επιλογή περιστροφής της κάτοψης του κτιρίου είναι διαθέσιμη από το κύριο μενού (Εργαλεία 

> Περιστροφή Κτιρίου) ή από το κουμπί  της γραμμής εργαλείων. 
• Προσφέρεται η δυνατότητα αναίρεσης και επανάληψης των τελευταίων εντολών 

(Επεξεργασία > Αναίρεση ή Επεξεργασία >Ακύρωση Αναίρεσης) ή μέσω των κουμπιών . 
• Προσφέρεται η επιλογή εκτύπωσης ή προεπισκόπησης εκτύπωσης της επιλεγμένης κάτοψης 

από το κύριο μενού (Αρχείο > Εκτύπωση… και Αρχείο > Προεπισκόπηση Εκτύπωσης…) ή μέσω 

των αντίστοιχων κουμπιών της γραμμής εργαλείων  και . 
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Προεπισκόπηση Εκτύπωσης 

Αποθήκευση και Άνοιγμα Αρχείου του Προσομοιωτή Κτιρίου 

Το Έργο του Προσομοιωτή Κτιρίου μπορεί να αποθηκευτεί ως αρχείο του Προσομοιωτή κτιρίου ( με 
την κατάληξη *.bmf) από το κύριο μενού (Αρχείο > Αποθήκευση Ως…)/(Αρχείο > Αποθήκευση)ή από το 

αντίστοιχο κουμπί της γραμμής εργαλείων . Σημειώνεται ότι αυτό το αρχείο δεν είναι ένα αρχείο 
SeismoStruct (*.spf), γι’ αυτό μπορεί να ανοίξει μόνο μέσα από τον Προσομοιωτή Κτιρίου, από το κύριο 

μενού (Αρχείο > Άνοιγμα) ή από το αντίστοιχο κουμπί της γραμμής εργαλείων . 

 

Δημιουργία Έργου του SeismoStruct στον Προσομοιωτή Κτιρίου  

Ένα έργο στο SeismoStruct δημιουργείται από το κύριο μενού (Αρχείο > Έξοδος και Δημιουργία Έργου) 

ή από το αντίστοιχο κουμπί της γραμμής εργαλείων . Όταν επιλέγεται αυτή η επιλογή, ένα νέο 
παράθυρο εμφανίζεται για τον ορισμό της φόρτισης της κατασκευής, ανάλογα τον τύπο της ανάλυσης.  

 

Προσδιορισμός του Φορτίου για Ανάλυση Pushover 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έργα του SeismoBuild (με την κατάληξη *.bpf) μπορούν επίσης να εισαχθούν μέσα από 
τον Προσομοιωτή Κτιρίου, από το κύριο μενού (Αρχείο > Άνοιγμα) ή από το αντίστοιχο κουμπί της 

γραμμής εργαλείων . 
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Νέο Μοντέλο στο SeismoStruct 

 

Τέλος, διατίθεται επιλογή εξόδου από τον Προσομοιωτή Κτιρίου χωρίς τη δημιουργία αρχείου Έργου 
SeismoStruct από το κύριο μενού (Αρχείο > Έξοδος χωρίς Δημιουργία Έργου) ή από το αντίστοιχο 

κουμπί εργαλείων . 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Έχει αναπτυχθεί και εισαχθεί στο πρόγραμμα μια δυνατότητα Σύντομης Εισαγωγής, ώστε να βοηθήσει 
στη δημιουργία μοντέλων πλαισίων/κτιρίων. Το πλαίσιο διαλόγου της Σύντομης Εισαγωγής είναι 
προσβάσιμο από το κύριο μενού (Αρχείο > Σύντομη Εισαγωγή …) ή από το αντίστοιχο κουμπί της 

γραμμής εργαλείων . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη δημιουργία ενός αρχείου SeismoStruct με τον Προσομοιωτή Κτιρίου, η μάζα της 
κατασκευής διαμορφώνεται από το ειδικό βάρος του υλικού και από τις επιπλέον παραμέτρους μάζας 
της διατομής. Το πρώτο υπολογίζει τη μάζα των υποστυλωμάτων, των τοιχίων και των δοκών, ενώ 
το δεύτερο υπολογίζει τη μάζα που αντιστοιχεί στο ίδιο βάρος πλάκας, στα πρόσθετα μόνιμα και 
κινητά φορτία. Αυτές οι καθορισμένες μάζες μετατρέπονται σε φορτία βαρύτητας μέσω της σχετικής 
ρύθμισης στο πεδίο Ρυθμίσεις Έργου (Ρυθμίσεις Έργου -> Βαρύτητα και Μάζα), δηλαδή ‘Τα φορτία 
(ΜΟΝΟ στη κατεύθυνση της βαρύτητας) παράγονται από Μάζες, με βάση την τιμή της σταθεράς g’. 



140 SeismoStruct Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

  

Παράθυρο Σύντομης Εισαγωγής 

Δομικό Προσομοίωμα και Κατασκευαστική Διαμόρφωση 

 

Προκειμένου να δημιουργήσετε ένα μοντέλο κτιρίου χρησιμοποιώντας την Σύντομη Εισαγωγή, ο 
χρήστης πρέπει να αποφασίσει αν σκοπεύει να δημιουργήσει μια 2D ή 3D κατασκευή, ενώ μετά μπορεί 
να ορίσει τον αριθμό των ανοιγμάτων, των ορόφων και των πλαισίων, μαζί με τιμές αναφοράς για το 
μήκος των ανοιγμάτων, το ύψος των ορόφων και την απόσταση των πλαισίων.  

Αν η κατασκευή είναι κανονική (δηλαδή όλα τα ανοίγματα έχουν το ίδιο μήκος, όλοι οι όροφοι το ίδιο 
ύψος και όλα τα πλαίσια ίσες αποστάσεις), τότε οι διαστάσεις αναφοράς γίνονται οι πραγματικές. Όμως 
αν η κατασκευή είναι μη-κανονική, τότε η επιλογή Κανονικός Φορέας πρέπει να μην επιλέγεται, ώστε οι 
χρήστες να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλαίσιο διαλόγου Διαστάσεις Κατασκευής, όπου τα 
πραγματικά μήκη των ανοιγμάτων, ύψη των ορόφων και οι πραγματικές αποστάσεις μεταξύ των 
πλαισίων μπορούν να οριστούν. Ως προεπιλογή χρησιμοποιούνται οι διαστάσεις αναφοράς.  

 

Πλαισίου Διαλόγου Λόγοι προς τις Διαστάσεις Αναφοράς 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνίσταται στους νέους χρήστες να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα γρήγορης 

δημιουργίας μοντέλου για να εξοικιωθούν και να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα στον ελάχιστο χρόνο, 

αλλά και για να αποκτήσουν μια εικόνα της κατασκευής και των λειτουργείων των αρχείων έργου 

στο SeismoStruct. 
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Ρυθμίσεις 

Εφόσον έχετε καθορίσει τη γεωμετρία της κατασκευής, ο χρήστης μπορεί να ορίσει αν το κτίριο είναι 
ένα κτίριο οπλισμένου σκυροδέματος ή μια μεταλλική κατασκευή. Η Σύντομη Εισαγωγή δημιουργεί 
κατασκευές με χρήση του ανελαστικού τύπου στοιχείο δύναμης με πλαστικές αρθρώσεις (infrmFBPH). 

 

Κάθε πλαισιακό στοιχείο που δημιουργήθηκε μέσω της Σύντομης Εισαγωγής, έχει ‘δομικούς’ κόμβους 
στους κόμβους δοκού-υποστυλώματος. Η ονομασία αυτών των κόμβων δημιουργείται αυτόματα 
ακολουθώντας τη σύμβαση n111: όλοι οι κόμβοι έχουν μια ονομασία της μορφής: "n"+i+j+k, όπου i είναι 
ο αριθμός του υποστυλώματος (αρχίζοντας από αριστερά), j είναι ο αριθμός του πλαισίου (αρχίζοντας 
από μπροστά) και k είναι ο αριθμός του ορόφου (αρχίζοντας από κάτω/θεμελίωση). Για παράδειγμα, 
n123 αναφέρεται στον κόμβο στην αριστερή κολώνα του μοντέλου (i=1), στο δεύτερο πλαίσιο (j=2) και 
στον τρίτο όροφο (k=3, τρίτο επίπεδο κόμβων).Οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στην παράγραφο 
Κόμβοι για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ορισμό των κόμβων. 

Ο προσανατολισμός των πλαισιακών στοιχείων που δημιουργήθηκαν με την Σύντομη Εισαγωγή 
ορίζεται αυτόματα από μια γωνία περιστροφής (από προεπιλογή ίση με 0). Οι χρήστες μπορούν να 
ανατρέξουν στη συζήτηση σχετικά με Συστήματα Καθολικών και Τοπικών Αξόνων για περισσότερες 
λεπτομέρειες για τον προσανατολισμό των στοιχείων.  

Φορτίσεις 

Τέλος, ένας από τους δέκα Τύπους Ανάλυσης που είναι διαθέσιμοι στο SeismoStruct πρέπει να επιλεγεί, 
ανάλογα με το ποια από τα ακόλουθα φορτία και συνθήκες δέσμευσης επιβάλλονται στην κατασκευή. 

• Ιδιομορφική Ανάλυση. Λαμβάνεται υπόψη το ίδιο βάρος της κατασκευής. Δεν επιβάλλεται 
φορτίο. 

• Στατική Ανάλυση (μη-μεταβλητό φορτίο). Επιβάλλονται Μόνιμα φορτία βαρύτητας. 
• Στατική Ανάλυση Pushover. Επιπλέον των μόνιμων φορτίων βαρύτητας, Αυξητικά Φορτία, 

αποτελούμενα από οριζόντιες δυνάμεις στο επίπεδο κάθε ορόφου, επιβάλλονται στην 
κατασκευή στην διεύθυνση-x. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαλέξει ανάμεσα σε δύο 
κατανομές φόρτισης (τριγωνική ή ορθογωνική/ομοιόμορφη κατανομή) και να ορίσει την 
ονομαστική τιμή τέμνουσας βάσης (συνήθως χρησιμοποιείται μια τιμή περίπου όσο η 
αναμενόμενη ικανότητα τέμνουσας βάσης της κατασκευής, όμως υπάρχει δυνατότητα να 
εισαχθεί οποιαδήποτε τιμή). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της 
φόρτισης στην Ανάλυση Pushover ανατρέξτε στην Εισαγωγή Δεδομένων > Επιβαλλόμενα 
Φορτία > Φάσεις Φόρτισης. 

• Στατική Προσαρμοζόμενη Ανάλυση Pushover. Επιπλέον των μόνιμων φορτίων βαρύτητας, 
Αυξητικά Φορτία αποτελούμενα από οριζόντιες μετακινήσεις στο επίπεδο κάθε ορόφου, 
επιβάλλονται στην κατασκευή στην διεύθυνση-x. Αφού η κατανομή των φορτίων 
προσαρμόζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, ο χρήστης πρέπει μόνο να ορίσει την ονομαστική 
φόρτιση μετακίνησης ώστε να χρησιμοποιηθεί ως τιμή αναφοράς κατά τη διάρκεια της 
ανάλυσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά φόρτισης της 
Προσαρμοζόμενης Pushover Ανάλυσης ανατρέξτε στην Εισαγωγή Δεδομένων > Επιβαλλόμενα 
Φορτία > Παράμετροι Προσαρμοζόμενης Ανάλυσης Pushover.  

• Στατική Ανάλυση Χρονοϊστορίας. Επιπλέον των μόνιμων φορτίων βαρύτητας, Στατικά Φορτία 
Χρονοϊστορίας εφαρμόζονται στον άνω αριστερά κόμβο του κτιρίου, στην διεύθυνση-x. Ο 
χρήστης πρέπει να ορίσει την καμπύλη χρονοϊστορίας (μια προκαθορισμένη τυπική καμπύλη 
παρέχεται σε κάθε περίπτωση) και τον αντίστοιχο συντελεστή καμπύλης (συντελεστής 
κλιμάκωσης).  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο χρήστης σκοπεύει να χρησιμοποιήσει άλλους τύπους ανελαστικών πλαισιακών 

στοιχείων (infrmFB, infrmDBPH ή infrmDB) αντί για infrmFBPH, μετά τη δημιουργία του 

προσομοιώματος μπορεί να προβεί σε χειροκίνητη τροποποίηση του τύπου του στοιχείου από το 

πλαίσιο διαλόγου Κατηγορίες Στοιχείων. 
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• Δυναμική Ανάλυση Χρονοϊστορίας. Επιπλέον των μόνιμων φορτίων βαρύτητας, Φορτία 
Δυναμικής Χρονοϊστορίας επιβάλλονται στους κόμβους της θεμελίωσης του κτιρίου, στην 
διεύθυνση-x. Ο χρήστης πρέπει να ορίσει την καμπύλη χρονοϊστορίας (συνήθως ένα 
επιταχυνσιογράφημα) και τον αντίστοιχο συντελεστή της καμπύλης (συντελεστή 
κλιμάκωσης). Ένας αριθμός παραδειγμάτων καμπυλών χρονοϊστοριών (αποτελούμενες από 
φυσικά και τεχνητά επιταχυνσιογραφήματα) είναι προεγκατεστημένα με το πρόγραμμα και 
μπορούν να εισαχθούν στο πρόγραμμα από την εντολή Επιλογή Φακέλου. 

• Αυξητική Δυναμική Ανάλυση. Επιπλέον των μόνιμων φορτίων βαρύτητας, Φορτία Δυναμικής 
Χρονοϊστορίας εφαρμόζονται στους κόμβους της θεμελίωσης του κτιρίου, στην διεύθυνση-x. Ο 
χρήστης πρέπει πρώτα να ορίσει τους Σταδιακά Αυξανόμενους Συντελεστές Κλιμάκωσης (δείτε 
Παραμέτρους ΑΔΑ (IDA)) και μετά πρέπει να εισάγει την καμπύλη χρονοϊστορίας (συνήθως 
ένα επιταχυνσιογράφημα) και τον αντίστοιχο συντελεστή καμπύλης (συντελεστής 
κλιμάκωσης).Ένας αριθμός παραδειγμάτων καμπυλών χρονοϊστοριών (αποτελούμενες από 
φυσικά και τεχνητά επιταχυνσιογραφήματα) είναι προεγκατεστημένα με το πρόγραμμα και 
μπορούν να εισαχθούν στο πρόγραμμα από την εντολή Επιλογή Φακέλου. 

• Ανάλυση Φασματικής Απόκρισης. Επιπλέον των μόνιμων φορτίων βαρύτητας, στατικά φορτία 
εφαρμόζονται στους κόμβους σε κάθε επίπεδο ορόφου σύμφωνα με το σχήμα των ιδιομορφών. 
Αφού η κατανομή της φόρτισης γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα, ο χρήστης πρέπει μόνο 
να προσδιορίσει τα δεδομένα του φάσματος απόκρισης και τους συνδυασμούς φόρτισης. Ένα 
φάσμα ορισμένο από το χρήστη μπορεί να εισαχθεί ή εναλλακτικά οι καμπύλες χρονοϊστορίας 
(αποτελούμενες από φυσικά και τεχνητά επιταχυνσιογραφήματα) προ-εγκατεστημένες με το 
πρόγραμμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω της εντολής Επιλογή Φακέλου, και το 
πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα το φάσμα της επιλεγμένης καταγραφής.  

• Ανάλυση Λυγισμού. Επιβάλλονται μόνιμα φορτία βαρύτητας. 
• Μη γραμμική ανάλυση τσουνάμι. Επιπλέον των μόνιμων φορτίων βαρύτητας, Στατικά Φορτία 

Χρονοϊστορίας εφαρμόζονται στους κόμβους της αριστερής πλευράς του κτιρίου, στην 
κατεύθυνση x. Οι καμπύλες χρονοϊστορίας (προκαθορισμένες τυπικές καμπύλες) και οι 
αντίστοιχοι συντελεστές καμπυλών (συντελεστές κλιμάκωσης) παρέχονται ήδη σε κάθε 
περίπτωση. 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η Σύντομη Εισαγωγή, όταν δημιουργεί προσομοιώματα κτιρίων, χρησιμοποιεί συνήθεις 

διαστάσεις διατομών και λεπτομέριες, μαζί με τυπικές ιδιότητες υλικών. Προφανώς, μετά την 

ολοκλήρωση του μοντέλου, ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει χειροκίνητα αυτές τις τιμές 

δεδομένων ώστε να προσομοιώσει πιο αποτελεσματικά τα χαρακτηριστικά της προς ανάλυση 

κατασκευής.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το μέγιστο μέγεθος κτιρίου που μπορεί να δημιουργηθεί με την Σύντομη Εισαγωγή είναι 

8 ανοίγματα x 8 ορόφους x 9 πλαίσια. Όμως οι χρήστες που επιθυμούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερες 

κατασκευές, μπορούν να το κάνουν χρησιμοποιώντας την λειτουργία Προσαύξησης για κόμβους, 

στοιχεία, δεσμεύσεις και φορτία.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Προκειμένου να ορίσετε δομικά μέλη που υποδιαιρούνται σε περισσότερα από 4 

στοιχεία, το μοντέλο μπορεί να δημιουργηθεί με την Σύντομη Εισαγωγή με 1, 2 ή 4 στοιχεία ανά μέλος 

και μετά η λειτουργία Υποδιαίρεση Στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω 

διακριτοποίηση. 
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ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΈΡΓΟΥ SEISMOSTRUCT ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ XML 

Ένα έργο του SeismoStruct μπορεί να εξαχθεί σε μορφή αρχείου XML από το κύριο μενού (Αρχείο>  
Εξαγωγή σε αρχείο XML). Όταν αυτή η επιλογή είναι επιλεγμένη, ένα νέο παράθυρο εμφανίζεται για τον 
ορισμό του ονόματος και της θέσης του αρχείου ΧΜL. Το εξαγόμενο αρχείο XML περιέχει όλες τις 
πληροφορίες που ορίζονται για έργο του SeismoStruct. Ένα αρχείο XML μπορεί φορτωθεί από το κύριο 
μενού (Αρχείο> Εισαγωγή αρχείου XML) ενώ οι πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο XML μπορούν 
να τροποποιηθούν απευθείας στο αρχείο XML. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Η λειτουργία Σύντομη Εισαγωγή ενεργοποιεί αυτόματα τον υπολογισμό της 

Στοχευόμενης Μετακίνησης στην περίπτωση ανάλυσης Pushover. Οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν 

στην παράγραφο Στοχευόμενης Μετακίνησης για περισσότερες λεπτομέρειες.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Η Σύντομη Εισαγωγή δημιουργεί αυτόματα ελέγχους με βάση τον Κανονισμό. Για 

λεπτομέρειες σχετικά με τον ορισμό τους ανατρέξτε στην παράγραφο Έλεγχοι Βάσει Κανονισμού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6: Η Σύντομη Εισαγωγή δημιουργεί αυτόματα ελέγχους Κριτηρίων Επιτελεστικότητας. 

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον ορισμό τους ανατρέξτε στην παράγραφο Κριτήρια 

Επιτελεστικότητας. 
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ΤΥΠΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Προς το παρόν, δέκα τύποι ανάλυσης είναι διαθέσιμοι στο πρόγραμμα: 

• Ιδιομορφική Ανάλυση 
• Στατική Ανάλυση (Μη-μεταβλητό φορτίο) 
• Ανάλυση Pushover 
• Στατική Προσαρμοζόμενη Ανάλυση Pushover 
• Στατική Ανάλυση Χρονοϊστορίας 
• Δυναμική Ανάλυση Χρονοϊστορίας 
• Αυξητική Δυναμική Ανάλυση (ΑΔΑ) 
• Ανάλυση Φασματικής Απόκρισης (ΑΦΑ) 
• Ανάλυση Λυγισμού 
• Μη γραμμική Ανάλυση Τσουνάμι 

Ο τύπος της ανάλυσης επιλέγεται εύκολα από το αναδυόμενο μενού στην πάνω αριστερά γωνία στο 
παράθυρο της εισαγωγής δεδομένων (δείτε την παρακάτω εικόνα): 

 

Επιλογή τύπου ανάλυσης 

Διαφορετικοί τύποι ανάλυσης απαιτούν διαφορετικά δεδομένα από το μοντέλο (δείτε τις 
παραγράφους παρακάτω). 

Συνεπώς, ενώ τα πλαισιακά στοιχεία (ελαστικά και ανελαστικά) και τα στοιχεία συνδέσμου μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για κάθε τύπο ανάλυσης, τα στοιχεία μάζας (lmass και dmass) δεν χρειάζονται στις 
στατικές αναλύσεις (με εξαίρεση την στατική Προσαρμοζόμενη ανάλυση pushover) και μπορούν να 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν ξεκινήσετε με ένα Έργο στο SeismoStruct, συνήθως είναι καλύτερα να επιλέξετε 

πρώτα έναν τύπο ανάλυσης.  
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χρησιμοποιηθούν μόνο σε δυναμική ανάλυση, σε ιδιομορφική και σε ανάλυση φασματικής απόκρισης. 
Ακόμη, τα στοιχεία απόσβεσης (dashpt) χρειάζονται μόνο σε δυναμική ανάλυση και ΑΔΑ. Όταν αλλάζει 
ο τύπος της ανάλυσης, το πρόγραμμα προσπαθεί αυτόματα να εφαρμόσει τις απαραίτητες 
τροποποιήσεις στο υφιστάμενο μοντέλο. Για παράδειγμα, αν σε ένα ήδη προσομοιωμένο έργο με 
δυναμική ανάλυση, η ανάλυση αλλάξει σε ανάλυση Pushover, το SeismoStruct θα αφαιρέσει αυτόματα 
τα στοιχεία μάζας και απόσβεσης.  

 

Μήνυμα Προειδοποίησης 

Επιπλέον, οι διάφοροι τύποι ανάλυσης δέχονται διάφορους τύπους φόρτισης (ανατρέξτε στην 
Παράγραφο Εφαρμοζόμενα Φορτία για λεπτομέρειες (Εισαγωγή Δεδομένων>Φόρτιση> Επιβαλλόμενα 
Φορτία). 

Για μια περιεκτική περιγραφή των τύπων ανάλυσης, ανατρέξτε στο Παράρτημα Β-Τύποι Ανάλυσης. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Τα έργα στο SeismoStruct δημιουργούνται στην περιοχή της Εισαγωγής Δεδομένων, η οποία παρέχει 
μια σειρά ενοτήτων που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό του μοντέλου της κατασκευής και των 
φορτίων του. Αυτές οι ενότητες μπορούν να χωριστούν στις κατηγορίες γενικού-τύπου (Υλικά, 
Διατομές, Κατηγορίες Στοιχείων, Κόμβοι, Τοπολογία Στοιχείων, Συζευγμένες Δεσμεύσεις, 
Εξωτερικές Δεσμεύσεις, Αποτελέσματα Ανάλυσης) οι οποίες εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους 
της ανάλυσης (που μπορούν να επιλεγούν από ένα αναδυόμενο μενού), και στις ενότητες 
συγκεκριμένων-αναλύσεων, οι οποίες εμφανίζονται μόνο σε συγκεκριμένους τύπους ανάλυσης (π.χ. οι 
Έλεγχοι Βάσει Κανονισμού και τα Κριτήρια Επιτελεστικότητας εμφανίζονται σε όλους τους 
τύπους αναλύσεων εκτός από την Ιδιομορφική Ανάλυση, ενώ η ενότητα Παράμετροι 
Προσαρμοζόμενης Pushover είναι διαθέσιμη μόνο αν ο χρήστης επιλέξει να εκτελέσει Στατική 
Προσαρμοζόμενη Ανάλυση Pushover. 

Σε κάθε προαναφερόμενη ενότητα είναι δυνατή η απόκρυψη του πίνακα εισαγωγής δεδομένων από το 
αντίστοιχο κουμπί (δείτε παρακάτω) προκειμένου να προβάλετε το 3D προσομοίωμα της κατασκευής 
σε ‘προβολή πλήρους οθόνης’. 
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Ενότητες Εισαγωγής Δεδομένων 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Στο SeismoStruct μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο μονάδες συστήματος SI όσο και Αγγλoσαξωνικού 
συστήματος μονάδων, με διαφορετικούς ‘συνδυασμούς’ διαθέσιμους για κάθε σύστημα, αφού οι 
χρήστες έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν μεταξύ δύο διαφορετικών μονάδων για να ορίσουν τις 
ποσότητες Μήκους και Δύναμης. Εφόσον αυτές οι δύο βασικές μονάδες αλλάξουν από το χρήστη, το 
πρόγραμμα αυτόματα προσαρμόζει τις μονάδες των παραγόμενων μεγεθών (Μάζα, Τάση, Επιτάχυνση, 
κλπ.). Η Τροποποίηση του Συστήματος Μονάδων γίνεται στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογή Μονάδων, 
προσβάσιμη από το κύριο μενού (Εργαλεία > Επιλογή Μονάδων) ή μέσα από το αντίστοιχο κουμπί της 

γραμμής εργαλείων . 

Παρακάτω, βλέπετε μια σύνοψη των συστημάτων μονάδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο 
SeismoStruct. Σημειώστε ότι οι στροφές δίνονται πάντα σε radians. 

Μονάδες SI 

Μήκος Δύναμη Μάζα Τάση Επιτάχυνση Ειδικό Βάρος 

mm N ton MPa (9807) mm/sec2 N/mm3 

mm kN kton GPa (9807) mm/sec2 kN/mm3 

m N kg Pa (9.81) m/s2 N/m3 

m kN ton kPa (9.81) m/s2 kN/m3 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλα τα δεδομένα εισαγωγής που απαιτούνται για να εκτελεστεί η ανάλυση (π.χ. 

μοντέλο κατασκευής, διατάξεις φόρτισης, ρυθμίσεις αποτελεσμάτων, κλπ) αποθηκεύονται μέσα σε 

ένα αρχείο κειμένου του SeismoStruct διακριτό από την κατάληξη του *.spf. Διπλο κλίκ σε αυτά τα 

αρχεία θα ανοίξουν το SeismoStruct κατευθείαν στην περιοχή της εισαγωγής δεδομένων.  
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Αγγλοσαξονικές Μονάδες 

Μήκος Δύναμη Μάζα Τάση Επιτάχυνση Ειδικό Βάρος 

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 

 
Επιπλέον, δύο διαφορετικοί τύποι ράβδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν, Ευρωπαϊκός και 
Αμερικάνικος. Σημειώνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε συνδυασμός μονάδων (SI ή 
Αγγλοσαξονικές) και τύποι ράβδων (Ευρωπαϊκός ή Αμερικάνικος). Για παράδειγμα είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθούν οι μονάδες SI με Αμερικάνικες ράβδους, τροποποιημένες όπως είναι για παράδειγμα 
στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. 

 

Καρτέλα επιλογής μονάδων 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Ένα τυπικό σετ κανόνων και επιλογών επεξεργασίας, το οποίο συνίσταται στους χρήστες να 
συμβουλευτούν πριν ξεκινήσουν να δημιουργούν ένα έργο, εφαρμόζεται σε όλες τις ενότητες της 
εισαγωγής δεδομένων και περιγράφεται παρακάτω. 

Επιλογές Επεξεργασίας 

Η πλειοψηφία των ενοτήτων του SeismoStruct διαθέτουν ένα υπολογιστικό φύλλο στο οποίο 
βρίσκονται και απεικονίζονται όλα τα δεδομένα εισαγωγής. Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε 
αυτούς τους πίνακες των ενοτήτων μπορούν να τροποποιηθούν με τα ακόλουθα εργαλεία:  

Προσθήκη Νέων Δεδομένων 

Όταν οι χρήστες κάνουν κλικ στο κουμπί Προσθήκη εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο 
μπορούν να εισαχθούν και να οριστούν οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των συστατικών ενός νέου 
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μοντέλου (υλικά, διατομές, κόμβοι, φορτία κλπ.). Η διαδικασία είναι απλή, αφού όλα τα πλαίσια 
διαλόγου διαθέτουν κείμενο οδηγιών που επεξηγεί τη διαδικασία.   

Μπορεί να γίνει πολλαπλή επιλογή (χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Control ή Shift) προκειμένου να 
επιβληθεί μια συγκεκριμένη δέσμευση ή ένα φορτίο σε περισσότερους από έναν κόμβους ταυτόχρονα, 
εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει τη δυνατότητα επιλογής πολλαπλών κόμβων πριν ο χρήστης ανοίξει το 
πλαίσιο διαλόγου Προσθήκη. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείται αναδυόμενο μενού με πολλά πεδία 
επιλογών, οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν να πληκτρολογούν αυτό που αναζητούν ώστε να το βρουν 
γρηγορότερα. 

 

Επεξεργασία Υφιστάμενων Πεδίων Εισαγωγής Δεδομένων 

Αν οι χρήστες επιθυμούν να τροποποιήσουν ή να ελέγξουν τις ιδιότητες ενός υφιστάμενου πεδίου 
εισαγωγής δεδομένων μιας ενότητας, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την λειτουργία επεξεργασίας, η 
οποία είναι προσβάσιμη είτε από το κουμπί Επεξεργασία, κάνοντας διπλό κλικ στο κουμπί πάνω στον 
πίνακα εισαγωγής δεδομένων για το αντικείμενο που πρόκειται να επεξεργαστείτε, είτε κάνοντας διπλό 
κλικ πάνω στον αντίστοιχο κόμβο ή στοιχείο στην 3D προβολή του μοντέλου (το τελευταίο μόνο για 
κόμβους και στοιχεία). Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασία που επιτρέπει να γίνουν αλλαγές. 
Μπορεί και πάλι να γίνει πολλαπλή επιλογή και επεξεργασία ώστε να τροποποιηθεί οποιαδήποτε 
παράμετρος έχει εισαχθεί σε πολλαπλούς κόμβους, στοιχεία, δεσμεύσεις ή επιβαλλόμενα φορτία. 

 

Διαγραφή μη χρησιμοποιούμενων πεδίων εισαγωγής δεδομένων 

Οι χρήστες μπορούν να αφαιρέσουν ένα ή περισσότερα αντικείμενα επιλέγοντας τα και πατώντας το 
κουμπί Διαγραφή ή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Delete του πληκτρολογίου του υπολογιστή τους. 

Ταξινόμηση πεδίων εισαγωγής πίνακα 

Κάνοντας κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών στους πίνακες κάθε ενότητας, οι χρήστες μπορούν να 
ταξινομήσουν τα αντικείμενα του πίνακα σε αύξουσα (ένα κλικ) ή φθίνουσα (δύο κλικ) σειρά. Για 
παράδειγμα, αν ένας χρήστης κάνει κλικ στην επικεφαλίδα ονομασιών διατομών, το SeismoStruct  θα 
ταξινομήσει τις διατομές αλφαβητικά, ενώ αν πατηθεί η επικεφαλίδα συντεταγμένες κόμβων – x, οι 
κόμβοι θα ταξινομηθούν σύμφωνα με την x-τιμή τους. Σημειώνεται ότι κάνοντας δεξί-κλικ στους 
πίνακες κόμβων και στοιχείων στην αντίστοιχη ενότητα, οι πίνακες μπορούν να ταξινομηθούν με βάση 
το όνομα ή τον αριθμό.  

Ως προεπιλογή, όταν τα πεδία εισαγωγής στον πίνακα είναι αριθμός (π.χ. 100) ή σε μορφή λέξη+ 
αριθμός (π.χ. κομβ20) εκτελείται αλγεβρική ταξινόμηση, ενώ αν χρησιμοποιείται μορφή κειμένου (π.χ. 
δοκός_Α) τότε χρησιμοποιείται αλφαβητική ταξινόμηση. Παρ’ όλα αυτά είναι δυνατό να αλλάξει αυτή η 
προκαθορισμένη συμπεριφορά ταξινόμησης μέσω των εντολών Ταξινόμηση βάσει Ονόματος και 
Ταξινόμηση βάσει Αριθμού, προσβάσιμες από τα μενού Επεξεργασία ή Πίνακας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αναγνωριστικά (ονομασίες) των πεδίων εισαγωγής των ενοτήτων (υλικά, διατομές, 

φορτία, κλπ.) μπορεί να είναι μέχρι 32 χαρακτήρες και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν διαστήματα, #, 

& σημεία στίξης (δηλ. "." και ",").   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις ενότητες Κόμβων, Τοπολογία Στοιχείων, Εξωτερικών Δεσμεύσεων και 

Επιβαλλόμενων Φορτίων, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν περισσότερα από ένα αντικείμενα 

πληκτρολογόντας Ctrl και Shift και να αλλάξουν συγκεκριμένες παραμέτρους αυτών ταυτόχρονα. Για 

παράδειγμα,ο χρήστης μπορεί να ορίσει την ίδια συντεταγμένη Χ σε πολλούς κόμβους, ή την ίδια 

γωνία περιστροφής σε πολλά πλαισιάκα στοιχεία με μία μόνο κίνηση.  
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Αντιγραφή και επικόλληση πινάκων δεδομένων εισαγωγής 

Οι χρήστες μπορούν να κάνουν αντιγραφή και επικόλληση δεδομένων προς και από τα υπολογιστικά 
φύλλα όλων των ενοτήτων, είτε μέσα από το SeismoStruct, είτε μέσα από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή 
των Windows (π.χ. Microsoft Excel, Microsoft Word κλπ.). Η αντιγραφή και η επικόλληση μπορεί να 
γίνει είτε μέσα από το μενού του προγράμματος (Επεξεργασία > Αντιγραφή Επιλογής και Επεξεργασία > 

Επικόλληση Επιλογής), από τα αντίστοιχα κουμπιά της γραμμής εργαλείων  , από τα αναδυόμενα 
μενού του πίνακα (διαθέσιμα με το δεξί κλικ του ποντικιού) ή μέσω των συντομεύσεων του 
πληκτρολογίου (Ctrl+C και Ctrl+V). 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να διευκολύνετε τη δημιουργία οποιουδήποτε 
στοιχείου του μοντέλου κάνοντας αντιγραφή σε ένα ήδη ορισμένο πεδίο εισαγωγής σε μια ενότητα και 
επικόλληση στο αντίστοιχο υπολογιστικό φύλλο της ενότητας, σημειώνεται ότι ένα αστεράκι-εκθέτης 
(*) προστίθεται στο τέλος της ονομασίας των νέων πεδίων ώστε να αποφευχθούν τα διπλά-κοινά 
δεδομένα. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους λίστα στοιχείων σε μια 
διαφορετική εφαρμογή (π.χ. Microsoft Excel) και μετά να την επικολλήσουν μέσα στο SeismoStruct, 
εφόσον τα πεδία εισαγωγής είναι συμβατά με τη μορφή της αντίστοιχης ενότητας. 

Αντιγραφή 3D απεικόνισης 

Οι χρήστες μπορούν να κάνουν αντιγραφή, σε μια εξωτερική εφαρμογή των Windows (π.χ. Microsoft 
Word, Microsoft PowerPoint), την 3D απεικόνιση του μοντέλου της κατασκευής που δημιουργείται. 
Αυτό επιτυγχάνεται από το μενού του προγράμματος (Επεξεργασία > Αντιγραφή 3D Απεικόνισης), από 

το αντίστοιχο κουμπί της γραμμής εργαλείων , από το αναδυόμενο μενού απεικόνισης (διαθέσιμο 
μετά από δεξί κλικ με το ποντίκι) ή μέσω της συντόμευσης του πληκτρολογίου (Ctrl+Alt+C). 

Αναίρεση και Ακύρωση Αναίρεσης πολλαπλών διεργασιών  

Υπάρχουν στο SeismoStruct επιλογές αναίρεσης-ακύρωση αναίρεσης της ενέργειας, προσβάσιμες από 
το μενού του προγράμματος (Επεξεργασία > Αναίρεση και Επεξεργασία > Ακύρωση Αναίρεσης ) ή από 

τα αντίστοιχα κουμπιά της γραμμής εργαλείων  και . Επιπλέον, από το αναδυόμενο μενού, 
πολλαπλές διεργασίες είναι επίσης δυνατές.  

 

Αναίρεση και Ακύρωση Αναίρεσης πολλαπλών διεργασιών 

Γραφικά Δεδομένα Εισαγωγής/Δημιουργία 

Εκτός από τη δυνατότητα επεξεργασίας από το μενού (και από την Σύντομη Εισαγωγή και τον 
Προσομοιωτή Κτιρίου), προσομοιώματα κατασκευών μπορούν να παραχθούν με τελείως γραφικό 
τρόπο (Σημείο & Κλικ) από την επιλογή Γραφική Εισαγωγή, διαθέσιμη στους Κόμβους, στη Τοπολογία 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ταξινόμηση των δεδομένων εφαρμόζεται σε ολόκληρο το πρόγραμμα, με την έννοια ότι 

ο τρόπος με τον οποίο τα στοιχεία που απαρτίζουν το μοντέλο (π.χ. κόμβοι, διατομές, στοιχεία κλπ) 

ταξινομούνται στις αντίστοιχες ενότητές τους, επηρεάζει τον τρόπο που αυτά τα δεδομένα 

εμφανίζονται σε όλα τα πλαίσια διαλόγου στο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης επιλέξει να 

χρησιμοποιήσει αλφαβητική ταξινόμηση όλων των κόμβων, τότε αυτοί θα εμφανιστούν με 

αλφαβητική σειρά σε όλα τα αναδυόμενα μενού που περιλαμβάνουν κόμβους, πράγμα που μπορεί, σε 

μια συγκεκριμένη περίπτωση, να επιταχύνει την εξατομίκευσή τους και την επιλογή τους. 
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Στοιχείων, στις Δεσμεύσεις και στα Φορτία, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο Γεωμετρία της 
Κατασκευής. 

  

Ενότητα Γραφικής Εισαγωγής για Κόμβους 

Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο συνίσταται στους χρήστες να εκμεταλλευτούν την λειτουργία 
προβολής Επίπεδων Τομής (δείτε παράγραφο επιλογών 3D απεικόνισης), για να διευκολύνουν την 
γραφική δημιουργία σύνθετων 3D μοντέλων και την δυνατότητα σμίκρυνσης/επέκτασης της προβολής 
των πλαισιακών στοιχείων, ξανά για την διευκόλυνση εύρεσης και εισαγωγής των κόμβων. 

Ομάδες Κόμβων/Στοιχείων 

Μια άλλη δυνατότητα για τον χρήστη στο SeismoStruct είναι η δημιουργία ομάδων κόμβων ή στοιχείων. 
Τυπικά, αυτοί οι κόμβοι/στοιχεία έχουν κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. ανήκουν στον ανώτερο όροφο ενός 
κτιρίου, ορίζουν το κατάστρωμα μιας γέφυρας κλπ.) και η ομαδοποίησή τους εξυπηρετεί τον σκοπό 
διευκόλυνσης της εξατομίκευσης τους και της επιλογής τους σε πολλές λειτουργίες στην ενότητα της 
εισαγωγής δεδομένων αλλά και στην ενότητα των αποτελεσμάτων. Το πλαίσιο διαλόγου των ομάδων 
είναι προσβάσιμο από το κύριο μενού (Επεξεργασία > Οργάνωση Ομάδων…) ή από το αντίστοιχο κουμπί 

της γραμμής εργαλείων . 

 

Λειτουργία Οργάνωσης Ομάδων 
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Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν, να επεξεργαστούν και να διαγράψουν ομάδες κόμβων και 
στοιχείων χρησιμοποιώντας την εντολή Οργάνωση Ομάδων όπου εμφανίζεται μια λίστα όλων των 
κόμβων και στοιχείων που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο της κατασκευής. 

 

Προσθήκη Νέας Ομάδας (κόμβοι) 

 

Προσθήκη Νέας Ομάδας (στοιχεία) 

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν κόμβους και στοιχεία, μέσα στις ενότητες Κόμβων και 
Τοπολογία Στοιχείου αντίστοιχα, και να χρησιμοποιήσουν το αναδυόμενο μενού για να τις 
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προσθέσουν σε μια νέα ομάδα. Το τελευταίο είναι πιθανόν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος δημιουργίας 
μιας νέας ομάδας, αφού οι χρήστες μπορούν με αυτόν τον τρόπο να εκμεταλλευτούν τις διαφορετικές 
επιλογές ταξινόμησης για να κάνουν την επιλογή όσων κόμβων/στοιχείων επιθυμούν πολύ 
γρηγορότερα. 

 

Επιλογές 3D Απεικόνισης 

Οι ρυθμίσεις της 3D Απεικόνισης του μοντέλου της κατασκευής που δημιουργείται μπορούν να 
τροποποιηθούν ώστε να πληρούν καλύτερα τις προτιμήσεις και απαιτήσεις του χρήστη. 

Διάταξη Απεικόνισης 

Μέσα σε αυτό το αναδυόμενο μενού, προσβάσιμο από το κουμπί  της γραμμής εργαλείων, οι χρήστες 
μπορούν (i) να επιλέξουν την προκαθορισμένη διάταξη, ως Τυπική Παρουσίαση (προεπιλογή), Διαφανή 
στοιχεία και Γραμμικά στοιχεία (το τελευταίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την προβολή αποτελεσμάτων 
εσωτερικών δυνάμεων), (ii) Αποθήκευση Διάταξης ή (iii) αλλαγή των Επιλογών 3D Απεικόνισης. 

 

Διάταξη Απεικόνισης 

Αποθήκευση Διάταξης 

Οι χρήστες μπορεί να επιθυμούν να αποθηκεύσουν τις αλλαγές που έγιναν στις επιλογές της 3D 
Απεικόνισης. Προκειμένου να το κάνουν αυτό πρέπει να:  

1. Κάνουν κλικ στο κουμπί  της γραμμής εργαλείων. 
2. Ορίσουν μια ονομασία στις ρυθμίσεις της νέας διάταξης. 
3. Κάνουν κλικ στο κουμπί ΟΚ για να επιβεβαιώσουν τη διαδικασία. 

Η νέα διάταξη θα εμφανιστεί στο αναδυόμενο μενού που βρίσκεται στην γραμμή εργαλείων. Επιπλέον, 
ο χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να γυρίσει στην αρχική προκαθορισμένη διάταξη επιλέγοντας 
την Τυπική Διάταξη από το αναδυόμενο μενού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία των Ομάδων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την επιλογή κόμβων και στοιχείων 

στην ενότητα της εξαγωγής αποτελεσμάτων, ώστε να μειωθεί το μέγεθος των αρχείων εξαγωγής και 

να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. 
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Επιλογές 3D Απεικόνισης… 

Το πλήρες φάσμα των παραμέτρων για την απεικόνιση είναι διαθέσιμο στο παράθυρο διαλόγου 
Επιλογές 3D Απεικόνισης, προσβάσιμο από το κύριο μενού (Εργαλεία>Επιλογές 3D Απεικόνισης…) ή 

μέσω του κουμπιού .  

Στο μενού Επιλογές 3D Απεικόνισης διατίθεται ένα σύνολο από υπομενού μέσω του οποίου οι χρήστες 
μπορούν όχι μόνο να επιλέξουν στοιχεία του μοντέλου (κόμβους, πλαισιακά στοιχεία και στοιχεία 
μάζας/απόσβεσης, συνδέσμους, κλπ.) αλλά επιπλέον να αλλάξουν πλήθος ρυθμίσεων όπως 
χρώμα/διαφάνεια των στοιχείων, τους άξονες και το φόντο, το χρώμα και το μέγεθος των κειμένων 
περιγραφής κλπ.. 

 

Μενού επιλογών 3D Απεικόνισης 

Από προεπιλογή, η 3D απεικόνιση ανανεώνεται αυτόματα. Σε περιπτώσεις που το μοντέλο της 
κατασκευής είναι πολύ μεγάλο (αρκετά εκατοντάδες μέλη) και/ή ο χρήστης χρησιμοποιεί φορητό 
υπολογιστή σε λειτουργία εκτός πρίζας με ρύθμιση για επιβράδυνση της CPU (ώστε να αυξηθεί η 
διάρκεια της μπαταρίας), το πρόγραμμα χρειάζεται κάποια δευτερόλεπτα για να ανανεώσει την 
προβολή. Συνεπώς, ίσως είναι βολικό για τους χρήστες να απενεργοποιήσουν αυτή τη λειτουργία 
(απενεργοποίηση της επιλογής Αυτόματη Ενημέρωση 3D Απεικόνισης στο Γενικό Υπομενού των 
Επιλογών της 3D Απεικόνισης) και να επιλέξουν την χειροκίνητη ανανέωση, μέσω της εντολής 
Ανανέωση 3D Απεικόνισης από τις Επιλογές της 3D Απεικόνισης στα εργαλεία και στα αναδυόμενα 
μενού. 

Βασικές Ρυθμίσεις Απεικόνισης  

Μια λίστα ρυθμίσεων, προσβάσιμη μέσω του κουμπιού  στα δεξιά, είναι διαθέσιμη για την επιλογή 
των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων χαρακτηριστικών απεικόνισης (τύπος προβολής, ρυθμίσεις 
προβολής, προβολή ονομάτων στοιχείων, απεικόνιση τοπικών αξόνων στοιχείων, διαφάνεια μελών, 
κ.λπ.) χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα αναδυόμενα μενού και επιλέγοντας τα αντίστοιχα πλαίσια. 
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Βασικές Ρυθμίσεις Απεικόνισης 

Επέκταση Προσομοιώματος 

Με τη χρήση αυτής της δυνατότητας, που είναι προσβάσιμη από το κουμπί  της γραμμής εργαλείων, 
το 3D μοντέλο μπορεί να επεκταθεί προς κάθε καθολική διεύθυνση ((π.χ. X, Y and Z) μετακινώντας τον 
αντίστοιχο κέρσορα. 

 

Επέκταση Προσομοιώματος 

Επίπεδα Τομής 

Επιπλέον των προηγούμενων λειτουργιών, διατίθεται η επιλογή Επίπεδα Τομής η οποία μπορεί να 

ενεργοποιηθεί από το κουμπί  της γραμμής εργαλείων. 
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Επίπεδα Τομής 

Πρόσθετες Λειτουργίες 

Οι χρήστες μπορούν εύκολα να μεγεθύνουν, να περιστρέψουν και να μετακινήσουν το 3D/2D μοντέλο 
της κατασκευής χρησιμοποιώντας είτε το ποντίκι (συνίσταται) είτε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου. 
Είναι επίσης δυνατό να κάνουν κλικ σε κόμβους και στοιχεία, ώστε να επιλέξουν γρήγορα την 
αντίστοιχη λίστα εισαγωγής δεδομένων. Αν αντ’ αυτού, ο χρήστης επιλέξει να κάνει διπλό κλικ σε ένα 
κόμβο/στοιχείο, τότε ανοίγει το αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου. 

Τέλος, κάνοντας δεξί κλικ σε ένα στοιχείο, οι χρήστες μπορούν να απεικονίσουν την "περίληψη" των 
ιδιοτήτων του στοιχείου σε ένα συγκεκριμένο παράθυρο διαλόγου (➔ Ιδιότητες Στοιχείου από το 
αναδυόμενο μενού).  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή Προβολή Όλων είναι προκαθορισμένη από το αναδυόμενο μενού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Όταν οι χρήστες ορίζουν μη δομικούς κόμβους με πολύ μεγάλες συντεταγμένες, και 

μετά ενεργοποιούν την προβολή τέτοιων κόμβων, το μοντέλο αναπόφευκτα θα σμικρυνθεί σε ένα 

πολύ μικρό μέγεθος. Προκειμένου να αποφύγετε ένα τέτοιο σενάριο, οι χρήστες πρέπει (i) να φέρουν 

τους μη-δομικούς κόμβους πιο κοντά στην κατασκευυή, (ii) να απενεργοποιήσουν την προβολή των 

τελευταίων ή (iii) να κάνουν μεγέθυνση χειροκίνητα κάθε φορά που η 3D απεικόνιση ανανεώνεται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η ενεργοποίηση της προβολής των τοπικών αξόνων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 

ελαφρώς ‘φορτωμένη’ απεικόνιση του 3D μοντέλου, ειδικά όταν είναι παρόντα στοιχεία συνδέσμου, 

καθιστώντας δύσκολη την ερμηνεία/έλεγχο του προσανατολισμού των τοπικών αξόνων. Σε τέτοιες 

περιπώσεις, οι χρήστες μπορούν απλώς να απενεργοποιήσουν την προβολή ορισμένων στοιχείων 

(π.χ. πλαισιακών στοιχείων) προκειμένου να είναι σε θέση να ελέγξουν τα άλλα πιο αποτελεσματικά 

(π.χ. συνδέσμους). 
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Ιδιότητες Στοιχείου 

Περιστροφή/Μετακίνηση του 3D μοντέλου 

Οδηγίες Χρήση πληκτρολογίου Χρήση ποντικιού 

Μεγέθυνση Πιέστε το πλήκτρο 'Επάνω Βέλος'  Χρησιμοποιείστε την ροδέλα κύλισης προς τα 
επάνω 

Σμίκρυνση Πιέστε το πλήκτρο 'Κάτω Βέλος' Χρησιμοποιείστε την ροδέλα κύλισης προς τα 
κάτω 

Περιστροφή 
Αριστερά 

Πιέστε το πλήκτρο 'Αριστερό Βέλος'  Σύρετε το ποντίκι στα αριστερά ενώ πιέζετε 
το αριστερό πλήκτρο του 

Περιστροφή 
Δεξιά 

Πιέστε το πλήκτρο 'Δεξιό Βέλος'  Σύρετε το ποντίκι στα δεξιά ενώ πιέζετε το 
αριστερό πλήκτρο του 

Περιστροφή 
Επάνω 

Πιέστε τα πλήκτρα 'Ctrl + Επάνω Βέλος'  Σύρετε το ποντίκι προς τα επάνω ενώ πιέζετε 
το αριστερό πλήκτρο του 

Περιστροφή 
Κάτω 

Πιέστε τα πλήκτρα 'Ctrl + Κάτω Βέλος'  Σύρετε το ποντίκι προς τα κάτω ενώ πιέζετε 
το αριστερό πλήκτρο του 

Μετακίνηση 
Αριστερά 

Πιέστε τα πλήκτρα 'Ctrl + Aριστερό 
Βέλος'  

Σύρετε το ποντίκι προς τα αριστερά ενώ 
πιέζετε το δεξιό πλήκτρο του 

Μετακίνηση 
Δεξιά 

Πιέστε τα πλήκτρα 'Ctrl + Δεξιό Βέλος'  Σύρετε το ποντίκι προς τα δεξιά ενώ πιέζετε 
το δεξιό πλήκτρο του 

Μετακίνηση 
Κάτω 

Πιέστε τα πλήκτρα 'Shift + Κάτω Βέλος'  Σύρετε το ποντίκι προς τα κάτω ενώ πιέζετε 
το δεξιό πλήκτρο του 

Μετακίνηση 
Επάνω 

Πιέστε τα πλήκτρα 'Shift + Επάνω Βέλος'  Σύρετε το ποντίκι προς τα επάνω ενώ πιέζετε 
το δεξιό πλήκτρο του 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η μεγέθυνση με τη ροδέλα είναι υπερβολική, τότε μπορείτε είτε να χρησιμοποιείσετε 

το πληκτρολόγιο ή να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της ροδέλας του ποντικιού σας (Πίνακας Ελέγχου 

των Windows). 
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΈΡΓΟΥ 

Για κάθε έργο στο SeismoStruct μπορείτε να τροποποιήσετε τόσο τη χρηστικότητα του προγράμματος 
όσο και τα χαρακτηριστικά των αναλυτικών διαδικασιών, ώστε να ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες 
οποιουδήποτε μοντέλου κατασκευής και/ή τις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη. Η δυνατότητα να 
γίνουν αλλαγές στο πρόγραμμα/έργο παρέχεται από την καρτέλα Ρυθμίσεις Έργου, το οποίο είναι 

προσβάσιμο από Εργαλεία > Ρυθμίσεις Έργου… ή από το αντίστοιχο κουμπί της γραμμής εργαλείων 
. 

 

Η καρτέλα Ρυθμίσεις Έργου υποδιαιρείται σε ένα αριθμό παραθύρων καρτελών, τα οποία παρέχουν 
πρόσβαση σε διαφορετικού τύπου ρυθμίσεις όπως περιγράφεται παρακάτω:  

• Γενικά 
• Ανάλυση 
• Στοιχεία 
• Συζευγμένες Δεσμεύσεις 
• Προσαρμοζόμενη Pushover 
• Ιδιομορφική Ανάλυση 
• Καταστατικά Μοντέλα 
• Υποδιαίρεση Στοιχείου 
• Ανάλυση Φασματικής Απόκρισης 
• Ρηγματωμένη/Αρηγμάτωτη Δυσκαμψία 
• Λυγισμός 
• Κριτήρια Σύγκλισης 
• Καθολική Επαναληπτική Στρατηγική 
• Στρατηγική Επαναλήψεων Στοιχείου 
• Βαρύτητα και Μάζα 
• Μέθοδος Ολοκλήρωσης  
• Απόσβεση 

 

Παράθυρα Καρτελών Ρυθμίσεων Έργου 

Οι επιλογές Προεπιλογές Προγράμματος και Θεώρηση ως Προεπιλογή που βρίσκονται στο κάτω μέρος 
της καρτέλας Ρυθμίσεων Έργου είναι κοινές σε όλα τα παράθυρα καρτελών. Η επιλογή Θεώρηση ως 
Προεπιλογή, χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης επιθυμεί να ορίσει νέες εξατομικευμένες προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στα έργα που θα δημιουργηθούν στη συνέχεια. Οι Προεπιλογές 
Προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φορτωθούν οποιαδήποτε στιγμή, οι αρχικές 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος, όπως ορίστηκαν κατά την εγκατάσταση. Προσέξτε όμως 
ότι οι Προεπιλογές Προγράμματος δεν αλλάζουν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος, 
απλώς φορτώνουν τις ρυθμίσεις εγκατάστασης στο συγκεκριμένο έργο. Γι’ αυτό αν ο χρήστης έχει 
προηγουμένως εξατομικεύσει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος (χρησιμοποιώντας της 
επιλογή Θεώρηση ως Προεπιλογή) αλλά επιθυμεί να επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις του 
προγράμματος πίσω σε αυτές που ίσχυαν κατά την εγκατάσταση, πρέπει πρώτα να φορτώσει τις 
Προεπιλογές Προγράμματος και στη συνέχεια να διαλέξει την επιλογή Θεώρηση ως Προεπιλογή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνίσταται στους χρήστες πάντα να επαναφέρουν τις Ρυθμίσεις Έργου στις Προεπιλογές 

Προγράμματος μετά την εγκατάσταση μιας νέας έκδοσης, καθώς ίσως υπάρχουν περιπτώσεις που 

αυτές δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά. 
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Προεπιλογές Προγράμματος και Θεώρηση ως προεπιλογή 

 

Γενικά 

Οι Γενικές Ρυθμίσεις παρέχουν τη δυνατότητα προσαρμογής του προγράμματος στις προτιμήσεις του 
χρήστη. 

Εξαγωγή σε Δυαδική Μορφή 

Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Εξαγωγή σε Δυαδική Μορφή θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός 
αρχείου δυαδικής μορφής (*.srf) το οποίο θα περιέχει τα αποτελέσματα ολόκληρης της ανάλυσης. 

Εξαγωγή Κειμένου 

Όταν ενεργοποιηθεί, η επιλογή Εξαγωγή Κειμένου θα οδηγήσει στη δημιουργία, στο τέλος κάθε 
ανάλυσης, ενός αρχείου κειμένου (*.out) που θα περιέχει τα αποτελέσματα ολόκληρης της ανάλυσης 
(όπως δίνεται στην ενότητα Αποτελέσματα Βήματος). Αυτή η λειτουργία μπορεί να είναι χρήσιμη για 
χρήστες που επιθυμούν να επεξεργάζονται συστηματικά τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη δική 
τους λειτουργία επεξεργασίας μετά την επίλυση. Για την περιστασιακή πρόσβαση στην εξαγωγή 
κειμένου, οι χρήστες συνιστάται να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες που διατίθενται στην ενότητα 
Αποτελέσματα Βήματος. 

 

Εξαγωγή Πολλαπλών Κειμένων 

Όταν ενεργοποιηθεί, η επιλογή Εξαγωγή Πολλαπλών Κειμένων θα οδηγήσει στη δημιουργία πολλαπλών 
αρχείων κειμένου (*.out) αντί για ένα μόνο. Αυτή η λειτουργία μπορεί να είναι χρήσιμη όταν πρόκειται 
να αναλυθούν μεγάλα μοντέλα. 

Προβολή Προειδοποιητικών Μηνυμάτων 

Όταν είναι ενεργοποιημένη η Προβολή Προειδοποιητικών Μηνυμάτων, παρουσιάζονται στους χρήστες 
τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, πριν το ξεκίνημα της ανάλυσης, π.χ. δυσκολίες 
σύγκλισης, φορτία που δρουν στις στηρίξεις, παράμετροι που φαίνονται μη λογικοί κλπ.. Η 
απενεργοποίηση των προειδοποιητικών μηνυμάτων μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμη όταν 
εκτελούνται πολλαπλές αναλύσεις μέσα στη λειτουργία Batch του SeismoStruct. Ως προεπιλογή αυτή η 
επιλογή είναι ενεργή. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την πλειοψηφία των εφαρμογών, δεν υπάρχει ανάγκη αλλαγής των προεπιλεγμένων 

τιμών των Ρυθμίσεων του Έργου, αφού αυτές έχουν οριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις τυπικών τύπων αναλύσεων και μοντέλων, οδηγώντας σε βέλτιστες λύσεις σε όρους 

αποδοτικότητας και ακρίβειας αποτελεσμάτων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τουλάχιστον ένας τύπος εξαγωγής, δυαδικής ή κειμένου πρέπει πάντα να επιλέγεται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προειδοποιητικά μηνύματα που εμφανίζονται πριν το ξεκίνημα της ανάλυσης, 

κλείνουν αυτόματα μετά από 2 λεπτά, εφόσον δεν υπάρξει εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. 



Εισαγωγή Δεδομένων 159 

 

Αποθήκευση Ρυθμίσεων  

Η επιλογή Αποθήκευση Ρυθμίσεων χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης επιθυμεί να κάνει πάντα τις 
τρέχουσες ρυθμίσεις του έργου, τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε νέο έργο που δημιουργείται στη 
συνέχεια. Με αυτό το πλαίσιο ελέγχου επιλεγμένο, οποιαδήποτε αλλαγή στις Ρυθμίσεις Έργου θα γίνει 
προεπιλεγμένη, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί η επιλογή Θεώρηση ως προεπιλογή. 

 

Αποδοχή Μονού Κλικ 

Όταν επιλέγεται, αυτή η επιλογή δίνει στο πρόγραμμα ένα στιλ-ιστοσελίδας μονού κλικ (σε αντίθεση 
με τις πιο κοινές τυπικές λειτουργίες διπλού-κλικ). 

Αυτόματη Αποθήκευση κάθε… 

Προκειμένου να προστατευθούν οι χρήστες από εκ παραδρομής διαγραφή των αρχείων των έργων, το 
SeismoStruct δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας σε χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τον 
χρήστη (η προεπιλογή είναι κάθε 20 λεπτά). Τα αντίγραφα ασφαλείας έχουν μια κατάληξη *.bak. Αυτή 
η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί ορίζοντας χρονικό διάστημα ίσο με μηδέν. 

 

Παράθυρο καρτέλας «Γενικά»  

Ανάλυση 

Στο παράθυρο καρτέλας Ανάλυση, μπορείτε να ορίσετε κάποιες ρυθμίσεις που σχετίζονται με την 
ανάλυση. Συγκεκριμένα, είναι δυνατό να επιλεγεί ο τύπος του επιλυτή, είτε να επιλεγεί να εκτελεστεί 
ιδιομορφική ανάλυση σε κάθε βήμα στην μη γραμμική δυναμική και pushover ανάλυση και αν θα να 
ληφθούν υπόψη οι γεωμετρικές μη γραμμικότητες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κανονικά, αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, έτσι ώστε οι προεπιλεγμένες 

ρυθμίσεις να αλλάζουν μόνο εάν ζητηθεί ρητά από το χρήστη (χρησιμοποιώντας την επιλογή 

Θεώρηση ως Προεπιλογή). 
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Επιλυτής 

Εκτός από τον επιλυτή γραμμικών εξισώσεων, οι χρήστες είναι δυνατόν να επιλέξουν αν η αρχική 
φόρτιση, δηλαδή τα στατικά φορτία βαρύτητας, θα εφαρμοστούν σε ένα ή περισσότερα βήματα. Η 
προεπιλεγμένη επιλογή είναι να εφαρμοστούν σε ένα μοναδικό βήμα. 

Επιπλέον η επιλογή εκτέλεσης ιδιομορφικής ανάλυσης σε κάθε βήμα της μη γραμμικής δυναμικής και 
pushover ανάλυσης είναι διαθέσιμη. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να εκτελέσουν μία ιδιομορφική 
ανάλυση στο τέλος της μη γραμμικής ανάλυσης ή να εκτελούν την ιδιομορφική ανάλυση πολλές φορές 
κατά την εκτέλεση της μη γραμμικής ανάλυσης, προσδιορίζοντας μετά από πόσα βήματα θα εκτελείται 
η ιδιομορφική ανάλυση. 

Οι χρήστες μπορούν επί του παρόντος να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω διαφορετικών επιλυτών: 

• Επιλυτής Skyline (Cholesky διάσπαση, αλγόριθμος αναδιάταξης κόμβων Cuthill-McKee, 
αποθήκευση στοιχείων Skyline). 

• Επιλυτής Frontal, που εισήχθη από τον Irons [1970] και παρουσιάζει τον αλγόριθμο 
αυτόματης επαναρίθμησης μελών, που πρότεινε ο Izzuddin [1991]. 

• Επιλυτής Sparse/Profile που εισήχθη από τον Mackayet et al. [1991] και διαθέτει ένα σύστημα 
συμπαγούς αποθήκευσης των στοιχείων των μητρώων ακαμψίας που προτάθηκε από Liu 
[1986] 

• Παράλληλος επιλυτής Sparse/Profile που είναι η παράλληλη εκδοχή του αλγόριθμου του 
Mackaj et al. με χρήση όλων των διαθέσιμων επεξεργαστών του υπολογιστή. Η μέθοδος 
εισήχθη από τους Law και Mackay [1992]. 

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ αυτών των τεσσάρων επιλογών ή να αφήσουν το πρόγραμμα  
να επιλέξει τον καταλληλότερο επιλυτή, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δομικού μοντέλου. 
Σημειώνεται ότι γενικά ο επιλυτής Sparse/Profile είναι πολύ πιο γρήγορος, ειδικά σε μεγαλύτερα 
μοντέλα. Συγκεκριμένα, η παράλληλη επίλυση είναι η πιο αποτελεσματική για μεγάλα δομικά μοντέλα 
500 κόμβων και άνω. Αντίθετα, η μέθοδος Skyline είναι συνήθως πιο σταθερή και μπορεί να εξάγει 
στοιχεία μηδενικής διαγώνιας ακαμψίας 

 Όταν είναι επιλεγμένη η αυτόματη επιλογή, που είναι και η προεπιλογή, το πρόγραμμα εκτελεί έλεγχο 
σταθερότητας και μεγέθους πριν την ανάλυση. Εάν το μοντέλο δεν είναι πολύ μικρό (δηλαδή μικρότερο 
από 25 κόμβους) και αν μπορεί να εκτελεστεί με επιλυτή Sparse/Profile χωρίς προβλήματα 
σταθερότητας, η μέθοδος εφαρμόζεται, αλλιώς επιλέγεται ο επιλυτής Skyline. 

 

Τέλος, ανεξάρτητα από τη σειριακή ή παράλληλη λειτουργία του επιλεγμένου επιλυτή, ο χρήστης 
μπορεί να επιλέξει την εκτέλεση διαφορετικών λειτουργιών της ανάλυσης (αρχικοί έλεγχοι, μόρφωση 
του μητρώου ακαμψίας, έλεγχοι βάσει Κανονισμού και έλεγχοι των κριτηρίων επιτελεστικότητας) 
παράλληλα ή όχι. Η παράλληλη εκτέλεση αυτών των λειτουργιών μπορεί να είναι σημαντικά πιο 
γρήγορη σε μεγαλύτερα μοντέλα και αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή. 

Γεωμετρικές Μη-γραμμικότητες 

Η απενεργοποίηση της επιλογής Γεωμετρικές Μη-Γραμμικότητες που περιγράφεται στο Παράρτημα Α 
- Θεωρητικό υπόβαθρο και παραδοχές προσομοίωσης, καθιστά την ανάλυση γραμμική, όσον αφορά 
στις μεγάλες στροφές/μετακινήσεις, πράγμα που μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για χρήστες που 
επιθυμούν να συγκρίνουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης με υπολογισμούς στο χέρι για σκοπούς 
επαλήθευσης. Ως προεπιλογή αυτή η επιλογή είναι ενεργή για τα πλαισιακά στοιχεία και ανενεργή για 
τα στοιχεία τοιχοποιίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται στους χρήστες να ανατρέχουν στην υπάρχουσα βιβλιογραφία [π.χ. Cook et al. 

1989; Zienkiewicz and Taylor 1991. Bathe 1996; Felippa 2004] για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά 

με αυτούς και άλλους άμεσους επιλυτές. 
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Είναι επίσης δυνατό να εκτελέσετε τις αναλύσεις λαμβάνοντας υπόψη τις γραμμικές ελαστικές 
ιδιότητες των υλικών. Προκειμένου να γίνει αυτό, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την επιλογή Εκτέλεση 
με γραμμικές ελαστικές ιδιότητες. 

Εκτέλεση με γραμμικές ελαστικές ιδιότητες 

Με αυτήν την επιλογή απενεργοποιούνται τόσο η ανελαστικότητα των υλικών, όσο και οι γεωμετρικές 
μη-γραμμικότητες, οδηγώντας σε μια τελείως ελαστική ανάλυση. Ως προεπιλογή αυτή η επιλογή είναι 
απενεργοποιημένη, με εξαίρεση την Ανάλυση Φασματικής Απόκρισης, στην οποία είναι η 
προκαθορισμένη επιλογή.  

 

Υπολογισμός Δυνάμεων Στήριξης στους Άκαμπτους Συνδέσμους 

Η επιλογή αυτή επιτρέπει τον υπολογισμό των δυνάμεων στις στηρίξεις στις περιπτώσεις που 
ορισμένοι βαθμοί ελευθερίας μιας συζευγμένης δεσμεύσεις (άκαμπτοι σύνδεσμοι, άκαμπτα 
διαφράγματα ή ίσοι ΒΕ) είναι ακίνητοι με εξωτερικές δεσμεύσεις. Από προεπιλογή αυτή η επιλογή είναι 
απενεργοποιημένη, επειδή αυτός ο υπολογισμός μπορεί να προκαλέσει μικρές αριθμητικές αστάθειες. 

 

Παράθυρο Καρτέλας Ανάλυσης 

Στοιχεία 

Εδώ μπορούν να οριστούν κάποιες ρυθμίσεις που σχετίζονται με την ανάλυση πλαισιακών στοιχείων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν οι χρήστες αποφασίσουν να εκτελέσουν μια ανάλυση λαμβάνοντας υπόψη τις 

ελαστικές ιδιότητες των υλικών (δείτε την επιλογή που περιγράφεται παραπάνω), πρέπει να έχουν 

υπόψη τους ότι αν τα στοιχεία προσομοιώνονται χρησιμοποιώντας διατομές Ο/Σ 'infrm' στοιχείων, 

τα infrm στοιχεία θα λάβουν υπόψη τον οπλισμό. Αντίθετα, αν χρησιμοποιηθούν 'elfrm' στοιχεία, οι 

ιδιότητές τους υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος και τις 

διαστάσεις της διατομής, αγνοώντας την επίδραση του οπλισμού.  
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Πραγματοποίηση Ανάκτησης Τάσεων 

Κάποια στοιχεία δοκού, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στο SeismoStruct για τα ελαστικά και 
ανελαστικά πλαισιακά στοιχεία, έχουν το μειονέκτημα ότι αν η μετακίνηση του κόμβου είναι μηδενική, 
τότε προκύπτουν επίσης μηδενικές παραμορφώσεις, τάσεις και εσωτερικές δυνάμεις (π.χ. αν κάποιος 
προσομοιώσει μια πλήρως πακτωμένη δοκό με ένα μόνο στοιχείο, και επιβάλει κατανεμημένο φορτίο, 
οι ροπές των άκρων θα προκύψουν μηδενικές το οποίο είναι προφανώς λάθος). Προκειμένου να 
ξεπεραστεί αυτός ο περιορισμός, τα προγράμματα Πεπερασμένων Στοιχείων χρησιμοποιούν τους 
λεγόμενους αλγόριθμους ανάκτησης τάσης, οι οποίοι επιτρέπουν την ανάκτηση των σωστών 
εσωτερικών δυνάμεων για ένα στοιχείο που υπόκειται σε κατανεμημένο φορτίο ακόμη και αν οι κόμβοι 
του είναι ακλόνητοι. Σημειώνεται πάντως ότι (i) τέτοιοι αλγόριθμοι δεν ευνοούν την ανάκτηση των  
σωστών τιμών παραμορφώσεων τάσεων, δεδομένου ότι αυτές χαρακτηρίζονται από μια μη γραμμική 
απόκριση, και (ii) επιβραδύνουν σημαντικά τις αναλύσεις μεγάλων μοντέλων. Συνεπώς, συνίσταται 
στους χρήστες να απενεργοποιήσουν αυτήν την επιλογή σε εκείνες τις περιπτώσεις που η εκτίμηση των 
εσωτερικών δυνάμεων με ακρίβεια δεν είναι πρωταρχικής σημασίας. 

 

Εκτέλεση Ελέγχων Κριτηρίων Επιτελεστικότητας μόνο στις Ακραίες Διατομές Ολοκλήρωσης 

Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να πραγματοποιήσουν τους 
ορισμένους ελέγχους των κριτηρίων επιτελεστικότητας μόνο στις ακραίες διατομές ολοκλήρωσης του 
ανελαστικού πλαισιακού στοιχείου δύναμης (infrmFB), που είναι οι θέσεις του στοιχείου όπου συνήθως 
γίνονται οι έλεγχοι. Με αυτόν τον τρόπο, εξάγονται μόνο τα χρήσιμα αποτελέσματα, χωρίς χάσιμο 
χρόνου για την διαχείριση αποτελεσμάτων για όλες τις διατομές ολοκλήρωσης και χωρίς να μπερδεύει 
το χρήστη με περιττά αποτελέσματα.  

Να μην λαμβάνεται υπόψη η συμβολή της αξονικής δύναμης στην διατμητική ικανότητα των 
δοκών 

Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχων διάτμησης 
αγνοώντας την πραγματική αξονική δύναμη που ασκείται στο στοιχείο δοκού. Αυτό το χαρακτηριστικό 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ελέγχους ικανότητας διάτμησης των δοκών, όταν η αλληλεπίδραση 
μεταξύ δοκών ΟΣ προσομοιωμένων με ίνες και του άκαμπτου διαφράγματος που χρησιμοποιείται για 
την προσομοίωση της πλάκας σκυροδέματος (μια πολύ κοινή διαμόρφωση σε κτίρια ΟΣ) μπορεί να 
προκαλέσει την ανάπτυξη ακούσιων πλασματικών αξονικών δυνάμεων σε αυτές. 

Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Τοιχοποιίας για την ανάλυση 

Με αυτή τη ρύθμιση οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν αν θα υπολογίσουν την Διατμητική Αντοχή της 
φέρουσας τοιχοποιίας (i) μόνο στο αρχικό βήμα ή (ii) σε κάθε βήμα μέχρι τη διατμητική διαρροή, 
δηλαδή ακόμη και μετά την επίτευξη της μέγιστης ικανότητα στοιχείου. Η προεπιλεγμένη επιλογή είναι 
η δεύτερη, για την ενημέρωση της αντοχής διάτμησης έως ότου επιτευχθεί διαρροή, ο οποίος είναι ο 
καλύτερος συνδυασμός ακρίβειας και σταθερότητας, δεδομένου ότι η ενημέρωση της διατμητικής 
αντοχής στο φθίνοντα κλάδο της καμπύλης ικανότητας, μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες δυσκολίες 
σύγκλισης χωρίς να βελτιωθεί σημαντικά η ακρίβεια της επίλυσης.  

Χρησιμοποιήστε ελαστικές ίνες σε στοιχεία τοιχοποιίας για αύξηση της αριθμητικής 
σταθερότητας 

Αυξημένη αριθμητική σταθερότητα παρέχεται μέσω της προσθήκης πολύ μικρών ελαστικών ινών σε 
στοιχεία τοιχοποιίας. Αυτές οι ίνες επιτρέπουν καλύτερη σύγκλιση κατά τη διάρκεια της ανάλυσης 
χωρίς να επηρεάζουν σημαντικά τη συνολική απόκριση του στοιχείου. Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή 
είναι ενεργή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή ανάκτησης τάσης χρησιμοποιείται μόνο όταν ορίζονται κατανεμημένα φορτία 

μέσω του ορισμού του ειδικού βάρους του υλικού ή πρόσθετης μάζας διατομής/στοιχείου, αλλά όχι 

μέσω της εισαγωγής στοιχείων dmass. 
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Παράθυρο καρτέλας Στοιχείων 

Συζευγμένες Δεσμεύσεις 

Οι Συζευγμένες Δεσμεύσεις τυπικά εφαρμόζονται σε προγράμματα ανάλυσης κατασκευών μέσω της 
χρήσης (i) Γεωμετρικών Μετασχηματισμών, (ii) Συναρτήσεων Penalty, ή (iii) των Συντελεστών 
Lagrange. Ωστόσο, στη γεωμετρική μη γραμμική ανάλυση (μεγάλες μετατοπίσεις/στροφές), η πρώτη 
από αυτές τις τρεις τείνει να οδηγεί σε δυσκολίες στην αριθμητική σύγκλιση και για το λόγο αυτό μόνο 
οι τελευταίες δύο χρησιμοποιούνται συνήθως και έχουν εφαρμοστεί στο SeismoStruct. 

 

Εδώ σημειώνεται απλά ότι ενώ οι Συναρτήσεις Penalty έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν εισάγουν νέες 
μεταβλητές (και συνεπώς το μητρώο ακαμψίας δεν αυξάνεται και παραμένει θετικό), μπορούν να 
αυξήσουν σημαντικά το εύρος ζώνης των κατασκευαστικών εξισώσεων [Cook et al., 1989]. 

Επιπλέον, οι Συναρτήσεις Penalty έχουν το μειονέκτημα ότι οι συντελεστές ακαμψίας πρέπει να 
επιλεγούν σε ένα επιτρεπτό εύρος (αρκετά μεγάλο ώστε να είναι αποτελεσματικό αλλά όχι τόσο μεγάλο 
ώστε να προκαλεί αριθμητικές δυσκολίες) και αυτό δεν είναι απαραιτήτως εύκολο να προσδιοριστεί 
[Cook et al., 1989], και ενδέχεται να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα. 

Ωστόσο, η χρήση των εννοιολογικά ανώτερων Συντελεστών Lagrange μπορεί να επιβραδύνει 
σημαντικά τις αναλύσεις και, ως εκ τούτου, οι Συναρτήσεις Penalty προτείνονται ως προεπιλογή στο 
SeismoStruct.  

Στις περιπτώσεις όπου η χρήση των Συντελεστών Lagrange οδηγεί σε αριθμητικές δυσκολίες και οι 
χρήστες επιλέγουν τη χρήση των Συναρτήσεων Penalty, τότε πρέπει να καθοριστούν οι αντίστοιχοι 
συντελεστές ακαμψίας για τα διαφράγματα (συνήθως μικρότεροι) και τους άκαμπτους συνδέσμους 
(συνήθως μεγαλύτεροι). Οι συντελεστές στη μέθοδο Συναρτήσεις Penalty υπολογίζονται ως προϊόν 
αυτών των συντελεστών Penalty και της υψηλότερης τιμής που βρέθηκε στο μητρώο ακαμψίας. 

Σημειώνεται ότι, αντίθετα με το τι μπορεί να είναι η διαίσθηση ενός χρήστη, δεν απαιτείται πάντα η 
χρήση μεγάλων τιμών για τους συντελεστές ακαμψίας. Πράγματι, σε μοντέλα όπου υπάρχουν ήδη πολύ 
δύσκαμπτα δομικά στοιχεία, οι συντελεστές ενδέχεται να μην χρειάζεται να είναι υπερβολικά μεγάλοι, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται στους χρήστες να ανατρέχουν στην υπάρχουσα βιβλιογραφία [π.χ. Cook et al., 

1989; Felippa, 2004] για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα. 
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αφού το προϊόν από τέτοιες μεγάλες τιμές που βρίσκονται στο μητρώο ακαμψίας θα οδηγήσει ήδη σε 
μεγάλο συντελεστή, όπως φαίνεται στη μελέτη Pinho et al. [2008a]. 

 

 

Παράθυρο πλαισίου δεσμεύσεων - Συναρτήσεις Penalty 

 

Παράθυρο πλαισίου δεσμεύσεων – Συντελεστές Lagrange 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Felippa [2004] προτείνει ότι η βέλτιστη τιμή των συντελεστών ακαμψίας θα πρέπει να 

είναι ο μέσος όρος της μέγιστης ακαμψίας και της ακρίβειας των επεξεργαστών (1e20, στην 

περίπτωση του SeismoStruct). 
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Προσαρμοζόμενη Pushover 

Επιπλέον των παραμέτρων που ορίζονται στην ενότητα Παράμετροι Προσαρμοζόμενης Pushover, 
κάποιες ρυθμίσεις για προχωρημένους μπορούν να επιλεγούν από αυτό το παράθυρο. Αυτές οι 
ρυθμίσεις είναι (i) Ο Τύπος Ενημερώσεων, (ii) η Συχνότητα Ενημερώσεων και (iii) η Μέθοδος 
Συνδυασμού Ιδιομορφών. Περιγράφονται λεπτομερώς εδώ.  

Τύπος Ενημερώσεων 

Αυτή η επιλογή προσαρμογής ορίζει πως ανανεώνεται η κατανομή των φορτίων σε κάθε βήμα της 
ανάλυσης. Τέσσερις εναλλακτικές επιλογές είναι διαθέσιμες:  

• Συνολική Ενημέρωση. Το συνολικό διάνυσμα φόρτισης για το τρέχον βήμα υπολογίζεται 
μέσω μιας πλήρους αντικατάστασης των υφιστάμενων φορτίων που βρίσκονται σε ισορροπία 
(διάνυσμα φόρτισης προηγούμενου βήματος), από ένα νέο διάνυσμα φόρτισης, που 
υπολογίζεται από το τρέχον συνολικό διάνυσμα φόρτισης, το τρέχον ιδιομορφικό διάνυσμα 
κλιμάκωσης και το αρχικό ονομαστικό διάνυσμα φόρτισης που καθορίζεται από το χρήστη. 
Αυτή η επιλογή ανανέωσης δεν συστήνεται, καθώς χαρακτηρίζεται από περιορισμένη 
θεωρητική τεκμηρίωση. 

• Βηματική Ενημέρωση. Το διάνυσμα φόρτισης για το τρέχον βήμα υπολογίζεται 
προσθέτοντας στο διάνυσμα φόρτισης του προηγούμενου βήματος (υφιστάμενα φορτία σε 
ισορροπία), μία νέα αύξηση διανύσματος φόρτισης, που υπολογίζεται ως το προϊόν μεταξύ της 
τρέχουσας αύξησης του συντελεστή φόρτισης, του τρέχοντος ιδιομορφικού διανύσματος 
κλιμάκωσης και του αρχικού ονομαστικού διανύσματος φόρτισης που καθορίζεται από το 
χρήστη. Η βηματική ενημέρωση τυγχάνει μεγαλύτερης αποδοχής από τη συνολική ενημέρωση 
και γι’ αυτό είναι η προεπιλεγμένη επιλογή. 

• Υβριδική Συνολική-Βηματική Ενημέρωση. Με αυτήν την τρίτη επιλογή ενημέρωσης του 
διανύσματος φόρτισης, δίνεται η δυνατότητα συνδυασμού των δύο μεθόδων που 
περιγράφονται παραπάνω. Με αυτόν τον τρόπο το διάνυσμα φόρτισης για το τρέχον βήμα 
υπολογίζεται μέσω μερικής αντικατάστασης των υφιστάμενων διανυσμάτων φόρτισης που 
βρίσκονται σε ισορροπία από ένα νέο διάνυσμα φόρτισης και από μία μερική προσθήκη ενός 
νέου σταδίου διανύσματος φόρτισης. Τα ποσοστά που μπορεί να οδηγήσουν στη βέλτιστη 
λύση, όσον αφορά στην ακρίβεια και στην αριθμητική σταθερότητα, προφανώς διαφέρουν 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του μοντέλου, τον τύπο της φόρτισης στην οποία υπόκειται 
(μετακινήσεις ή δυνάμεις), και το φάσμα απόκρισης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
του ιδιομορφικού διανύσματος κλιμάκωσης (αν χρησιμοποιείται). 

• Πλήρως Βηματική Ενημέρωση. Το διάνυσμα φόρτισης για το τρέχον βήμα υπολογίζεται 
προσθέτοντας στο διάνυσμα φόρτισης του προηγούμενου βήματος (υφιστάμενο διάνυσμα 
φόρτισης σε ισορροπία), ένα νέο στάδιο διανύσματος φόρτισης το οποίο αντανακλά τις 
αλλαγές στις ιδιομορφικές ιδιότητες της κατασκευής. 

Συχνότητα Ενημερώσεων 

Αυτή η παράμετρος ορίζει πως και πότε το διάνυσμα κλιμάκωσης ιδιομορφών ανανεώνεται κατά τη 
διάρκεια της ανάλυσης. Οποιοσδήποτε ακέραιος μεγαλύτερος του μηδέν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η 
προκαθορισμένη τιμή είναι 1, που σημαίνει ότι η κατανομή των φορτίων ανανεώνεται σε κάθε βήμα 
της ανάλυσης, με εξαίρεση βήματα που η ολοκλήρωση της ανάλυσης έχει μειωθεί λόγω προβλημάτων 
σύγκλισης (αυτόματη αναπροσαρμογή βήματος). Στις περιπτώσεις που ένας πολύ μεγάλος αριθμός 
βημάτων έχει οριστεί από τον χρήστη (π.χ. το φορτίο επιβάλλεται σε πολύ μικρά βήματα), μπορεί να 
είναι ωφέλιμο να χρησιμοποιήσετε μια τιμή συχνότητας μεγαλύτερη από 1 (π.χ. το διάνυσμα 
κλιμάκωσης των ιδιομορφών δεν ανανεώνεται σε κάθε βήμα) ώστε να μειώσετε τη χρονική διάρκεια 
της ανάλυσης χωρίς να χάσετε σε ακρίβεια. 

Μέθοδος Συνδυασμού Ιδιομορφών 

Τρείς μέθοδοι συνδυασμού ιδιομορφών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του 
διανύσματος κλιμάκωσης ιδιομορφών, που αποτελούνται από (i) τη γνωστή Μέθοδο της 
Τετραγωνικής Ρίζας του Αθροίσματος των Τετραγώνων (SRSS), (ii) τη Μέθοδο Πλήρους 
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Τετραγωνικού Συνδυασμού (CQC) και (iii) τη Μέθοδο Πλήρους Τετραγωνικού Συνδυασμού με 
τρία στοιχεία (CQC3) [δείτε π.χ. Clough and Penzien, 1993; Chopra, 1995; Menun and Der Kiureghian 
1998]. Σημειώνεται ότι υπάρχουν εμφανείς περιορισμοί σχετικά με τη χρήση αυτών των μεθόδων 
συνδυασμού ιδιομορφών, όπως αναφέρεται από πολλούς ερευνητές [π.χ. Kunnath, 2004; Lopez, 2004; 
Antoniou and Pinho, 2004a] και δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη μια βέλτιστη ιδανική μεθοδολογία. Όμως 
αυτοί οι περιορισμοί μπορούν εν μέρει να ξεπεραστούν χρησιμοποιώντας την Προσαρμοζόμενη 
Pushover με βάση τη μετακίνηση, όπως μεταξύ άλλων δείχνουν οι Antoniou and Pinho [2004b] και 
Pinho and Antoniou [2005]. 

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν Μία Ιδιομορφή για τον υπολογισμό του 
διανύσματος κλιμάκωσης των ιδιομορφών. Σε αυτήν την περίπτωση καλούνται να ορίσουν τον αριθμό 
της ιδιομορφής και τον αντίστοιχο βαθμό ελευθερίας που θα χρησιμοποιηθεί. Αυτό μπορεί να 
αποδειχτεί ιδιαίτερα βολικό σε εκείνες τις περιπτώσεις που ο χρήστης δεν έχει τρόπο να 
εκτιμήσει/αναπαραστήσει την αναμενόμενη/σχεδιασμού εδαφική κίνηση στο υπό εξέταση πεδίο. Σε 
αυτήν την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιήσει την DAP-1η ιδιομορφή (μόνο για κτίρια). 

  

Παράθυρο καρτέλας Προσαρμοζόμενης Pushover 

Ιδιομορφική Ανάλυση 

Όταν πρέπει να εκτελεστεί ιδιομορφική ή προσαρμοζόμενη Pushover ανάλυση, οι χρήστες μπορούν να 
επιλέξουν ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς αλγορίθμους για την ιδιομορφική ανάλυση, τον αλγόριθμο 
Lanczos που παρουσιάστηκε από τον Hughes [1987] ή τον αλγόριθμο Jacobi με μετασχηματισμό Ritz, 
προκειμένου να προσδιοριστούν οι ιδιομορφές της κατασκευής. Όταν ορίζεται η αυτόματη επιλογή, θα 
χρησιμοποιηθεί η πιο κατάλληλη μέθοδος με βάση τους βαθμούς ελευθερίας της κατασκευής. Κάθε 
αλγόριθμος περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω. 

Αλγόριθμος Lanczos 

Οι παράμετροι που παρατίθενται παρακάτω χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο 
λειτουργεί αυτός ο αλγόριθμος:  

• Αριθμός Ιδιομορφών. Ο μέγιστος αριθμός λύσεων ιδιοτιμής, που ζητείται από το χρήστη. Η 
προεπιλεγμένη τιμή για τον προκαθορισμένο συνδυασμό ρυθμίσεων είναι ίση με 10, η οποία 
εγγυάται ότι, τουλάχιστον για τυπικές κατασκευές, όλες οι κρίσιμες ιδιομορφές θα 
καταγραφούν επαρκώς. Οι χρήστες ενδέχεται να επιθυμούν να αυξήσουν αυτή την παράμετρο 
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όταν αναλύουν τρισδιάστατα μη κανονικά κτίρια, όπου σημαντικές ιδιομορφές μπορούν να 
βρεθούν πέρα από την 10η ιδιομορφή. 

• Μέγιστος αριθμός βημάτων. Ο μέγιστος αριθμός βημάτων που απαιτείται για να επιτευχθεί 
σύγκλιση. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 50, για όλους τους προκαθορισμένους συνδυασμούς 
ρυθμίσεων, αρκετά μεγάλη ώστε να εξασφαλίζεται ότι, για τη μεγάλη πλειονότητα των 
δομημάτων, θα επιτυγχάνονται πάντοτε λύσεις. 

 

 

Αλγόριθμος Jacobi με μετασχηματισμό Ritz  

Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει: 

• Αριθμός διανυσμάτων Ritz (δηλ. ιδιομορφές) που θα δημιουργηθούν σε κάθε διεύθυνση (Χ, 
Υ και Ζ). Αυτός ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των βαθμών ελευθερίας του 
μοντέλου. 

• Μέγιστος αριθμός βημάτων. Η προεπιλεγμένη τιμή των 50 μπορεί, γενικά, να παραμείνει 
αμετάβλητη. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ο αλγόριθμός Lanczos του SeismoStruct μπορεί να δυσκολευτεί να συγκλίνει σε μικρά 

μοντέλα με λίγους βαθμούς ελευθερίας (π.χ. 1 ως 3), συνίσταται στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν 

την επιλογή Jacobi-Ritz για τέτοιες περιπτώσεις.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας ιδιομορφικής ανάλυσης οι χρήστες μπορεί να έρθουν 

αντιμέτωποι με ένα μήνυμα: ‘Δεν ήταν δυνατή η ορθογωνοποίηση όλων των διανυσμάτων Lanczos’ 

που σημαίνει ότι ο αλγόριθμος Lanczos δεν μπόρεσε να υπολογίσει όλες ή μερικές από τις ιδιομορφές 

της κατασκευής. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να παρατηρηθεί σε (i) μοντέλα με σφάλματα σύνδεσης 

(π.χ. μη συνδεδεμένους κόμβους/στοιχεία) ή (ii) σύνθετα μοντέλα κατασκευής που έχουν 

συνδέσμους/πλαστικές αρθρώσεις κλπ. Αν οι χρήστες έχουν ελέγξει προσεκτικά το μοντέλο τους και 

δεν έχουν βρεί σφάλματα στη μοντελοποίηση, τότε ίσως προσπαθήσουν να το ‘ελαφρύνουν’ 

αφαιρώντας τα πιο σύνθετα στοιχεία μέχρι την επίτευξη λύσης του προβλήματος ιδιοτιμών. Αυτό θα 

οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανόηση των παραγόντων που μπορεί να δημιουργούν προβλήματα στην 

ανάλυση και θα βοηθήσει έτσι τους χρήστες να αποφασίσουν πως θα προχωρήσουν. Αυτό το μήνυμα 

συνήθως εμφανίζεται όταν ζητούνται πολλές ιδιομορφές, π.χ. ζητούνται 30 ιδιομορφές σε ένα 

μοντέλο 24 ΒΕ, ή απλώς όταν ο ίδιος επιλυτής δεν μπορεί να υπολογίσει τόσες πολλές ιδιομορφές 

(ακόμη και όταν ΒΕ > ιδιομορφές). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χρήστες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι ο συνολικός αριθμός των διανυσμάτων Ritz στις 

διάφορες κατευθύνσεις δεν υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό βαθμών ελευθερίας, διαφορετικά θα 

σχηματιστούν μη ρεαλιστικά σχήματα ιδιομορφών και ιδιοτιμές. 
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Παράθυρο πλαισίου Ιδιοτιμών – Αλγόριθμος Lanczos 

 

Παράθυρο πλαισίου Ιδιοτιμών – Αλγόριθμος Jacobi   
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Καταστατικά Μοντέλα 

Εδώ, μπορούν να ενεργοποιηθούν μοντέλα υλικών και καμπύλες απόκρισης που θα απεικονιστούν, 
αντίστοιχα, στην Ενότητα Υλικών και στην Ενότητα Κατηγορίες Στοιχειών. 

 

Παράθυρο καρτέλας Καταστατικών Στοιχείων 

 

Υποδιαίρεση Στοιχείου 

Οι χρήστες μπορούν να υποδιαιρέσουν υφιστάμενα στοιχεία που ορίστηκαν στην ενότητα Τοπολογία 
Στοιχείου σε 2, 4, 5 και 6 μικρότερα τμήματα. Σε αυτήν την περίπτωση είναι σύνηθες τα στοιχεία στα 
άκρα του μέλους, όπου αναπτύσσεται συνήθως η ανελαστικότητα του υλικού, να είναι μικρότερα σε 
μήκος ώστε να προσομοιώνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων. Το 
μήκος αυτών των ακραίων στοιχείων μπορεί να τροποποιηθεί σε αυτό το μενού. Αν έχει επιλεγεί η 
υποδιαίρεση σε 4 στοιχεία, η προεπιλογή είναι τα ακραία στοιχεία να έχουν μήκος ίσο με 15% του 
δομικού μέλους, το οποίο οδηγεί σε υποδιαίρεση μέλους με βάση το μήκος του, του τύπου 15%-35%-
35%-15%. Για την περίπτωση υποδιαίρεσης μέλους σε 5 ή 6 τμήματα, είναι απαραίτητο να ορίσετε το 
μήκος των νέων ακραίων στοιχείων (η προεπιλογή είναι 10% του αρχικού μήκους του στοιχείου) και 
των ‘δεύτερων’ στοιχείων (η προεπιλογή είναι 20% του αρχικού μήκους του στοιχείου). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως προεπιλογή, όλα τα μοντέλα υλικών επιλέγονται. 
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Παράθυρο καρτέλας Υποδιαίρεσης Στοιχείων 

Ανάλυση Φασματικής Απόκρισης 

Η Ανάλυση Φασματικής Απόκρισης έχει προστεθεί από το SeismoStruct v7.0. Εδώ οι χρήστες μπορούν 
να διαλέξουν σε ποια διεύθυνση θα ληφθούν υπόψη οι σεισμικές συνιστώσες, ως προεπιλογή όλες οι 
διευθύνσεις ±EX, ±EY, ±EZ έχουν επιλεγεί. Επιπλέον, ορίζονται ο συντελεστής απόσβεσης της 
κατασκευής και το ποιες ιδιομορφές θα ληφθούν υπόψη σύμφωνα με την ελάχιστη ενεργή ιδιομορφική 
μάζα. Η προεπιλεγμένη τιμή του λόγου απόσβεσης είναι 5%, ενώ ένα κατώτατο 0.1% ορίζεται για την 
ελάχιστη ενεργή ιδιομορφική μάζα των ιδιομορφών που θα ληφθούν υπόψη. 

 

Παράθυρο καρτέλας Ανάλυσης Φασματικής Απόκρισης 
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Ρηγματωμένη/Αρηγμάτωτη Δυσκαμψία 

Οι χρήστες μπορούν να λάβουν υπόψη την επίδραση της ρηγμάτωσης κατά τη διάρκεια των γραμμικών 
αναλύσεων, δηλαδή Ιδιομορφική Ανάλυση και Ανάλυση Φασματικής Απόκρισης, επιλέγοντας τη χρήση 
διατομών με ρηγματωμένη δυσκαμψία. Η ρηγματωμένη δυσκαμψία μπορεί να οριστεί ως ποσοστό της 
αντίστοιχης μη ρηγματωμένης δυσκαμψίας, ή, για την περίπτωση των ανελαστικών πλαισιακών 
στοιχείων μόνο, από τον λόγο My/θy της διατομής (καμπτική ροπή στη διαρροή/ικανότητα στροφής 
χορδής στη διαρροή). Στην τελευταία περίπτωση οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν τον κανονισμό που 
εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της ικανότητας στροφής χορδής στη διαρροή.   

 

Παράθυρο Ρηγματωμένης Δυσκαμψίας – ποσοστά ορισμένα από τους χρήστες 

 

Παράθυρο Ρηγματωμένης Δυσκαμψίας – Λόγοι My/θy 
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Λυγισμός 

Όποτε χρειάζεται να εκτελεστεί ανάλυση λυγισμού, πραγματοποιείται ιδιομορφική ανάλυση, 
προκειμένου να προσδιοριστούν οι μορφές δόνησης μιας κατασκευής. Ο αλγόριθμος Jacobi με 
μετασχηματισμό Ritz χρησιμοποιείται από προεπιλογή, ενώ για μικρότερα μοντέλα μπορεί επίσης να 
πραγματοποιηθεί η άμεση αντιστροφή του πίνακα ακαμψίας (που είναι πιο σταθερή). 

Jacobi με μετασχηματισμό Ritz  

Στον αλγόριθμο Jacobi με μετασχηματισμό Ritz ο χρήστης μπορεί να καθορίσει: 

• Αριθμός των διανυσμάτων Ritz (δηλαδή ιδιομορφές) που θα δημιουργηθούν σε κάθε 
διεύθυνση (Χ, Υ και Ζ). Αυτός ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των Β.Ε.. 

• Μέγιστος αριθμός βημάτων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 50, και μπορεί γενικά να παραμείνει 
αμετάβλητη. 

Αντιστροφή Πίνακα 

Ο Αριθμός των Συντελεστών Φορτίου θα πρέπει να ορίζεται στην αντιστροφή πίνακα. Ο μέγιστος 
αριθμός συντελεστών φορτίου που απαιτείται από τον χρήστη. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 10. Οι 
χρήστες μπορεί να επιθυμούν να αυξήσουν αυτήν την παράμετρο όταν αναλύουν πολύ εύκαμπτα 
κτίρια. 

 

 

Παράθυρο καρτέλας Λυγισμού - Jacobi με μετασχηματισμό Ritz 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χρήστες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι ο συνολικός αριθμός των διανυσμάτων Ritz στις 

διάφορες κατευθύνσεις δεν υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό βαθμών ελευθερίας, διαφορετικά θα 

σχηματιστούν μη ρεαλιστικά σχήματα ιδιομορφών και ιδιοτιμές. 
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Παράθυρο καρτέλας Λυγισμού – Αντιστροφή Πίνακα 

Κριτήρια Σύγκλισης  

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τρόποι στο SeismoStruct για τον έλεγχο της σύγκλισης μιας λύσης στο 
τέλος κάθε επανάληψης: 

• Βάσει Μετακίνησης/Στροφής 
• Βάσει Δύναμης/Ροπής  
• Βάσει Μετακίνησης/Στροφής ΚΑΙ Δύναμης/Ροπής 
• Βάσει Μετακίνησης/Στροφής Ή Δύναμης/Ροπής 

 

 

Βάσει Μετακίνησης/Στροφής 

Γίνεται επαλήθευση σε κάθε μεμονωμένο βαθμό ελευθερίας της κατασκευής, ότι η τρέχουσα 
επαναληπτική μετακίνηση/στροφή είναι μικρότερη ή ίση από μια καθορισμένη από τον χρήστη τιμή, 
παρέχει στον χρήστη άμεσο έλεγχο επί του βαθμού ακρίβειας ή, αντίστροφα, προσέγγιση, που 
υιοθετείται στην επίλυση του προβλήματος. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των αναλύσεων, ένας τέτοιος 
τοπικός έλεγχος σύγκλισης είναι επαρκής για να εξασφαλίσει τη συνολική ακρίβεια της ληφθείσας 
επίλυσης. Επομένως, αυτό το κριτήριο ελέγχου σύγκλισης είναι η προεπιλεγμένη επιλογή στο 
SeismoStruct με τιμές για την ανοχή μετακίνησης και στροφής ίσες με 0.0001 m και 1e-4 rad αντίστοιχα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χρήστες ειδοποιούνται για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα σύνολο παραμέτρων 

κριτηρίων σύγκλισης που να λειτουργούν για κάθε τύπο ανάλυσης. Οι προεπιλεγμένες τιμές των 

προκαθορισμένων συνδυασμών στο SeismoStruct, θα λειτουργήσουν καλά για τη συντριπτική 

πλειοψηφία των εφαρμογών, αλλά θα χρειαστεί να τροποποιηθούν για ιδιαίτερα απαιτητικά έργα, 

όπου συμβαίνουν ισχυρές ανωμαλίες απόκρισης (π.χ. μεγάλες διαφορές στη δυσκαμψία, λυγισμός 

ορισμένων κατασκευαστικών μελών, μεγάλη αλλαγή σε ένταση, κ.λπ.). Για παράδειγμα, σημειώνεται 

ότι ένας αυστηρότερος έλεγχος σύγκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αριθμητική 

σταθερότητα, εμποδίζοντας μια δομή να ακολουθήσει μια λιγότερο σταθερή και λανθασμένη πορεία 

απόκρισης, αλλά εάν είναι πολύ αυστηρός, μπορεί επίσης να καταστήσει σχεδόν αδύνατη τη 

δυνατότητα σύγκλισης. 

. 
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Παράθυρο καρτέλας Κριτηρίων Σύγκλισης – Βάσει Μετακίνησης/Στροφής 

Βάσει Δύναμης/Ροπής 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η χρήση ενός κριτηρίου ελέγχου σύγκλισης μετακίνησης/στροφής δεν 
επαρκεί για να διασφαλιστεί μια αριθμητικά σταθερή και/ή ακριβής λύση, λόγω του γεγονότος ότι η 
ισορροπία μετακίνησης/στροφής δεν εγγυάται, σε τέτοιες ειδικές περιπτώσεις, την ισορροπία 
δύναμης/ροπής. Αυτή είναι η τυπική συμπεριφορά, για παράδειγμα, απλών δομικών συστημάτων (π.χ. 
κατακόρυφος πρόβολος), όπου η σύγκλιση μετακίνησης/στροφής επιτυγχάνεται σε λίγες επαναλήψεις, 
όπως είναι η απλότητα του συστήματος και το παραμορφωμένο σχήμα του, οι οποίες ωστόσο μπορεί 
να μην επαρκούν, ώστε οι εσωτερικές δυνάμεις των στοιχείων να είναι επαρκώς ισορροπημένες. 
Ιδιαίτερα, όταν χρησιμοποιείται μια διατομή τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος, η κατανομή τάσεων 
παραμορφώσεων κατά μήκος της διατομής μπορεί να λάβει πολύ πολύπλοκη μορφή, λόγω του μεγάλου 
πλάτους της, απαιτώντας έτσι έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό επαναλήψεων για πλήρη εξισορρόπηση. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν δεν διεξάγεται έλεγχος σύγκλισης δύναμης/ροπής, η απόκριση του 
μοντέλου θα είναι πολύ ακανόνιστη, με μη ρεαλιστικές και απότομες μεταβολές των ροπών και των 
δυνάμεων (π.χ. κυματοειδής καμπύλη απόκρισης δύναμης-μετακίνησης στην ανάλυση pushover). 
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α, μια αδιάστατη καθολική τιμή ανοχής χρησιμοποιείται σε αυτήν 
την περίπτωση, με προεπιλεγμένη τιμή 1e-3. 
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Παράθυρο πλαισίου Κριτηρίων Σύγκλισης – Βάσει Δύναμης/Ροπής 

Βάσει Μετακίνησης/Στροφής ΚΑΙ Δύναμης/Ροπής 

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω συζήτηση, προκύπτει σαφώς ότι η μέγιστη ακρίβεια και ο έλεγχος 
της λύσης πρέπει να λαμβάνονται όταν συνδυάζονται τα κριτήρια ελέγχου σύγκλισης 
μετακίνησης/στροφής και δύναμης/ροπής. Αυτή η επιλογή, ωστόσο, δεν είναι η προεπιλογή δεδομένου 
ότι το κριτήριο που βασίζεται σε δύναμη/ροπή δημιουργεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, δυσκολίες στα 
μοντέλα όπου οι άκαμπτες/δύσκαμπτες συνδέσεις διαμορφώνονται με άκαμπτους συνδέσμους, όπως 
αναφέρεται στο Παράρτημα Α. Παρόλα αυτά, είναι αναμφισβήτητα το πιο αυστηρό κριτήριο σύγκλισης 
και ελέγχου ακρίβειας που διατίθεται στο SeismoStruct και οι έμπειροι χρήστες καλούνται να 
επωφεληθούν από αυτό όταν η ακρίβεια είναι πρωταρχικής σημασίας. 

 

Παράθυρο πλαισίου Κριτηρίων Σύγκλισης - Βάσει Μετακίνησης/Στροφής και Δύναμης/Ροπής 
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Βάσει Μετακίνησης/Στροφής Ή Δύναμης/Ροπής 

Αυτό το τελευταίο κριτήριο σύγκλισης παρέχει στους χρήστες μέγιστη ευελιξία όσον αφορά τη 
σταθερότητα της ανάλυσης, δεδομένου ότι η σύγκλιση επιτυγχάνεται όταν ελέγχεται ένα από τα δύο 
κριτήρια. Αυτή η επιλογή συνιστάται ιδιαίτερα όταν ο πρωταρχικός στόχος της ανάλυσης είναι μια 
συγκεκριμένη τελική επίλυση και η ακρίβεια λαμβάνει, τουλάχιστον στιγμιαία, δευτερεύοντα ρόλο. 

 

Παράθυρο πλαισίου Κριτηρίων Σύγκλισης - Βάσει Μετακίνησης/Στροφής Ή Δύναμης/Ροπής 

Γενικά 

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν αν οι δυσκολίες σύγκλισης που προκύπτουν κατά την ανάλυση θα 
είναι ορατές στην Διαχείριση Αποτελεσμάτων. Η προεπιλογή είναι να προβάλλονται οι δυσκολίες 
σύγκλισης στην Διαχείριση Αποτελεσμάτων. 

Στοιχεία 

Εφόσον έχει επιλεγεί η Αυτόματη Προσαρμογή Νορμών Σύγκλισης, σε συγκεκριμένα βήματα της 
ανάλυσης, όπου η σύγκλιση είναι δύσκολο να επιτευχθεί, το πρόγραμμα μπορεί να αυξήσει τις 
προκαθορισμένες νόρμες, ώστε να επιτευχθεί σύγκλιση και να επιτραπεί στο πρόγραμμα να 
προχωρήσει στο επόμενο βήμα της ανάλυσης. Προκειμένου να μην επιτραπεί η απεριόριστη αύξηση 
στην τιμή των νορμών σύγκλισης, ένα όριο ορίζεται από τη Μέγιστη Αποδεκτή Αύξηση των Νορμών. Η 
προεπιλογή του προγράμματος είναι να επιτρέπεται η αυτόματη προσαρμογή των νορμών σύγκλισης. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Δυσκολίες σύγκλισης σε στοιχεία δύναμης συχνά προκαλούνται από τη χρήση μεγάλου 

αριθμού διατομών ολοκλήρωσης (π.χ. προεπιλογή των 5) μαζί με διακριτοποίηση στοιχείων (τυπικά 

σε δοκούς, όπου οι λεπτομέρειες όπλισης αλλάζουν). Σε τέτοιες περιπώσεις, οι χρήστες πρέπει να 

μειώσουν τον αριθμό των διατομών ολοκλήρωσης σε 3.  
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Καθολική Στρατηγική Επαναλήψεων 

Στο SeismoStruct, όλες οι αναλύσεις αντιμετωπίζονται ως δυνητικά μη γραμμικές και επομένως 
εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις (με εξαίρεση τις ιδιομορφικές αναλύσεις) μια διαδικασία επίλυσης 
με διαδοχικές επαναλήψεις, όπου τα φορτία εφαρμόζονται με προκαθορισμένες προσαυξήσεις και 
εξισορροπούνται με μια επαναληπτική διαδικασία. Οι λειτουργίες και το θεωρητικό υπόβαθρο αυτού 
του αλγορίθμου επίλυσης περιγράφονται λεπτομερώς στην ενότητα της Διαδικασίας Μη Γραμμικής 
Επίλυσης στο Παράρτημα A, στην οποία μπορούν να ανατρέξουν όσοι χρήστες αναζητούν βαθύτερη 
κατανόηση των παραμέτρων που περιγράφονται στο παρόν. 

Μέγιστος Αριθμός Επαναλήψεων  

Αυτή η παράμετρος καθορίζει τον μέγιστο αριθμό επαναλήψεων που πρέπει να εκτελεστούν σε κάθε 
αύξηση φορτίου (βήμα ανάλυσης). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 40, η οποία λειτουργεί καλά για τις 
περισσότερες πρακτικές εφαρμογές. Ωστόσο, κάθε φορά που οι κατασκευές υποβάλλονται σε 
εξαιρετικά υψηλά επίπεδα γεωμετρικής μη γραμμικότητας ή/και ανελαστικότητας υλικού, μπορεί να 
κριθεί απαραίτητο να αυξηθεί αυτή η τιμή. Αντίστοιχα, το ίδιο πρέπει να εφαρμοστεί όταν 
χρησιμοποιούνται στο μοντέλο στοιχεία συνδέσμου με πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές τιμές ακαμψίας, 
αφού αυτές οι καταστάσεις συχνά απαιτούν μεγαλύτερο αριθμό επαναλήψεων πριν επιτευχθεί 
ισορροπία. 

Αριθμός Επανυπολογισμών Δυσκαμψίας  

Αυτή η παράμετρος καθορίζει τον αριθμό των επαναλήψεων σε κάθε βήμα, στον οποίο 
επανυπολογίζεται και επικαιροποιείται το μητρώο ακαμψίας της κατασκευής. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
ο ορισμός μίας μηδενικής τιμής σε αυτή την παράμετρο ουσιαστικά σημαίνει ότι υιοθετείται η 
τροποποιημένη διαδικασία Newton-Raphson (mNR), ενώ με το να καθίσταται ίση με τον Αριθμό των 
Επαναλήψεων, μετατρέπει τη διαδικασία επίλυσης στη μέθοδο Newton-Raphson (NR). 

Συνήθως ο ιδανικός αριθμός επανυπολογισμού του μητρώου ακαμψίας βρίσκεται κάπου μεταξύ 50% 
και 75% του μέγιστου αριθμού επαναλήψεων, παρέχοντας την καλύτερη ισορροπία μεταξύ της μείωσης 
του χρόνου υπολογισμού και της σταθερότητας που προκύπτει από την μη ενημέρωση του μητρώου 
ακαμψίας και την αντίστοιχη αύξηση στην προσπάθεια ανάλυσης λόγω της ανάγκης περαιτέρω 
επαναλήψεων για την επίτευξη σύγκλισης. Η προεπιλεγμένη τιμή αυτής της παραμέτρου είναι 
ελαφρώς πιο συντηρητική, και είναι ίση με 35, οδηγώντας στην υιοθέτηση μιας υβριδικής λύσης μεταξύ 
των κλασικών προσεγγίσεων NR και mNR (δείτε επίσης τη συζήτηση στον Επαυξητικός Επαναληπτικός 
Αλγόριθμος). 

Επανάληψη Απόκλισης  

Αυτή η παράμετρος καθορίζει την επανάληψη μετά την οποία διενεργούνται έλεγχοι πρόβλεψης 
απόκλισης και μέγιστης επανάληψης (δείτε την πρόβλεψη απόκλισης και μέγιστης επανάληψης για 
περισσότερες λεπτομέρειες). Σε όλα τα επόμενα βήματα επαναλήψεων, εάν η λύση διαπιστωθεί ότι 
είναι αποκλίνουσα ή εάν ο προβλεπόμενος αριθμός απαιτούμενων επαναλήψεων για σύγκλιση 
ξεπεράσει το μέγιστο καθορισμένο, οι επαναλήψεις εντός της τρέχουσας αύξησης διακόπτονται, η 
αύξηση του φορτίου (ή το βήμα χρόνου) μειώνεται και η ανάλυση ξαναρχίζει από το τελευταίο σημείο 
ισορροπίας (τέλος της προηγούμενης αύξησης φορτίου). 

Ενώ αυτοί οι δύο έλεγχοι είναι συνήθως πολύ χρήσιμοι για να αποφευχθεί η διενέργεια άχρηστων 
επαναλήψεων ισορροπίας σε περιπτώσεις όπου η έλλειψη σύγκλισης γίνεται εμφανής σε πρώιμο 
στάδιο μέσα σε μια δεδομένη αύξηση φορτίου, είναι επίσης πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να προταθεί 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Όπως συζητήθηκε στο Παράρτημα Α, FB σχηματισμοί μπορούν να λάβουν υπόψη 

φορτία που δρούν κατά μήκος του μέλους, αγνοώντας την ανάγκη για τα κατανεμημένα φορτία να 

μετασχηματιστούν σε ισοδύναμες σημειακές δυνάμεις/ροπές στους ακραίους κόμβους του στοιχείου, 

και μετά να εκτελεστεί ανάκτηση τάσης. 
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μια ιδανική τιμή η οποία θα λειτουργήσει για όλους τους τύπους ανάλυσης. Πράγματι, εάν η επανάληψη 
απόκλισης είναι πολύ χαμηλή, μπορεί να μην επιτρέψει σε εξαιρετικά μη γραμμικά προβλήματα να 
συγκλίνουν ποτέ σε μια επίλυση, ενώ αν είναι υπερβολικά υψηλή, μπορεί να επιτρέψει την πρόοδο της 
επίλυσης με έναν αριθμητικά ψευδή τρόπο από τον οποίο δεν μπορεί ποτέ να επιτευχθεί σύγκλιση. Μια 
τιμή περίπου στο 75% του μέγιστου αριθμού επαναλήψεων εντός μιας αύξησης συνήθως παρέχει ένα 
καλό σημείο εκκίνησης. Η προεπιλογή στο SeismoStruct είναι 32.  

Μέγιστη Ανοχή  

Όπως σημειώνεται στην αριθμητική αστάθεια, η πιθανότητα της λύσης να γίνει αριθμητικά ασταθής 
ελέγχεται σε κάθε επανάληψη, από την αρχή κάθε δεδομένης αύξησης του φορτίου, συγκρίνοντας την 
Ευκλείδεια νόρμα των φορτίων εκτός ισορροπίας (βλέπε παράρτημα Α για λεπτομέρειες σχετικά με 
αυτή τη νόρμα) με μια προκαθορισμένη τιμή μέγιστης ανοχής (η προεπιλεγμένη τιμή έχει οριστεί σε 
1e20) αρκετές τάξεις μεγέθους μεγαλύτερες από το εφαρμοζόμενο διάνυσμα φορτίου. Εάν κάποια 
στιγμή στην ανάλυση ξεπεραστεί αυτή η τιμή, τότε η λύση θεωρείται αριθμητικά ασταθής, οι 
επαναλήψεις εντός της τρέχουσας αύξησης διακόπτονται, η αύξηση του φορτίου (ή το βήμα χρόνου) 
μειώνεται και η ανάλυση ξαναρχίζει από το τελευταίο σημείο ισορροπίας (τέλος προηγούμενης αύξησης 
ή βήματος ανάλυσης). 

Μέγιστη Απομείωση Βήματος  

Κάθε φορά που παρατηρείται έλλειψη σύγκλισης, απόκλισης της λύσης ή αριθμητικής αστάθειας, ο 
αυτόματος αλγόριθμος βήματος του SeismoStruct επιβάλλει μείωση της αύξησης του φορτίου ή του 
βήματος χρόνου, πριν αρχίσει εκ νέου η ανάλυση από το τελευταίο σημείο ισορροπίας (τέλος 
προηγούμενης αύξησης ή βήματος ανάλυσης). Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί μια προβληματική 
ανάλυση (η οποία ποτέ δεν επιτυγχάνει σύγκλιση), που θα συνεχίσει να εκτελείται επ' αόριστον, 
επιβάλλεται και ελέγχεται ένας συντελεστής μέγιστης μείωσης βήματος μετά από κάθε αυτόματη 
μείωση βημάτων. Με άλλα λόγια, το νέο μειωμένο βήμα ανάλυσης συγκρίνεται με την αρχική αύξηση 
του φορτίου ή το χρονικό βήμα που ορίζει ο χρήστης στην αρχή της ανάλυσης και αν ο λόγος του 
πρώτου με το τελευταίο είναι μικρότερος από τη μέγιστη τιμή μείωσης βήματος, τότε η ανάλυση 
τερματίζεται. Η προεπιλεγμένη τιμή για αυτήν την παράμετρο είναι 0.001, που σημαίνει ότι αν οι 
δυσκολίες σύγκλισης απαιτούν την υιοθέτηση ενός βήματος ανάλυσης 1000 φορές μικρότερο από την 
αρχική αύξηση φορτίου ή βήματος χρόνου που καθορίζεται από το χρήστη, τότε το πρόβλημα 
θεωρείται πως συμπεριφέρεται λανθασμένα και η ανάλυση τερματίζεται. 

Ελάχιστος Αριθμός Επαναλήψεων 

Αυτή η παράμετρος καθορίζει τον ελάχιστο αριθμό επαναλήψεων που πρέπει να εκτελεστούν σε κάθε 
αύξηση φορτίου (βήμα ανάλυσης). Η προκαθορισμένη τιμή είναι 1. Μέσω αυτής της παραμέτρου είναι 
δυνατή η επίτευξη καλύτερης σύγκλισης όταν το κριτήριο βάσει μετακίνησης είναι χαλαρό και αυτό 
βάσει δύναμης πολύ αυστηρό (συμβαίνει σε μικρά μοντέλα στην ιδιαίτερα ανελαστική περιοχή). 

Πολλαπλασιαστές Αύξησης/Μείωσης βήματος 

Ο αυτόματος αλγόριθμος βήματος στο SeismoStruct δίνει τη δυνατότητα χρήσης προσαρμοστικών 
μειώσεων βημάτων ανάλυσης, οι οποίες εξαρτώνται από το επίπεδο δυσκολίας σύγκλισης. Όταν η 
ληφθείσα μη συγκλίνουσα λύση απέχει πολύ από τη σύγκλιση, χρησιμοποιείται ένας πολλαπλασιαστής 
μεγάλης μείωσης βήματος (προεπιλογή = 0.125, δηλαδή η αύξηση της τρέχουσας ανάλυσης θα 
υποδιαιρεθεί σε 8 ίσες αυξήσεις πριν την επανεκκίνηση της ανάλυσης). Εάν, από την άλλη πλευρά, η μη 
συγκλίνουσα λύση ήταν πολύ κοντά στη σύγκλιση, τότε χρησιμοποιείται ένας πολλαπλασιαστής μικρής 
μείωσης βήματος (προεπιλογή = 0.5, δηλαδή η αύξηση της τρέχουσας ανάλυσης θα εφαρμοστεί στη 
συνέχεια σε δύο στάδια). Για τις ενδιάμεσες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται ένας μέσος συντελεστής 
μείωσης βημάτων (προεπιλογή = 0.25, δηλαδή η τρέχουσα αύξηση φορτίου θα κατανεμηθεί σε τέσσερα 
ίσα φορτία). 

Επίσης, μόλις επιτευχθεί σύγκλιση, η αύξηση του φορτίου ή του βήματος χρόνου μπορεί να αυξηθεί 
σταδιακά μέχρι ένα μέγεθος ίσο με την αρχική τιμή που καθορίζεται από το χρήστη. Αυτό γίνεται με τη 
χρήση παραγόντων για την αύξηση του βήματος. Όταν η ανάλυση συγκλίνει με αποτελεσματικό τρόπο 
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(λεπτομέρειες στο παράρτημα Α – Θεωρητικό υπόβαθρο και παραδοχές προσομοίωσης), 
χρησιμοποιείται ένας μικρός πολλαπλασιαστής για την αύξηση του βήματος (προεπιλογή = 1.0, δηλαδή 
δε θα υπάρξει αύξηση του βήματος. Εάν, από την άλλη πλευρά, η συγκλίνουσα λύση αποκτήθηκε με 
έναν εξαιρετικά αναποτελεσματικό τρόπο (λεπτομέρειες στο παράρτημα A), τότε χρησιμοποιείται 
μεγάλος πολλαπλασιαστής αύξησης βήματος (προεπιλογή = 2.0, δηλαδή η τρέχουσα προσαύξηση 
φορτίου θα διπλασιαστεί). Για τις ενδιάμεσες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται ένας μέσος 
πολλαπλασιαστής αύξησης βήματος (προεπιλογή = 1.5, δηλαδή μια αύξηση 50% θα εφαρμοστεί στο 
τρέχον βήμα ανάλυσης). 

 

Παράθυρο πλαισίου Καθολική Στρατηγική Επαναλήψεων 

 

Στρατηγική Επαναλήψεων Στοιχείου 

Στο SeismoStruct, όλες οι αναλύσεις αντιμετωπίζονται ως δυνητικά μη γραμμικές και επομένως 
χρειάζεται μία αυξητική επαναληπτική επίλυση. 

Τύπος Στοιχείου Δύναμης/Τύπος Στοιχείου Δύναμης με Πλαστική Άρθρωση  

Τα πλαισιακά στοιχεία που βασίζονται σε δυνάμεις απαιτούν έναν αριθμό επαναλήψεων για να 
επιτευχθεί εσωτερική ισορροπία [βλ. π.χ. Spacone et al. 1996; Neuenhofer and Filippou 1997]. Ο 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χρήστες ενημερώνονται για το ότι δεν υπάρχει ένα σύνολο 

αυξανόμενων/επαναληπτικών παραμέτρων που θα λειτουργούν για κάθε τύπο ανάλυσης. Οι 

προεπιλεγμένες τιμές στο SeismoStruct θα λειτουργούν συνήθως καλά για τη συντριπτική 

πλειοψηφία των εφαρμογών, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιηθούν για ιδιαίτερα 

απαιτητικά έργα, όπου εμφανίζονται ισχυρές μη κανονικότητες απόκρισης(π.χ. μεγάλες διαφορές 

στη δυσκαμψία, κ.λπ.). Για παράδειγμα, σημειώνεται ότι μια μικρότερη αύξηση του φορτίου μπορεί 

να οδηγήσει σε υψηλότερη αριθμητική σταθερότητα, εμποδίζοντας ένα μοντέλο να ακολουθήσει μια 

λιγότερο σταθερή και λανθασμένη πορεία απόκρισης, αλλά εάν είναι πολύ μικρή, μπορεί επίσης να 

καταστήσει σχεδόν αδύνατη τη δυνατότητα σύγκλισης. Οι χρήστες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

συνιστάται να συμβουλευτούν το Φόρουμ Τεχνικής Υποστήριξης (Technical Support Forum), όπου 

παρέχονται πρόσθετες οδηγίες και συμβουλές. 

http://www.seismosoft.com/forum/
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μέγιστος αριθμός τέτοιων επαναληπτικών βρόχων ενός τέτοιου στοιχείου, μαζί με το αντίστοιχο 
κριτήριο σύγκλισης ή ανοχής (δύναμης), μπορούν να οριστούν ως: 

• Ανοχή Επαναληπτικού Βρόχου Σύγκλισης Στοιχείου. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1e-5 (οι 
χρήστες μπορεί να χρειαστεί να το χαλαρώσουν π.χ. στο 1e-4, σε περίπτωση δυσκολιών 
σύγκλισης) 

• Μέγιστος Αριθμός Επαναλήψεων Βρόχου Στοιχείου (elm_ite). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 
300 (αν και αυτή είναι ήδη μια πολύ μεγάλη τιμή (συνήθως δεν απαιτούνται περισσότερες από 
30 επαναλήψεις για να επιτευχθεί σύγκλιση), οι χρήστες ενδέχεται να χρειαστεί να την 
αυξήσουν σε 1000, σε περιπτώσεις συνεχών μηνυμάτων λάθους elm_ite). 

Ενώ εκτελείται η ανάλυση, τα μηνύματα elm_inv και elm_ite μπορεί να εμφανίζονται, που σημαίνει 
αντίστοιχα ότι το μητρώο ακαμψίας στοιχείων δεν μπορούσε να αναστραφεί ή ότι έχει επιτευχθεί ο 
μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επαναλήψεων του στοιχείου. Και στις δύο περιπτώσεις, η αύξηση του 
συνολικού φορτίου του τρέχοντος βήματος υποδιαιρείται, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α - 
Θεωρητικό υπόβαθρο και παραδοχές προσομοίωσης, εκτός εάν ο χρήστης έχει απενεργοποιήσει την 
επιλογή "Να μην επιτρέπονται δυνάμεις στοιχείου εκτός ισορροπίας σε περίπτωση elm_ite" που 
περιγράφεται παρακάτω. 

Παρέχεται επίσης στους χρήστες η δυνατότητα να επιτρέπουν την εξαγωγή των δυνάμεων των 
στοιχείων και τη μεταβίβασή τους στον καθολικό φορέα εσωτερικών δυνάμεων όταν φτάσουν στις 
μέγιστες επαναλήψεις, ακόμη και αν δεν έχει επιτευχθεί σύγκλιση εσωτερικά. Αυτή η επιλογή μπορεί 
να διευκολύνει τη σύγκλιση της ανάλυσης σε καθολικό επίπεδο της κατασκευής, καθώς αποφεύγει την 
υποδιαίρεση της αύξησης του φορτίου (σημειώνεται ότι οι μη ισορροπημένες δυνάμεις του στοιχείου 
τελικά εξισορροπούνται στις επόμενες επαναλήψεις). 

Τύπος Στοιχείου Μετακίνησης με Πλαστική Άρθρωση 

Δεδομένου ότι το στοιχείο αποτελείται από μια σειρά από τρία επιμέρους στοιχεία (δύο συνδέσμους 
στις άκρες των μελών και ένα πλαισιακό ελαστικό στοιχείο στην μέση) απαιτείται επαναληπτική 
διαδικασία προκειμένου να επιτευχθεί εσωτερική ισορροπία. 

Οι παράμετροι που απαιτούνται για την Στρατηγική Επαναλήψεων Στοιχείου, είναι οι μέγιστες και οι 
ελάχιστες επαναλήψεις που επιτρέπονται, και η τιμή για την νόρμα σύγκλισης. Σημειώνεται ότι μια 
σχετικά μικρή τιμή δίνεται ως προεπιλογή για τον μέγιστο αριθμό επαναλήψεων, καθώς έχει 
παρατηρηθεί ότι η τυπική σύγκλιση επιτυγχάνεται εντός ενός περιορισμένου αριθμού επαναλήψεων. 
Ως εκ τούτου αν η σύγκλιση δεν επιτευχθεί σχετικά νωρίς, είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα επιτευχθεί 
σύγκλιση. 

Τύπος Στοιχείου Τοιχοποιίας 

Δεδομένου ότι το στοιχείο αποτελείται από τύπο στοιχείου δύναμης που χρησιμοποιείται για τη 
μοντελοποίηση κυρίως της καμπτικής συμπεριφοράς της τοιχοποιίας (εδώ καλούμενο ως ‘εσωτερικό 
υποστοιχείο’) με δύο συνδέσμους στις 2 άκρες που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση της 
διατμητικής συμπεριφοράς του στοιχείου (εδώ αναφέρονται ως ‘εξωτερικοί σύνδεσμοι’ ή ‘ υποστοιχεία 
συνδέσμων’), δύο εσωτερικές διαδικασίες απαιτούνται έτσι ώστε να επιτευχθεί ισορροπία στο επίπεδο 
των στοιχείων: η μία για το εσωτερικό τύπο υποστοιχείου δύναμης, και η δεύτερη για τη 
συναρμολόγηση των τριών επιμέρους στοιχείων, συνδέσμων και πλαισίων. 

Ως αποτέλεσμα, θα πρέπει να παρέχονται οι παράμετροι για τις επαναληπτικές διαδικασίες. Οι 
παράμετροι για το εσωτερικό τύπο στοιχείου δύναμης είναι οι ίδιες με τις τυπικές τύπου στοιχείου 
δύναμης, και έχουν τις ίδιες προεπιλεγμένες τιμές. Οι παράμετροι για τον εξωτερικό βρόχο ολόκληρου 
του στοιχείου είναι οι μέγιστες και οι ελάχιστες επαναλήψεις και η τιμή για την νόρμα σύγκλισης. 
Σημειώνεται ότι δίνεται μία σχετικά μικρή τιμή για το μέγιστο αριθμό επαναλήψεων, καθώς έχει 
παρατηρηθεί ότι τυπικά η σύγκλιση επιτυγχάνεται σε ένα περιορισμένο αριθμό επαναλήψεων. 
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Καρτέλα Στρατηγική Επαναλήψεων Στοιχείου 

Βαρύτητα και Μάζα  

Όπως υποδεικνύεται στην Ενότητα Υλικά, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν τα ειδικά βάρη 
των υλικών, με τα οποία η κατανεμημένη ίδια μάζα της κατασκευής μπορεί να υπολογιστεί. Επιπλέον, 
στην ενότητα Κατηγορίες Στοιχείων, μπορεί επίσης να οριστεί πρόσθετη κατανεμημένη μάζα, το 
οποίο θα χρησιμεύσει στον ορισμό οποιασδήποτε μάζας δεν έχει σχέση με το ίδιο-βάρος της 
κατασκευής (π.χ. πλάκα, τελειώματα, τοιχοπληρώσεις, μεταβλητή φόρτιση κλπ.). Επίσης μπορούν να 
οριστούν στοιχεία συγκεντρωμένης και κατανεμημένης μάζας και να προστεθούν στην κατασκευή στην 
ενότητα Τοπολογία Στοιχείων, ώστε οι χρήστες να μπορούν να προσομοιώσουν τις κατανομές μάζας 
που δεν μπορούν να προσδιοριστούν με χρήση των προαναφερόμενων λειτουργιών Υλικών/Διατομών 
π.χ. δεξαμενή νερού με συγκεντρωμένη μάζα στην κορυφή. Τέλος στην ενότητα επιβαλλόμενα φορτία, 
μπορούν να επιβληθούν στην κατασκευή μόνιμα κατανεμημένα φορτία, σε οποιαδήποτε διεύθυνση. 

Εδώ, οι χρήστες μπορούν να ορίσουν αν και πως αυτή η μάζα θα μετασχηματιστεί σε φορτία και ποιοι 
βαθμοί ελευθερίας θα χρησιμοποιηθούν σε μία δυναμική ανάλυση, καθώς επίσης και, αν και πως η μάζα 
θα οριστεί από τα φορτία.  

Ρυθμίσεις Μάζας 

Προσφέρονται τρεις επιλογές για τον ορισμό των μαζών στην δυναμική ανάλυση, στην IDA και στην 
ιδιομορφική ανάλυση: i) Από τα πλαισιακά στοιχεία, με βάση το ειδικό βάρος των υλικών τους και την 
πρόσθετη μάζα των διατομών, καθώς επίσης από τα Στοιχεία Μάζας (lmass and dmass), ii) από Φορτία, 
σημειακά και κατανεμημένα (η μάζα εφαρμόζεται ΜΟΝΟ στην κατεύθυνση της βαρύτητας, με βάση την 
τιμή του g), και iii) και από τις δύο i) και ii) παραπάνω επιλογές, δηλαδή τόσο από Πλαισιακά/Μάζας 
Στοιχεία όσο και από Φορτία. Η πρώτη επιλογή είναι ορισμένη ως προεπιλογή. 

Όταν εκτελούνται δυναμικές αναλύσεις, μερικές φορές είναι χρήσιμο να υπάρχει η δυνατότητα 
περιορισμού των δυναμικών βαθμών ελευθερίας σε μερικές μόνο διευθύνσεις ενδιαφέροντος, 
προκειμένου να επιταχυνθούν οι αναλύσεις ή να αποφευχθεί η ανάπτυξη ψευδών ιδιομορφών 
απόκρισης σε εκείνες τις διευθύνσεις όπου τα δομικά μέλη δεν διαφοροποιήθηκαν επαρκώς. Αυτό 
μπορεί να γίνει εδώ, καταργώντας την επιλογή εκείνων των βαθμών ελευθερίας που δεν έχουν σημασία 
(από προεπιλογή, όλοι οι βαθμοί ελευθερίας είναι ενεργοί, δηλαδή ελέγχονται). 
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Επισημαίνεται επίσης ότι αυτές οι ρυθμίσεις προηγούνται των ‘κατευθύνσεων μάζας’ που ορίζονται 
στα στοιχεία συγκεντρωμένης/κατανεμημένης μάζας, που σημαίνει, ότι αν ένα δεδομένο κατανεμημένο 
στοιχείο μάζας πρέπει να ορίσει μάζα μόνο στη διεύθυνση x, για παράδειγμα, αλλά όλοι οι ΒΕ θα 
επιλέγονταν στις ρυθμίσεις για Καθολικές Κατευθύνσεις Μάζας, τότε ακόμα και αν μια τέτοια 
συνεισφορά στοιχείου μάζας στο καθολικό μητρώο μάζας της κατασκευής λαμβανόταν υπόψη μόνο 
στη διεύθυνση x, παρ’ όλα αυτά η δυναμική ανάλυση θα θεωρούσε όλους τους ΒΕ ως ενεργούς. 

 

Ρυθμίσεις Βαρύτητας 

Στο SeismoStruct τα φορτία μπορούν να οριστούν με δύο τρόπους: (i) ρητά στην ενότητα Επιβαλλόμενα 
Φορτία, και (ii) Έμμεσα από τον μετασχηματισμό των μαζών του δομικού μοντέλου σε φορτία. 

Υπάρχουν τρείς διαθέσιμες επιλογές για τον ορισμό Φορτίων από μάζες: i) Τα φορτία δεν εξάγονται 
από μάζες, ii) Τα φορτία παράγονται από μάζες βάσει της τιμής g, αλλά ΜΟΝΟ στην κατεύθυνση της 
βαρύτητας, η οποία είναι η προεπιλεγμένη επιλογή, και iii) Τα φορτία παράγονται από μάζες σε κάθε 
μεταφορική διεύθυνση, σύμφωνα με συντελεστές ορισμένους από το χρήστη. 

 

 

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει την τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας «g» (η οποία 
πολλαπλασιάζεται με τις μάζες για να ληφθούν τα μόνιμα φορτία). Σαφώς, για τη συντριπτική 
πλειονότητα των περιπτώσεων, η προεπιλεγμένη τιμή (g = 9,81 m/s2) δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί. 
Η διεύθυνση των δυνάμεων βαρύτητας λαμβάνεται υπόψη στην διεύθυνση –z και δεν χρειάζεται να 
τροποποιηθεί. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αναλύσεις μεγάλων μοντέλων με κατανεμημένη μάζα/φόρτιση είναι αναπόφευκτα 

μεγαλύτερης διάρκειας από εκείνες που χρησιμοποιούνται συγκεντρωμένες μάζες, και αντίστοιχα 

σημειακά φορτία, στο μοντέλο, σε μια πιο απλοποιημένη μορφή, η μάζα/βάρος της κατασκευής. Αν οι 

χρήστες δεν ενδιαφέρονται για πληροφορίες για τις τάσεις στο τοπικό επίπεδο των δομικών 

στοιχείων (π.χ. κατανομή ροπών σε δοκό), αλλά επικεντρώνονται στη συνολική απόκριση της 

κατασκευής (π.χ. τέμνουσα βάσης και μετακίνηση οροφής), τότε η χρήση της ταχύτερης προσέγγισης 

προσομοίωσης με συγκεντρωμένη μάζα/δύναμη μπορεί να αποδεικτεί καλύτερη επιλογή, σε σχέση με 

την αντίστοιχη κατανεμημένη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Τα φορτία που οριζόνται στην ενότητα Επιβαλλόμενα Φορτία επιβάλλονται πάντα στο 

μοντέλο της κατασκευής ανεξάρτητα από την χρησιμοποιούμενη επιλογή για τη μετατροπή μαζών 

σε φορτία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Τα φορτία που προκύπτουν από μάζες μετασχηματίζονται εσωτερικά σε ισοδύναμες 

δυνάμεις/ροπές κόμβων, με την εξαίρεση των ελαστικών και ανελαστικών πλαισιακών στοιχείων, 

στα οποία τα φορτία που προκύπτουν από μάζες κατανέμμονται κατά μήκος του στοιχείου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Η ανάκτηση τάσης (Ρυθμίσεις Έργου> Στοιχεία >Πραγματοποίηση Ανάκτησης Τάσεων) 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση των σωστών εσωτερικών δυνάμεων όταν καθορίζονται 

κατανεμημένα φορτία (μέσω του ορισμού του ειδικού βάρους του υλικού ή του επιπρόσθετου 

φορτίου διατομής/στοιχείου), αλλά όχι μέσω της εισαγωγής στοιχείων dmass). 
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Παράθυρο πλαισίου Βαρύτητας και Μάζας  

Μέθοδος Ολοκλήρωσης 

Στη μη-γραμμική δυναμική ανάλυση, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια μέθοδος άμεσης αριθμητικής 
ολοκλήρωσης προκειμένου να λύσει το σύστημα των εξισώσεων ισορροπίας [π.χ. Clough and Penzien, 
1993; Chopra, 1995]. Στο SeismoStruct, αυτή η ολοκλήρωση μπορεί να εκτελεστεί μέσω δύο 
διαφορετικών αλγορίθμων ολοκλήρωσης τις οποίες ο χρήστης μπορεί να επιλέξει (i) την Μέθοδο 
Ολοκλήρωσης Newmark [Newmark, 1959] ή την (ii) Μέθοδο Ολοκλήρωσης Hilber-Hughes-Taylor 
[Hilber et al., 1977]. 

 

Μέθοδος ολοκλήρωσης Newmark  

Η μέθοδος ολοκλήρωσης Newmark απαιτεί τον ορισμό δύο παραμέτρων: () και (γ). Για τιμές 
0.25(+0.5)2 μπορεί να επιτευχθεί σταθερότητα χωρίς περιορισμούς, ανεξάρτητη από το 
χρησιμοποιούμενο χρονικό βήμα. Επιπλέον, εφόσον χρησιμοποιηθεί η τιμή =0.5, η ολοκλήρωση 
‘μειώνεται’ στο γνωστό κανόνα τραπεζοειδούς, όπου δεν χρησιμοποιείται πλάτος αριθμητικής 
απόσβεσης, ένα σενάριο που μπορεί να είναι ωφέλιμο σε πολλές εφαρμογές. Συνεπώς οι 
προεπιλεγμένες τιμές είναι =0.25 και =0.5. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μέθοδος ολοκλήρωσης Hilber-Hughes-Taylor είναι η προεπιλεγμένη επιλογή. 
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Καρτέλα Μέθοδος ολοκλήρωσης- Newmark 

Μέθοδος ολοκλήρωσης Hilber-Hughes-Taylor 

Ο αλγόριθμος Hilber-Hughes-Taylor χρειάζεται τον ορισμό μιας πρόσθετης παραμέτρου () που 
χρησιμοποιείται για να ελέγξει το επίπεδο της αριθμητικής διασποράς. Το τελευταίο μπορεί να έχει ένα 
ευεργετικό ρόλο στη δυναμική ανάλυση, κυρίως μέσω της ‘μείωσης’ των ανώτερων χωρικών 
ιδιομορφών στη συνεισφορά στη λύση (οι οποίες τυπικά φανερώνονται με τη μορφή πολύ υψηλών 
μικρής διάρκειας κορυφών στη λύση), γι’ αυτό αυξάνει τόσο την ακρίβεια των αποτελεσμάτων όσο και 
την αριθμητική σταθερότητα της ανάλυσης. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της [Hilber et al., 1977], και 
όπως επιβεβαιώθηκε και από άλλες μελέτες [e.g. Broderick et al., 1994], οι βέλτιστες λύσεις σε όρους 
ακρίβειας λύσης, αναλυτική σταθερότητα και αριθμητική απόσβεση εκτιμώνται για τιμές =0.25(1-)2 
και =0.5-, με -1/30. Στο SeismoStruct, οι προεπιλεγμένες τιμές είναι =-0.1, =0.3025 and =0.6. 
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Καρτέλα Integration Scheme - Hilber-Hughes-Taylor 

 

Απόσβεση 

Στη μη γραμμική ανελαστική ανάλυση, υστερητική απόσβεση, η οποία είναι συνήθως υπεύθυνη για την 
απορρόφηση της πλειονότητας της ενέργειας που εισάγεται από τη σεισμική δράση, έχει ήδη εισαχθεί 
από το μη γραμμικό μοντέλο ινών των ανελαστικών πλαισιακών στοιχείων ή μέσω της μη γραμμικής 
καμπύλης απόκρισης δύναμης-μετατόπισης που χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό της απόκρισης 
των στοιχείων συνδέσμου. 

Υπάρχει, όμως μια σχετικά μικρή ποσότητα μη-υστερητικού τύπου απόσβεσης που επίσης κινείται 
κατά τη δυναμική απόκριση της κατασκευής, μέσω φαινομένων όπως τριβή μεταξύ δομικών και μη-
δομικών μελών, τριβή σε ανοικτές ρωγμές σκυροδέματος, ενεργειακή ακτινοβολία μέσω της 
θεμελίωσης κλπ. που μπορεί να μην έχουν προσομοιωθεί στην ανάλυση. Παραδοσιακά, τέτοιες 
συντηρητικές πηγές απορρόφησης ενέργειας έχουν ληφθεί υπόψη μέσω της χρήσης της απόσβεσης 
Rayleigh [π.χ. Clough and Penzien, 1993; Chopra, 1995] με ισοδύναμες τιμές ιξώδους απόσβεσης (ξ) από 
1% μέχρι 8%, ανάλογα με τον τύπο της κατασκευής, τα υλικά που χρησιμοποιούνται, μη-δομικά 
στοιχεία, περίοδος και μέγεθος της δόνησης, ιδιομορφές κλπ. [π.χ. Wakabayashi, 1986]. 

Υπάρχει διάσταση απόψεων στην κοινότητα των επιστημόνων/μηχανικών σχετικά με τη χρήση της 
ισοδύναμης ιξώδους απόσβεσης για την αναπαράσταση των πηγών απορρόφησης ενέργειας που δεν 
συμπεριλαμβάνονται αποκλειστικά στο μοντέλο. Πράγματι, κάποιοι συγγραφείς [π.χ. Wilson, 2001] 
συνιστούν ανεπιφύλακτα να αποφεύγεται τέτοια ισοδύναμη προσομοίωση, ενώ άλλοι [Priestley and 
Grant, 2005; Hall, 2006] συνιστούν τη χρήση της άλλα όχι μέσω της απόσβεσης Rayleigh, η οποία είναι 
ανάλογη και της μάζας και της δυσκαμψίας, αλλά μόνο μέσω της χρήσης Απόσβεσης Ανάλογης της 
Δυσκαμψίας. Όπως συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, από τους Pegon [1996], Wilson [2001], Abbasi et al. 
[2004] και Hall [2006], αν μια κατασκευή δεν είναι ευαίσθητη σε κίνηση άκαμπτου σώματος, η 
Απόσβεση Ανάλογη της Μάζας θα παράγει μη ρεαλιστική απορρόφηση ενέργειας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερη συζήτηση και διασαφήνιση σε θέματα διαδικασιών λύσης βήμα προς 

βήμα, σαφών έναντι ‘αφηρημένων’ μεθόδων, συνθηκών σταθερότητας, αριθμητικής απόσβεσης κλπ., 

συνίσταται στους χρήστες να ανατρέξουν στη διαθέσιμη βιβλιογραφία, όπως για παράδειγμα τα έργα 

των Clough και Penzien [1993], Cook et al. [1988] και Hughes [1987]. 
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Το μοντέλο της Απόσβεσης Ανάλογης της Δυσκαμψίας μπορεί να υποδιαιρεθεί περαιτέρω σε αρχική 
απόσβεση ανάλογη της δυσκαμψίας και εφαπτομενική απόσβεση ανάλογη της δυσκαμψίας, η 
τελευταία έχει αποδειχθεί ως η καταλληλότερη επιλογή για τυπικές κατασκευές από τους Priestley and 
Grant [2005]. 

Παρόλα αυτά, αν κάποιος μπορούσε να συμπεριλάβει όλες τις πηγές απορρόφησης ενέργειας μέσα σε 
ένα μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (και αυτό είναι σίγουρα πάντα η καλύτερη επιλογή, δηλ. να 
προσομοιώσει αποκλειστικά τοίχους πλήρωσης, αποσβεστήρες, SSI, κλπ.) η εισαγωγή ακόμη και ενός 
πολύ μικρού αριθμού ισοδύναμης ιξώδους απόσβεσης μπορεί να καταλήξει να είναι πολύ ωφέλιμο σε 
όρους αριθμητικής σταθερότητας των ιδιαίτερα ανελαστικών δυναμικών αναλύσεων, δεδομένου ότι το 
μητρώο ιξώδους απόσβεσης θα έχει μια ‘σταθεροποιητική’ επίδραση στο σύστημα εξισώσεων. Έτσι, η 
χρήση του γενικά συνίσταται, αν και με μικρές τιμές. 

Στο παράθυρο διαλόγου Απόσβεση, ο χρήστης μπορεί να διαλέξει:  

• Να μη χρησιμοποιήσει ιξώδη απόσβεση 
• Να χρησιμοποιήσει Απόσβεση Ανάλογη της Δυσκαμψίας 
• Να χρησιμοποιήσει Απόσβεση Ανάλογη της Μάζας 
• Να χρησιμοποιήσει Απόσβεση Rayleigh 

 

Καρτέλα Απόσβεσης  

Απόσβεση Ανάλογη της Δυσκαμψίας 

Για απόσβεση ανάλογη της δυσκαμψίας, ζητείται από τον χρήστη να εισάγει την τιμή του 
συντελεστή μητρώου δυσκαμψίας (K) που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει.  

Τυπικά, αλλά όχι αποκλειστικά, αυτή η τιμή υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

𝛼𝐾 =
𝑇𝜉

𝜋
 

Ζητείται από τον χρήστη να δηλώσει αν η απόσβεση είναι ανάλογη της (i) αρχικής δυσκαμψίας ή της 
(ii) εφαπτομενικής δυσκαμψίας. 
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Απόσβεση ανάλογη της Μάζας 

Για απόσβεση ανάλογη της μάζας, ζητείται από τον χρήστη να εισάγει την τιμή του συντελεστή 
μητρώου μάζας (M) που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει.  

Τυπικά, αλλά όχι αποκλειστικά, αυτή η τιμή υπολογίζεται από την εξίσωση: 

𝛼𝑀 =
4𝜋𝜉

𝑇
 

Απόσβεση Rayleigh  

Για απόσβεση Rayleigh, ζητείται από τον χρήστη να εισάγει την περίοδο (Τ) και απόσβεση (ξ) της 
πρώτης και της τελευταίας υπό εξέταση ιδιομορφής (εδώ ονομάζονται ως ιδιομορφές 1 και 2).   

Οι συντελεστές πολλαπλασιασμού μητρώων ανάλογου της μάζας (M) και ανάλογου της δυσκαμψίας 
(K) υπολογίζονται στη συνέχεια από το πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις που δίνονται 
παρακάτω, οι οποίες διασφαλίζουν ότι εκτιμάται πραγματική απόσβεση Rayleigh (αν χρησιμοποιηθούν 
αυθαίρετοι συντελεστές, αυτό θα έδειχνε ότι χρησιμοποιείται μητρωική απόσβεση και όχι Rayleigh). 

𝛼𝑀 = 4𝜋
𝜉1𝑇1 − 𝜉2𝑇2

𝑇1
2 − 𝑇2

2         𝜅𝛼𝜄         𝛼𝐾 =
𝑇1𝑇2

𝜋

𝜉2𝑇1 − 𝜉1𝑇2

𝑇1
2 − 𝑇2

2  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η τιμή του μητρώου απόσβεσης ανάλογο της εφαπτομενικής δυσκαμψίας ανανεώνεται 

σε κάθε στάδιο φόρτισης, όχι σε κάθε επανάληψη, αφού η τελευταία θα έδινε μεγαλύτερη αριθμητική 

αστάθεια και μεγαλύτερους χρόνους ανάλυσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Σε περίπτωση που εμφανιστούν αριθμητικές δυσκολίες με τη χρήση μητρώου 

απόσβεσης ανάλογου της εφαπτομενικής δυσκαμψίας, ο χρήστης τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσει 

απόσβεση ανάλογη της αρχικής δυσκαμψίας, χρησιμοποιώντας ωστόσο μια ισοδύναμη μειωμένη 

τιμή ιξώδους απόσβεσης, έτσι ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση υπερβολικά υψηλών φαινομένων 

ιξώδους απόσβεσης. Ενώ ένα ποσοστό 2-3% ιξώδους απόσβεσης είναι λογικό, όταν αναλύονται 

κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα με απόσβεση ανάλογη της εφαπτομενικής δυσκαμψίας, μία 

πολύ μικρότερη τιμή από 0,5-1% θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εάν γίνει χρήση απόσβεσης ανάλογη 

της αρχικής δυσκαμψίας αντίστοιχα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Υπάρχει μια σχετικά μεγάλη ποικιλία διαφορετικών τύπων μητρώων απόσβεσης και 

χρησιμοποιείται σε διαφορετικούς κώδικες FE. Αυτές οι παραλλαγές μπορεί να έχουν πλεονεκτήματα 

σε σχέση με την παραδοσιακή απόσβεση Rayleigh π.χ. μείωση του επιπέδου απόσβεσης που εισάγεται 

σε ανώτερες ιδιομορφές κ.ο.κ. Όμως, πιστεύουμε ότι τέτοιο επίπεδο βελτίωσης και 

προσαρμοστικότητας δεν είναι απαραίτητο στις περισσότερες αναλύσεις, για αυτόν τον λόγο μόνο οι 

τρείς παραπάνω μέθοδοι ιξώδους απόσβεσης χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα.  
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ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά που είναι διαθέσιμα στο SeismoStruct ορίζονται στην ενότητα Υλικά, όπου (i) η ονομασία 
(που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το υλικό μέσα στο έργο), (ii) ο τύπος (σε λίστα παρακάτω), 
(iii) οι μηχανικές ιδιότητες (δηλ. η αντοχή, το μέτρο ελαστικότητας, η παραμόρφωση-κράτυνσης κλπ.) 
και (iv) οι παράμετροι που χρειάζονται για τους ελέγχους με βάση τον κανονισμό (δηλ. υφιστάμενα ή 
νέα υλικά) για κάθε συγκεκριμένο υλικό μπορούν να οριστούν.  

 

Ενότητα Υλικών 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Υπάρχει σημαντική απόκλιση στις προτάσεις σχετικά με το ποιες πραγματικές τιμές 

ισοδύναμης ιξώδους απόσβεσης να χρησιμοποιούνται όταν εκτελούνται δυναμικές αναλύσεις των 

κατασκευών, και συνίσταται στον χρήστη να ερευνήσει αυτό το θέμα εκτενώς, ώστε να καταλήξει 

στις πιο κατάλληλες τιμές για τη δική του ανάλυση. Εδώ, σημειώνουμε απλώς ότι η τιμή θα εξαρτάται 

από τον τύπο του υλικού (τυπικά υψηλότερες τιμές χρησιμοποιούνται στο σκυρόδεμα, σε σχέση με 

τον χάλυβα, για παράδειγμα), την κατασκευαστική διαμόρφωση (π.χ. ένα πλαισιακό πολύ-όροφο με 

τοίχους πλήρωσης μπορεί να έχει υψηλότερες τιμές σε σχέση με μία ΜΒΕ δοκό εδράσεως γέφυρας), 

το επίπεδο της παραμόρφωσης (σε χαμηλά επίπεδα παραμόρφωσης μπορεί να πρέπει να 

χρησιμοποιείσετε τιμές ισοδύναμης ιξώδους απόσβεσης που είναι υψηλότερες από αυτές που 

χρησιμοποιούνται σε αναλύσεις όπου τα κτίρια «σπρώχνονται» βαθιά μέσα στην ανελαστική τους 

περιοχή, αφού στην τελευταία περίπτωση, η συνεισφορά των μη-δομικών στοιχείων πιθανόν να είναι 

χαμηλής σημασίας, για παράδειγμα), τη στατηγική προσομοίωσης (π.χ. η προσομοίωση ρηγμάτωσης 

ινών λαμβάνεται υπ’όψη αποκλειστικά και έτσι δεν χρειάζεται με κάποιο τρόπο να 

αντιπροσωπεύεται σε όρους ισοδύναμης ιξώδους απόσβεσης, καθώς αυτό γίνεται στην προσομοίωση 

πλαστικών αρθρώσεων με χρήση διγραμμικών σχέσεων ροπής-καμπυλότητας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι δυνάμεις απόσβεσης στα μοντέλα με στοιχεία πολύ υψηλής δυσκαμψίας (π.χ. 

γέφυρες με δύσκαμπτα βάθρα, κτίρια με δύσκαμπτα τοιχία, κλπ) μπορεί να γίνουν μη-ρεαλιστικές, η 

συνολική απόσβεση σε ένα μοντέλο γέφυρας μπορεί να εισάγει σημαντικές δυνάμεις απόσβεσης, 

λόγω π.χ. της πολύ μεγάλης δυσκαμψίας των βάθρων. 

Προσθήκη Υλικών 
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Όπως φαίνεται στο Παράδειγμα N.1, είναι διαθέσιμες δύο επιλογές για τον ορισμό των υλικών. 

1. Προσθήκη Κατηγορίας Υλικού 
2. Προσθήκη Υλικού Γενικής Μορφής 

 

Ενότητα Υλικών – Επιλογή Προσθήκης Κατηγορίας Υλικού 

 

Ενότητα Υλικών – Επιλογή Προσθήκης Υλικού Γενικής Μορφής 

Είκοσι τύποι υλικών είναι διαθέσιμοι στο SeismoStruct. Ως προεπιλογή, όλοι οι τύποι των υλικών 
μπορούν να επιλεγούν χωρίς αλλαγές στην καρτέλα Ρυθμίσεις Έργου. Η πλήρης λίστα των υλικών 
παρουσιάζεται εδώ: 

• Διγραμμικό Μοντέλο Χάλυβα - stl_bl  
• Μοντέλο χάλυβα Menegotto-Pinto - stl_mp 
• Διγραμμικό μοντέλο χάλυβα με ισοτροπική κράτυνση - stl_bl2 
• Μοντέλο χάλυβα Giuffre-Menegotto-Pinto με ισοτροπική κράτυνση – stl_gmp 
• Μοντέλο χάλυβα Ramberg-Osgood - stl_ro 
• Μοντέλο χάλυβα Dodd-Restrepo – stl_dr 
• Μοντέλο χάλυβα Monti-Nuti με μετελαστικό λυγισμό - stl_mn 
• Μοντέλο μεταλλικών συνδέσμων με περιορισμό έναντι λυγισμού – stl_brb 
• Μη γραμμικό μοντέλο σκυροδέματος Mander et al. - con_ma 
• Τριγραμμικό μοντέλο σκυροδέματος - con_tl 
• Μη γραμμικό μοντέλο σκυροδέματος Chang-Mander – con_cm 
• Μη γραμμικό μοντέλο σκυροδέματος Kappos and Konstantinidis - con_hs 
• Μοντέλο τσιμεντοειδούς σύνθετου υλικού – con_ecc 
• Μοντέλο σκυροδέματος Kent-Scott-Park – con_ksp 
• Τριγραμμικό μοντέλο φέρουσας τοιχοποιίας – mas_tl 
• Παραβολικό μοντέλο φέρουσας τοιχοποιίας – mas_pr 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μόνο οι τύποι των υλικών που έχουν προηγουμένως ενεργοποιηθεί στην καρτέλα 

Καταστατικά Μοντέλα (Εργαλεία > Ρυθμίσεις Έργου > Καταστατικά Μοντέλα) θα εμφανιστούν στην 

ενότητα Υλικά. 
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• Μοντέλο υπερελαστικών κραμάτων με μνήμη σχήματος - se_sma 
• Τριγραμμικό μοντέλο FRP - frp_tl 
• Ελαστικό μοντέλο υλικού - el_mat 
• Γενικό υλικό υστέρησης – hyst_mat 

 

Για μια περιεκτική περιγραφή των τύπων των υλικών, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ- Υλικά. 

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 

Οι διατομές που θα είναι διαθέσιμες στο έργο SeismoStruct ορίζονται στην ενότητα Διατομές, όπου (i) 
η ονομασία (που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη διατομή μέσα στο έργο), (ii) ο τύπος (σε λίστα 
παρακάτω) (iii) τα υλικά (όπως ορίστηκαν στην ενότητα των υλικών), (iv) οι διαστάσεις (μήκος, 
πλάτος, κλπ.) και (v) ο οπλισμός (αν υποστηρίζεται) μπορούν να οριστούν. 

 

Ενότητα Διατομών 

Επίσης, στο SeismoStruct μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκαθορισμένες διατομές χάλυβα 
κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη Μεταλλικής Διατομής. Μια βάση δεδομένων με τις πιο κοινές 
διατομές χάλυβα (π.χ. HEA, HEB, IPE κλπ.) είναι διαθέσιμη, καθώς επίσης και διατομές W και HSS τα 
οποία έχουν εισαχθεί με την έκδοση v7.0 του SeismoStruct. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο SeismoStruct, ο λόγος του Poisson θεωρείται ίσος με 0.2 για σκυρόδεμα και 0.3 για 

χάλυβα. 

Προσθήκη Διατομής 
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Ενότητα Διατομών –Επιλογή Προσθήκη Μεταλλικής Διατομής 

Από την έκδοση v7.0 του SeismoStruct και μετά, είναι δυνατόν να εισάγετε διπλές διατομές χάλυβα 
κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πεδίο στο πλαίσιο διαλόγου των Νέων Τυποποιημένων Διατομών: 

 

Ενότητα Διατομών –Επιλογή Προσθήκη Μεταλλικής Διατομής 

Εβδομήντα δύο τύποι διατομών είναι διαθέσιμες στο SeismoStruct. Από απλές συμπαγείς διατομές ενός 
υλικού ως πιο σύνθετες διατομές οπλισμένου σκυροδέματος και σύμμεικτες διατομές. 

• Ορθογωνική συμπαγής διατομή - rss  
• Ορθογωνική κοίλη διατομή - rhs  
• Κυκλική συμπαγής διατομή - css  
• Κυκλική κοίλη διατομή - chs  
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• Συμμετρική I - ή T - διατομή - sits  
• Ασύμμετρη διατομή γενικής μορφής- agss  
• Διατομή διπλών γωνιακών ή τύπου C – dacss 
• Διατομή τύπου 1 διπλών I – di1 
• Διατομή τύπου 2 διπλών I – di2 
• Διατομή τύπου 1 διπλών I με άνω και κάτω λάμες – di1tbp 
• Διατομή τύπου 2 διπλών I με άνω και κάτω λάμες – di2tbp 
• Διατομή τύπου 1 διπλών I με λάμες κορμού – di1wp 
• Διατομή τύπου 2 διπλών I με λάμες κορμού – di2wp 
• Διατομή τύπου 1 διπλών I με άνω, κάτω και λάμες κορμού – di1tbwp 
• Διατομή τύπου 2 διπλών I με άνω, κάτω και λάμες κορμού – di2tbwp 
• Συγκολλημένη κιβωτιοειδής διατομή διπλών C – bbdc 
• Συγκολλημένη κιβωτιοειδής διατομή διπλών C με συνδετήρια λάμα - bbdccp 
• Συγκολλημένη κιβωτιοειδής διατομή διπλών C με άνω και κάτω συνδετήρια λάμα - bbdctbp 
• Συγκολλημένη κιβωτιοειδής διατομή διπλών γωνιακών – bbda 
• Συγκολλημένη κιβωτιοειδής διατομή διπλών γωνιακών με συνδετήρια λάμα – bbdacp 
• Διατομή I με άνω και κάτω λάμες – itbp 
• Διατομή Ι με άνω, κάτω και λάμες κορμού – itbwp 
• Διατομή Ι με άνω λάμα – itp 
• Διατομή Ι με κάτω λάμα – ibp 
• Διατομή Ι ενισχυμένη στην κάτω παρειά με διατομή Ι – ibri 
• Διατομή Ι ενισχυμένη στην κάτω παρειά με διατομή T – ibrt 
• Αστεροειδής διατομή από γωνιακές διατομές – sfa 
• Διατομή διπλών γωνιακών συνδεδεμένων κορμό με κορμό – dabtb 
• Συγκολλημένη κιβωτιοειδής διατομή από τέσσερις γωνιακές διατομές – bbfa 
• Διατομή διπλών γωνιακών τοποθετημένων κατά μήκος της διαγωνίου – dadg 
• Σταυροειδής Διατομή – cfs 
• Ορθογωνική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος - rcrs  
• Τετράπλευρη διατομή οπλισμένου σκυροδέματος - rcqs  
• Ορθογωνική κοίλη διατομή οπλισμένου σκυροδέματος με στρογγυλεμένες γωνίες- rcrrcs  
• Κυκλική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος - rccs  
• Διατομή υποστυλώματος οπλισμένου σκυροδέματος μορφής Ζ – rczcs 
• Διατομή υποστυλώματος οπλισμένου σκυροδέματος μορφής-L – rclcs 
• Διατομή υποστυλώματος οπλισμένου σκυροδέματος μορφής-T – rctcs 
• Διατομή Τ οπλισμένου σκυροδέματος - rcts  
• Ασύμμετρη ορθογωνική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος - rcars  
• Ορθογωνική διατομή τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος – rcrws 
• Ορθογωνική διατομή τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς ψευδοκολώνες - rcbws 
• Διατομή τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος μορφής U - rcuws 
• Διατομή τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος μορφής Ζ - rczws 
• Διατομή τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος μορφής L - rclws 
• Ορθογωνική κοίλη διατομή οπλισμένου σκυροδέματος - rcrhs  
• Ορθογωνική κοίλη διατομή οπλισμένου σκυροδέματος με στρογγυλεμένες γωνίες- rcrrchs 
• Κυκλική κοίλη διατομή οπλισμένου σκυροδέματος - rcchs  
• Κιβωτιοειδής διατομή οπλισμένου σκυροδέματος - rcbgs  
• Ορθογωνική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος με μανδύα– rcjrs 
• Ορθογωνική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος με μανδύα με στρογγυλεμένες γωνίες – rcjrrcs 
• Ορθογωνική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος με τρίπλευρο μανδύα – rcjrs3 
• Ορθογωνική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος με δίπλευρο μανδύα – rcjrs2 
• Ορθογωνική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος με μονόπλευρο μανδύα – rcjrs1 
• Κυκλική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος με μανδύα – rcjcs 
• Διατομή υποστυλώματος μορφής Ζ οπλισμένου σκυροδέματος με μανδύα – rcjzcs 
• Διατομή υποστυλώματος μορφής L οπλισμένου σκυροδέματος με μανδύα – rcjlcs 
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• Διατομή υποστυλώματος μορφής L οπλισμένου σκυροδέματος με τρίπλευρο μανδύα – rcjlcs3 
• Διατομή υποστυλώματος μορφής T οπλισμένου σκυροδέματος με μανδύα – rcjtcs 
• Διατομή υποστυλώματος μορφής T οπλισμένου σκυροδέματος με τρίπλευρο μανδύα – rcjtcs3 
• Διατομή Τ οπλισμένου σκυροδέματος με μανδύα – rcjts 
• Διατομή Τ οπλισμένου σκυροδέματος με τρίπλευρο μανδύα – rcjts3 
• Διατομή Τ οπλισμένου σκυροδέματος με μονόπλευρο μανδύα – rcjts1 
• Ασύμμετρη ορθογωνική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος με μανδύα - rcjars 
• Ασύμμετρη ορθογωνική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος με μονόπλευρο μανδύα – rcjars1 
• Σύμμεικτη Ι-διατομή - cpis  
• Μερικώς εγκιβωτισμένη σύμμεικτη Ι-διατομή - pecs  
• Πλήρως εγκιβωτισμένη σύμμεικτη Ι-διατομή - fecs  
• Σύμμεικτη ορθογωνική διατομή - crs 
• Σύμμεικτη κυκλική διατομή – ccs 
• Διατομή τοιχίου τοιχοποιίας – mws 
• Διατομή διαζώματος/τυμπάνου τοιχοποιίας - mss 

Σημειώνεται ότι από την έκδοση 2016 και μετά του προγράμματος, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα 
προβολής του οπλισμού διάτμησης της διατομής. 

 

Ενότητα Ιδιοτήτων Διατομής – Προβολή Εγκάρσιου οπλισμού 

Χρησιμοποιώντας αυτούς τους τύπους διατομών, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει έναν 
απεριόριστο αριθμό διαφορετικών διατομών, οι οποίες στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για να 
ορίσουν τις διαφορετικές Κατηγορίες Στοιχείων ενός μοντέλου κατασκευής. 

Για μια περιεκτική περιγραφή των τύπων διατομών, ανατρέξτε στο Παράρτημα Δ-Διατομές. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο έργο SeismoStruct ορίζονται στην ενότητα Κατηγορίες Στοιχείων. 
Οι τύποι των στοιχείων χρησιμοποιούνται για να ορίσουν Κατηγορίες Στοιχείων ακριβώς με τον ίδιο 
τρόπο που οι τύποι των υλικών χρησιμοποιήθηκαν για να ορίσουν υλικά ή τύποι διατομών για ορίσουν 
διατομές. Για αυτό μόνο για την περίπτωση υλικών και διατομών, σε ένα έργο στο SeismoStruct μπορεί 
να υπάρχει οποιοσδήποτε αριθμός κατηγοριών στοιχείων που ανήκουν στον ίδιο τύπο στοιχείου (π.χ. 
για μοντελοποίηση δύο διαφορετικών υποστυλωμάτων ο χρήστης πρέπει να ορίσει δύο διαφορετικές 
κλάσεις, και οι δύο για τον ίδιο τύπο στοιχείου – πλαισιακά στοιχεία). Οι Κατηγορίες Στοιχείων που 
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ορίζονται σε αυτήν την ενότητα χρησιμοποιούνται μετά στην ενότητα Τοπολογία Στοιχείου για να 
δημιουργήσουν πραγματικά στοιχεία που σχηματίζουν το δομικό μοντέλο που κατασκευάζεται.  

 

Ενότητα Κατηγοριών Στοιχείων 

Προς το παρόν, δεκαεπτά τύποι στοιχείων, που χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες (τύποι στοιχείων 
Δοκού-Υποστυλώματος, Τύποι Στοιχείων Συνδέσμου και Τύποι Στοιχείων Μάζας και Απόσβεσης), είναι 
διαθέσιμοι στο SeismoStruct. 

• Ανελαστικό πλαισιακό στοιχείο - infrmDB, infrmFB 
• Ανελαστικό πλαισιακό στοιχείο με πλαστικές αρθρώσεις – infrmFBPH, infrmDBPH 
• Ελαστικό πλαισιακό στοιχείο - elfrm 
• Ανελαστικό στοιχείο τοιχοπλήρωσης - infill 
• Ανελαστικό στοιχείο δικτυώματος – truss 
• Ανελαστικό πλαισιακό στοιχείο τοιχοποιίας – masonry 
• Στοιχείο ραφιού – rack  
• Στοιχείο συνδέσμου – link 
• Μακροστοιχείο επιφανειακών θεμελίων – ssilink1 
• Μακροστοιχείο πασσάλων θεμελίωσης – ssilink2 
• Ελαστομερές στοιχείο εφεδράνου (Bouc Wen) – bearing1 
• Εφέδρανο Τριβής Ολίσθησης – bearing2 
• Στοιχεία μάζας - lmass & dmass 
• Στοιχείο συγκεντρωμένης ιξώδους απόσβεσης - dashpt  

Χρησιμοποιώντας αυτούς τους τύπους στοιχείων, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα 
απεριόριστο αριθμό διαφορετικών κατηγοριών στοιχείων τα οποία όχι μόνο αναπαριστούν ακριβώς τα 
άθικτα/επισκευασμένα δομικά μέλη (υποστυλώματα, δοκάρια, τοιχία, κόμβοι δοκών-υποστυλωμάτων 
κλπ.) και τα μη-δομικά μέλη (τοιχοπληρώσεις, συσκευές απορρόφησης ενέργειας, μάζες αδράνειας 
κλπ.) άλλα επίσης την μοντελοποίηση διαφορετικών συνοριακών συνθηκών όπως εύκαμπτα θεμέλια, 
σεισμικούς αποσβεστήρες, κατασκευαστικοί αρμοί κλπ. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Κάποιοι τύποι στοιχείων (π.χ. στοιχεία μάζας και βαρύτητας) δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες αναλύσεις (π.χ. στατική ανάλυση) και για αυτό μπορεί να μην 

είναι πάντα διαθέσιμα στην ενότητα Κατηγοριών Στοιχείων. 
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Για μια περιεκτική περιγραφή των τύπων των στοιχείων, ανατρέξτε στο Παράρτημα Ε –Κατηγορίες 
Στοιχείων. 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Ο γεωμετρικός ορισμός της κατασκευής μοντελοποιείται με μια διαδικασία τεσσάρων βημάτων. 
Αρχικά, ορίζονται όλοι οι δομικοί και μη δομικοί κόμβοι, ώστε να οριστεί μετά και η Τοπολογία των 
στοιχείων. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τον ορισμό δεσμεύσεων, οι οποίες χαρακτηρίζουν εξ’ 
ολοκλήρου τις συνοριακές συνθήκες της κατασκευής. Επιπλέον, ‘προαιρετικές’ συζευγμένες δεσμεύσεις 
μπορούν να οριστούν. 

Οπότε, η γεωμετρία της κατασκευής ορίζεται μέσα από τις ακόλουθες ενότητες, οι οποίες θα 
περιγραφούν παρακάτω:  

• Κόμβοι 
• Τοπολογία Στοιχείων 
• Συζευγμένες Δεσμεύσεις 
• Εξωτερικές Δεσμεύσεις 

 

Ενότητες Γεωμετρίας Κατασκευής 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι χρήστες μπορεί να βρούν ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τη προσομοίωση 

δομικών και μη δομικών μελών στο NEHRP Seismic Design Technical Brief No. 4 (αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα μέγιστο όριο 50000 έχει οριστεί ως ο μέγιστος αριθμός κόμβων και στοιχείων για ένα 

μοντέλο στο SeismoStruct. 
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Κόμβοι 

Στο SeismoStruct είναι διαθέσιμοι δύο τύποι κόμβων: δομικοί και μη-δομικοί  

Δομικοί Κόμβοι 

Είναι όλοι οι κόμβοι στους οποίους συνδέεται ένα στοιχείο οποιουδήποτε τύπου. Στο SeismoStruct, δεν 
είναι δυνατό να εκτελέσετε οποιουδήποτε τύπου ανάλυση αν ένας κόμβος που έχει οριστεί ως ’δομικός’ 
δεν έχει τουλάχιστον ένα στοιχείο συνδεδεμένο σε αυτόν. Με άλλα λόγια, οι δομικοί κόμβοι είναι όλοι 
εκείνοι στους οποίους έχουν οριστεί βαθμοί-ελευθερίας και συμπεριλαμβάνονται στο σχηματισμό του 
μητρώου δυσκαμψίας και στα διανύσματα φορτίου/μετατόπισης. 

Μη-δομικοί κόμβοι 

Είναι κόμβοι που δεν περιλαμβάνονται στην επίλυση της κατασκευής αλλά συνήθως χρειάζονται για να 
ορίσουν τον προσανατολισμό των τοπικών αξόνων συγκεκριμένων τύπων στοιχείων (όπως 
περιγράφεται στην Τοπολογία στοιχείων). Σε αυτόν τον τύπο κόμβων δεν μπορεί να συνδεθεί κανένα 
στοιχείο κανενός τύπου και επίσης είναι εμφανές ότι οι δομικοί κόμβοι μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς στον ορισμό των τοπικών αξόνων, και συνήθως προκύπτει πολύ 
πιο απλό και σαφές να διατηρήσουν αυτό το ρόλο στους μη-δομικούς κόμβους. Οι χρήστες μπορούν να 
ανατρέξουν στο κεφάλαιο καθολικών και τοπικών αξόνων για μια πιο βαθιά ανάλυση σε αυτό το θέμα. 
Ως προεπιλογή οι μη-δομικοί κόμβοι δεν είναι ορατοί στην 3D απεικόνιση του μοντέλου, κάτι που 
μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί μέσω μιας αλλαγής στις ρυθμίσεις απεικόνισης.  

 

 

Ενότητα Κόμβων 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν οι χρήστες ορίζουν μη–δομικούς κόμβους με πολύ μεγάλες συντεταγμένες και μετά 

ενεργοποιούν την προβολή αυτών των κόμβων, το μοντέλο αναπόφευκτα θα σμικρυνθεί σε ένα πολύ 

μικρό μέγεθος προβολής. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό το σενάριο, οι χρήστες πρέπει (i) να 

φέρουν τους μη-δομικούς κόμβους πιο κοντά στην κατασκευή, (ii) να απενεργοποιήσουν την 

προβολή των τελευταίων ή (iii) να μεγεθύνουν χειροκίνητα κάθε φορά που η 3D απεικόνιση 

ανανεώνεται.  
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Όπως σε όλες τις υπόλοιπες ενότητες, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει νέους κόμβους (επίσης μέσω του 
κουμπιού Γραφική Εισαγωγή) και να αφαιρέσει/επεξεργαστεί τους υφιστάμενους επιλεγμένους.  

   

Προσθήκη/Επεξεργασία Κόμβων 

Στην Γραφική Εισαγωγή, ο χρήστης πρέπει να: 

1. Επιλέξει το επίπεδο έλξης (0 ως προεπιλογή) 
2. Ενδεχομένως αλλάξει το βήμα Έλξης (1 ως προεπιλογή), το πρόθεμα και την κατάληξη των 

ονομάτων των στοιχείων (“κόμβος” και “1”, αντίστοιχα από προεπιλογή) 
3. Πατήσει διπλό κλικ στον κάναβο προκειμένου να ορίσει τους κόμβους 
4. Επαναλάβει την προηγούμενη διαδικασία μέχρι να δημιουργηθούν όλοι οι κόμβοι 
5. Στο τέλος της διαδικασίας, επιλέξει το κουμπί Τέλος για να επιστρέψει στην Εισαγωγή σε 

Πίνακα 

 

Προσθήκη Κόμβων (Γραφική Εισαγωγή) 
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Οι κόμβοι μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τις ονομασίες τους ή τις συντεταγμένες τους x-, y- ή 
z-. Αν ο χρήστης κάνει κλικ μια φορά στην επικεφαλίδα της αντίστοιχης στήλης, αύξουσα σειρά 
υιοθετείται, ενώ αν κάνει ένα δεύτερο κλικ, οι κόμβοι ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά (δείτε την 
λειτουργία Επεξεργασίας για περισσότερες λεπτομέρειες στην ταξινόμηση δεδομένων). 

Η ενότητα Κόμβοι περιλαμβάνει επίσης μια λειτουργία Προσαύξησης όπου ο χρήστης μπορεί να 
δημιουργήσει νέους κόμβους μέσω ‘επανάληψης’ των υφιστάμενων. Αυτό γίνεται:  

1. Επιλέγοντας τους κόμβους που θα αποτελέσουν τη βάση της προσαύξησης  
2. Πατώντας το κουμπί Προσαύξησης 
3. Προσδιορίζοντας την προσαύξηση στην ονομασία και στις συντεταγμένες των κόμβων και 

τελικά αποφασίζοντας τον αριθμό των ‘Επαναλήψεων’ που θα γίνουν. 

 

Λειτουργία Προσαύξησης – Κόμβοι 

Τοπολογία Στοιχείου 

Τα διαφορετικά στοιχεία της κατασκευής ορίζονται στην ενότητα Τοπολογία Στοιχείου, όπου η 
ονομασία τους, η κατηγορία των στοιχείων, οι αντίστοιχοι κόμβοι, τα άκαμπτα άκρα, οι ελευθερίες 
δυνάμεων/ροπών και τελικά ο χρόνος ενεργοποίησης/Σ.Φ. ορίζονται.  

Σημειώνεται ότι η πιθανότητα ορισμού ενός χρόνου/Σ.Φ. ενεργοποίησης (και απενεργοποίησης) 
παρέχεται για κάθε στοιχείο. Οι προεπιλεγμένες τιμές είναι -1e20 για την ενεργοποίηση (προκειμένου 
να λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση pushover) και 1e20 για την απενεργοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι το 
στοιχείο ενεργοποιείται στην αρχή κάθε ανάλυσης και δεν θα απενεργοποιηθεί.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια πολύ σημαντική λειτουργία η οποία μπορεί να αποδεικτεί ιδιαίτερα χρήσιμη στους 

χρήστες, είναι η ικανότητα αλλαγής ενός τύπου συντεταγμένων μέσω μιας απλής διαδικασίας, 

κάνοντας μια πολλαπλή επιλογή και ανοίγοντας το πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασία. Αυτό μπορεί να 

είναι πολύ βολικό, για παράδειγμα, όταν κάποιος πρέπει να αλλάξει τις y-συντεταγμένες όλων των 

κόμβων ενός πλαισίου που πρόκειται να μετακινήθούν σε μια διαφορετική θέση στο χώρο.   
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Επεξεργασία Ιδιοτήτων Στοιχείου – Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Χρόνου/Σ.Φ. 

Όπως σε όλες τις ενότητες, ο χρήστης μπορεί να εισάγει νέα στοιχεία (επίσης μέσω της Γραφικής 
Εισαγωγής) και να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί επιλεγμένα στοιχεία (δείτε λειτουργίες Επεξεργασίας). 

 

 

Ενότητα Τοπολογίας Στοιχείου 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χρήστες μπορούν επίσης να αλλάξουν με μια απλή διαδικασία, για παράδειγμα, τους μη 

δομικούς κόμβους σε ένα μεγάλο αριθμό στοιχείων, ξανά εκμεταλλευόμενοι τηn πολλαπλή επιlογή 

και τιςλειτουργίες επεξεργασίας. 
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Προκειμένου να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο στην Εισαγωγή σε Πίνακα, ο χρήστης πρέπει να 
ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη 
2. Ορίστε ένα Όνομα 
3. Επιλέξτε την Κατηγορία Στοιχείου από το αναδυόμενο μενού 
4. Επιλέξτε τους αντίστοιχους κόμβους χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα αναδυόμενα μενού (ή 

γραφικά) 
5. Ορίστε τον Προσανατολισμό των Στοιχείων μέσω της Γωνίας Περιστροφής ή μέσω Πρόσθετων 

Κόμβων 
6. Επιλέξτε το χρόνο/Σ.Φ. Ενεργοποίησης και Απενεργοποίησης 

 

Προσθήκη Νέου Στοιχείου (Γραφική Εισαγωγή) 

 

 

Εναλλακτικά, προκειμένου να προσθέσετε γραφικά νέο στοιχειό στην Γραφική Εισαγωγή ο χρήστης 
πρέπει: 

1. Να κάνει κλικ στο κουμπί Γραφική Εισαγωγή 
2. Να επιλέξει τις κατηγορίες στοιχείων από το αναδυόμενο μενού 
3. Να κάνει διπλό κλικ στο ‘γραφικό χώρο’ για να ορίσει όλους τους κόμβους στοιχείων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ο αρθμός των κόμβων των στοιχείων, ο οποίος πρέπει να επιλεγεί, εξαρτάται από την 

Κατηγορία Στοιχείων. 

; 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ‘χρόνο ενεργοποίησης’ για να εξαιρέσουν 

τα φορτία βαρύτητας (δηλ. ενεργοποιώντας τα ενισχυμένα στοιχεία μόνο μετά τα πρώτα βήματα της 

ανάλυσης, το οποίο περιλαμβάνει την εφαρμογή φορτίων βαρύτητας). 

Επιλογή κόμβου (από το 
αναδυόμενο μενού) 

Επιλογή κόμβου 
(γραφική εισαγωγή) 
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Προσθήκη νέων στοιχείων (Γραφική Εισαγωγή) 

 

Επιπλέον, είναι διαθέσιμες οι λειτουργείες Προσαύξηση και Υποδιαίρεση. Όπως στην περίπτωση 
κόμβων, η προσαύξηση στοιχείων επιτρέπει την αυτόματη δημιουργία νέων στοιχείων μέσω της 
‘επανάληψης’ των υφιστάμενων. Λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όπως η αυτόματη δημιουργία κόμβων, 
με τη διαφορά ότι αντί για συντεταγμένες κόμβων, προσαυξάνονται οι κόμβοι των στοιχείων. 
Προφανώς αυτή η λειτουργία απαιτεί οι ονομασίες των στοιχείων να ανταποκρίνονται σε αριθμό (π.χ. 
100) ή λέξη + αριθμό (e.g. elm20). 

Η υποδιαίρεση στοιχείων, από την άλλη, δίνει στον χρήστη ένα εργαλείο για εύκολη και γρήγορη 
υποδιαίρεση υφιστάμενων πλαισιακών στοιχείων, ώστε να βελτιωθεί η διακριτοποίηση σε τοπικές 
περιοχές (για παράδειγμα να αυξήσει την ακρίβεια της ανάλυσης σε ζώνες υψηλής ανελαστικότητας οι 
οποίες έχουν εντοπιστεί μόνο μετά από εκτέλεση της πρώτης ανάλυσης με μία πιο χονδροειδή 
διακριτοποίηση). Η δημιουργία των νέων εσωτερικών κόμβων, η παραγωγή των νέων μικρότερων 
στοιχείων και η ανανέωση της Τοπολογίας των στοιχείων εκτελούνται αυτόματα από το πρόγραμμα. 
Οι χρήστες μπορούν να υποδιαιρέσουν τα υφιστάμενα μέλη σε 2, 4, 5 και 6 μικρότερα κομμάτια, το 
μήκος των οποίων υπολογίζεται ως ποσοστό των αρχικών μελών των στοιχείων, όπως ορίζεται στις 
Ρυθμίσεις Έργου > Υποδιαίρεση Στοιχείου.  

Σημείωση : Το όνομα του στοιχείου είναι η συνένωση του προθέματος και της κατάληξης. 
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Προσαύξηση Στοιχείου και Υποδιαίρεση Στοιχείου 

 

Στα επόμενα, γίνεται μια επισκόπηση των απαιτήσεων συνδεσμολογίας για κάθε τύπο στοιχείου 
διαθέσιμου στο SeismoStruct. 

Ελαστικά και ανελαστικά πλαισιακά στοιχεία - infrmFB, infrmDB, infrmFBPH, infrmDBPH & elfrm 

Για αυτούς τους τύπους στοιχείων πρέπει να οριστούν δύο κόμβοι, αναπαριστώντας τους ακραίους 
κόμβους του στοιχείου, ορίζοντας έτσι το μήκος του, τη θέση του στο χώρο και διεύθυνση (τοπικός 
άξονας 1). Μια γωνία περιστροφής ή ένας τρίτος κόμβος απαιτείται για τον ορισμό του 
προσανατολισμού της διατομής του στοιχείου (τοπικοί άξονες 2 και 3), όπως περιγράφεται στο 
Σύστημα Καθολικών και Τοπικών Αξόνων. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενώ ένα πολύ αραιό πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων μπορεί να οδηγήσει στη δυσκολία 

ακριβούς αναπαράστασης των σχημάτων/μηχανισμών απόκρισης, ένα υπεβολικό πλέγμα μπορεί να 

οδηγήσει σε υπερβολικά μεγάλης διάρκειας αναλύσεις, και σε κάποιες περιπτώσεις σε λιγότερο 

σταθερές λύσεις. Γι’ αυτό, συνίσταται σους χρήστες να παίρνουν ισορροπημένες και προσεκτικές 

αποφάσεις στο επίπεδο πύκνωσης του πλέγματος που αποφασίζουν να εισάγουν, ιδανικά εκτελώντας 

αναλύσεις ευαισθησίας προκειμένου να ορίσουν το σημείο βέλτιστης ισορροπίας μεταξύ ακρίβειας, 

αριθμητικής σταθερότητας και διάρκειας των αναλύσεων.  
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Επεξεργασία Ιδιοτήτων Στοιχείου 

Επιπλέον, για κάθε πλαίσιο, μπορούν να οριστούν τα μήκη των άκαμπτων απολήξεων (σε καθολικές 
συντεταγμένες) ορίζοντας μια τιμή για dX, dY και dZ στους Κόμβους 1 και 2, αντίστοιχα. Οι χρήστες 
μπορούν επίσης να ελευθερώσουν έναν ή περισσότερους βαθμούς ελευθερίας (δυνάμεις ή ροπές) από 
τους κόμβους.  

  

Μήκη Άκαμπτων Απολήξεων και απελευθερώσεις Ροπής/Δύναμης 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι απελευθερώσεις Ροπής/Δύναμης προσδιορίζονται πάντα στο τοπικό σύστημα 

συντεταγμένων του στοιχείου. 
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Στοιχείο Τοιχοπλήρωσης - infill 

Για αυτόν τον τύπο στοιχείου πρέπει να οριστούν τέσσερις κόμβοι. Αυτοί που αντιστοιχούν στις γωνίες 
του στοιχείου τοιχοπλήρωσης πρέπει να εισαχθούν με αντί-ωρολογιακή σειρά από την κάτω-αριστερά 
γωνία και πρέπει όλοι να ανήκουν στο ίδιο επίπεδο.  

 

 

Ενότητα Τοπολογίας Στοιχείων – Στοιχείο Τοιχοπλήρωσης 

Ανελαστικό στοιχείο δικτυώματος - truss 

Για αυτόν τον τύπο στοιχείου πρέπει να οριστούν δύο κόμβοι, που συνήθως αντιστοιχούν στα άκρα 
των δομικών μελών (δηλ. ένα στοιχείο δικτυώματος για κάθε δομικό μέλος), εκτός αν πρέπει να 
προσομοιωθεί αστάθεια στοιχείου, σε αυτήν την περίπτωση δύο ή περισσότερα στοιχεία δικτυώματος 
(που συμπεριλαμβάνουν μια αρχική ατέλεια) πρέπει να χρησιμοποιηθούν για κάθε μέλος. 

Στοιχείο Φέρουσας Τοιχοποιίας – masonry 

Δύο κόμβοι χρειάζεται να οριστούν για αυτόν τον τύπο στοιχείου, που αντιπροσωπεύουν τους ακραίους 
κόμβους του στοιχείου, ορίζοντας έτσι το μήκος, τη θέση του στο χώρο και την διεύθυνση (τοπικός 
άξονας 1). Απαιτείται μια γωνία περιστροφής ή τρίτος κόμβος έτσι ώστε να καθορίζεται ο 
προσανατολισμός της διατομής του στοιχείου (τοπικοί άξονες 2 και 3) όπως περιγράφεται στο 
καθολικό και τοπικό σύστημα αξόνων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εσωτερικοί θλιπτήρες 1, 2 και 5 του στοιχείου θα είναι τότε εκείνοι που θα συνδέουν 

τον πρώτο με τον τρίτο κόμβο, ενώ οι εσωτερικοί θλιπτήρες 3, 4 και 6 θα συνδέουν τη δεύτερη και 

τέταρτη γωνία του στοιχείου τοιχοπλήρωσης. 
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Επεξεργασία Στοιχείου 

Επιπλέον, για κάθε στοιχείου τοιχίου είναι δυνατόν να καθοριστούν τα μήκη άκαμπτων απολήξεων (σε 
καθολικές συντεταγμένες) ορίζοντας μία τιμή για dX, dY και dZ στους κόμβους 1 και 2 αντίστοιχα. 
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Μήκη άκαμπτων απολήξεων 

Στοιχείο ραφιού – rack 

Δύο κόμβοι χρειάζονται να οριστούν για αυτόν τον τύπο στοιχείων, αντιπροσωπεύοντας τους ακραίους 
κόμβους του στοιχείου, ορίζοντας έτσι το μήκος, τη θέση του στο χώρο και την διεύθυνσή του (τοπικός 
άξονας 1). Απαιτείται μια γωνία περιστροφής ή τρίτος κόμβος έτσι ώστε να καθορίζεται ο 
προσανατολισμός της διατομής του στοιχείου (τοπικοί άξονες 2 και 3), όπως περιγράφεται στο 
καθολικό και τοπικό σύστημα αξόνων. 
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Επεξεργασία στοιχείου 

Στοιχεία συνδέσμων – σύνδεσμος, ssilink1 & ssilink2, bearing1 & bearing2 

Τέσσερις κόμβοι πρέπει να οριστούν για αυτούς τους τύπους στοιχείων. Οι πρώτοι δύο είναι οι ακραίοι 
κόμβοι του στοιχείου και πρέπει αρχικά να συμπίπτουν αφού όλα τα στοιχεία συνδέσμου έχουν ένα 
αρχικό μήκος ίσο με μηδέν. Η τελευταία συνθήκη υποστηρίζει ότι ένας τρίτος κόμβος είναι απαραίτητος 
για να οριστεί ένας τοπικός άξονας (1), που δείχνει ότι ο προσανατολισμός αυτού του άξονα μετά την 
παραμόρφωση προσδιορίζεται από τον αρχικό του προσανατολισμό και την καθολική περιστροφή του 
πρώτου κόμβου του στοιχείου. Ο τέταρτος κόμβος χρησιμοποιείται για να ορίσει τους τοπικούς άξονες 
(2) και (3), ακολουθώντας τη σύμβαση που περιγράφεται στα συστήματα καθολικών και τοπικών 
αξόνων. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Αντί για τον ορισμό ενός τρίτου και ενός τέταρτου κόμβου, οι χρήστες μπορούν απλά 

να χρησιμοποιήσουν τη λέξη κλειδί ‘default’, όπου ο τοπικός άξονας-1 είναι κατά μηκος του καθολικού 

άξονα Χ και ο τοπικός άξονας-3 είναι κατά μήκος του καθολικού άξονα Ζ. 



208 SeismoStruct Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

 

Στοιχεία συγκεντρωμένης μάζας - lmass 

Ένας κόμβος πρέπει να οριστεί για τον ορισμό αυτού του τύπου στοιχείου. 

 

Ενότητα Τοπολογίας Στοιχείων – Στοιχείο συγκεντρωμένης μάζας 

Σε πλαίσια κτιρίων που υπόκεινται σε οριζόντια διέγερση, η επιβολή ενός στοιχείου συγκεντρωμένης 
μάζας σε κάθε σύνδεση δοκού-υποστυλώματος είναι συνήθης, παρ’ όλο που ένα στοιχείο ανά όροφο θα 
παρέχει επαρκή ακρίβεια για την πλειοψηφία των περιπτώσεων (όπου η κατακόρυφη διέγερση και η 
αξονική παραμόρφωση των δοκών είναι αμελητέες).  

Από την άλλη, όταν κάνετε αναλύσεις σε γέφυρες, είναι σύνηθες να συγκεντρώνεται την αδρανειακή 
μάζα του καταστρώματος στους κόμβους βάθρων-καταστρώματος, εκτός αν απαιτείται μια πιο 
αυστηρή προσέγγιση [π.χ. Casarotti and Pinho, 2006]. 

Στοιχεία κατανεμημένης μάζας - dmass 

Δύο κόμβοι χρειάζεται να οριστούν για αυτόν τον τύπο στοιχείου, που συνήθως αντιστοιχούν στα άκρα 
δομικών μελών (π.χ. ένα στοιχείο dmass ανά υποστύλωμα, δοκό κλπ) εκτός αν αναμένονται πολύ 
μεγάλες μετακινήσεις, όποτε πρέπει να οριστούν δύο ή περισσότερα στοιχεία κατανεμημένης μάζας ανά 
μέλος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Συνίσταται στους χρήστες να κάνουν χρήση ενός μη-δομικού κόμβου για τον ορισμό 

του τρίτου και τέταρτου κόμβου στοιχείου. 

Συγκεντρωμένες μάζες 
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Ενότητα Τοπολογίας Στοιχείων – Στοιχείο Διανεμημένης Μάζας 

Συγκεντρωμένα στοιχεία ιξώδους απόσβεσης – dashpt 

Ένας μοναδικός κόμβος χρειάζεται για να οριστεί αυτός ο τύπος στοιχείου (ο δεύτερος κόμβος 
θεωρείται ότι εδράζεται στο έδαφος). 

Συζευγμένες Δεσμεύσεις 

Οι διαφορετικές συνθήκες δέσμευσης της κατασκευής ορίζονται στην ενότητα Συζευγμένες Δεσμεύσεις, 
όπου ο τύπος της συζευγμένης δέσμευσης, ο αντίστοιχος ανεξάρτητος κόμβος, οι δεσμευμένοι ΒΕ και οι 
εξαρτημένοι κόμβοι ορίζονται. 

Τρεις διαφορετικοί τύποι δεσμεύσεων είναι διαθέσιμοι στο SeismoStruct: 

• Άκαμπτος Σύνδεσμος 
• Άκαμπτο Διάφραγμα 
• Ίσοι ΒΕ 

Όπως σε όλες τις υπόλοιπες ενότητες, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει νέες συνθήκες (επίσης μέσω της 
επιλογής Γραφική Εισαγωγή) και να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί τα υφιστάμενα (δείτε λειτουργίες 
Επεξεργασίας). 

Διανεμημένη μάζα 
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Ενότητα Συζευγμένων Δεσμεύσεων 

Προκειμένου να προσθέσετε νέες δεσμεύσεις στην Εισαγωγή σε Πίνακα , ο χρήστης πρέπει να 
ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: 

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη 
2. Επιλέξτε τον τύπο συζευγμένης δέσμευσης από το αναδυόμενο μενού 
3. Επιλέξτε τους δεσμευμένους ΒΕ από το αναδυόμενο μενού 
4. Επιλέξτε τον ανεξάρτητο κόμβο από το αναδυόμενο μενού 
5. Επιλέξτε τον(ους) εξαρτημένο(ους) κόμβο(ους)κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα πεδία 

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που επιθυμείτε να ορίσετε ένα νέο περιορισμό με γραφικό τρόπο, στην 
Γραφική Εισαγωγή, ο χρήστης πρέπει:  

1. Να κάνει κλικ στο κουμπί Γραφική Εισαγωγή  
2. Να επιλέξει τον τύπο συζευγμένης δέσμευσης από το αναδυόμενο μενού 
3. Να επιλέξει τους δεσμευμένους ΒΕ από το αναδυόμενο μενού 
4. Να κάνει διπλό κλικ για να οριστεί τον ανεξάρτητο κόμβο 
5. Να κάνει διπλό κλικ για να ορίσει τον(ους) εξαρτημένο(ους) κόμβο(ους) 
6. Τέλος να κάνει κλικ στο κουμπί Οριστικοποίηση Συζευγμένης Δέσμευσης για να ολοκληρώσει τη 

διαδικασία. 
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Προσθήκη Νέας Δέσμευσης (Μορφή Γραφικής Εισαγωγής) 

Επιπλέον, είναι διαθέσιμη η λειτουργία Προσαύξησης. Όπως στην περίπτωση των στοιχείων, η 
προσαύξηση των δεσμεύσεων επιτρέπει την αυτόματη παραγωγή νέων δεσμεύσεων μέσω της 
‘επανάληψης’ υφιστάμενων. Λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με την αυτόματη παραγωγή στοιχείων, με 
τη διαφορά ότι σε αυτήν την περίπτωση μόνο οι ονομασίες των κόμβων (ανεξάρτητοι και εξαρτημένοι) 
αναπαράγονται. Αυτή η λειτουργία προφανώς απαιτεί τις ονομασίες των κόμβων σε σχέση με τον 
αριθμό (π.χ. 111) ή τη λέξη+αριθμό (π.χ. n111). 

 

 

Παρακάτω, ακολουθεί μια επισκόπηση κάθε τύπου: 

Άκαμπτος Σύνδεσμος 

Δεσμεύει συγκεκριμένους βαθμούς ελευθερίας των εξαρτημένων κόμβων σε ένα ανεξάρτητο κόμβο, 
μέσω ενός άκαμπτου διαφράγματος. Με άλλα λόγια, οι περιστροφές του εξαρτημένου κόμβου είναι ίσοι 
με τις περιστροφές του ανεξάρτητου κόμβου, ενώ οι μεταφορές του πρώτου υπολογίζονται θεωρώντας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η εφαρμογή φορτίων μετακινήσης σε κόμβους δεσμευμένους ώστε να μετακινούνται 

μαζί μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα σύγκλισης (επειδή οι επιβαλλόμενες μετακινήσεις μπορεί να 

αντιπαραβάλλονται με την επιβαλλόμενη δέσμευση). Μεταξύ άλλων σεναρίων μοντελοποίησης, αυτό 

συμβαίνει όταν εκτελείται Προσαρμοζόμενη Pushover με βάση τη μετακίνηση σε ένα 3D μοντέλο με 

φορτία μετακίνησης κατανεμημένα στο διάφραγμα (σε τέτοιες περιπτώσεις είτε το διάφραγμα θα 

πρέπει να εξαλειφθεί ή τα φορτία μετακίνησης να εφαρμόζονται μόνο στα άκρα του διαφράγματος). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Όταν μας ενδιαφέρουν μόνο δύο κόμβοι, από την οπτική γωνία του προγραμματισμού 

Πεπερασμένων Στοιχείων, ο ανεξάρτητος και ο εξαρτημένος κόμβος ταυτίζονται, και είναι απλά δύο 

κομβοι συνδεδεμένοι ανάμεσά τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα 

ανατρέξτε στη βιβλιογραφία [π.χ. Cook et al., 1989; Felippa, 2004].   
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ένα άκαμπτο μοχλό σύνδεσης με τον τελευταίο. Τόσο ο ανεξάρτητος όσο και ο εξαρτημένος κόμβος 
πρέπει να οριστούν για αυτόν τον τύπο δέσμευσης, και να προσδιοριστούν οι βαθμοί ελευθερίας που 
θα δεσμευτούν στον ανεξάρτητο κόμβο.  

 

Προσθήκη Νέου Άκαμπτου Συνδέσμου (Εισαγωγή μέσω πίνακα) 

Άκαμπτο Διάφραγμα 

Δεσμεύει συγκεκριμένους βαθμούς ελευθερίας των εξαρτημένων κόμβων σε ένα ανεξάρτητο κόμβο, με 
χρήση άκαμπτων επιπέδων (δηλ. όλοι οι δεσμευμένοι κόμβοι θα περιστρέφονται/μετακινούνται σε ένα 
δεδομένο επίπεδο διατηρώντας τις σχετικές τους αποστάσεις σταθερές, σαν να ήταν όλοι συνδεδεμένοι 
με άκαμπτους μοχλούς). Όσο για τον προηγούμενο τύπο δέσμευσης, τόσο ο ανεξάρτητο όσο και οι 
εξαρτημένοι κόμβοι πρέπει να οριστούν, με τον ανεξάρτητο κόμβο τυπικά να αντιστοιχεί στο κέντρο 
βάρους του διαφράγματος. Επίσης, πρέπει να οριστούν οι συνθήκες δέσμευσης, σε όρους συνδέσεων 
άκαμπτων επιπέδων (X-Y, X-Z και Y-Z επίπεδο). 

 

Προσθήκη Νέου Άκαμπτου Διαφράγματος (Εισαγωγή μέσω Πίνακα) 
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Ίσοι ΒΕ 

Δεσμεύει συγκεκριμένους βαθμούς ελευθερίας εξαρτημένων κόμβων σε έναν ανεξάρτητο κόμβο. Σε 
αντίθεση με τους Άκαμπτους Συνδέσμους, εδώ όλοι οι δεσμευμένοι βαθμοί ελευθερίας (περιστροφικοί 
και μεταφορικοί) του ανεξάρτητου και των εξαρτημένων κόμβων έχουν ακριβώς την ίδια τιμή (δηλαδή 
δεν υπάρχει ανάμεσα τους άκαμπτος μοχλός σύνδεσης). Τόσο ο ανεξάρτητος όσο και οι εξαρτημένοι 
κόμβοι πρέπει να οριστούν για αυτόν τον τύπο δέσμευσης, ενώ πρέπει επίσης να οριστούν οι βαθμοί 
ελευθερίας που θα περιοριστούν από τον ανεξάρτητο κόμβο (συνθήκες δέσμευσης). 

  

Προσθήκη Νέου Ίσοι ΒΕ (Εισαγωγή σε Πίνακα) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Γενικά, η θέση του κύριου κόμβου του διαφράγματος πρέπει να αντιστοιχεί στο κέντρο 

μάζας του κάθε ορόφου ( σημειώνεται ότι η θέση των κύριων κόμβων σε 3D μοντέλα που 

δημιουργήθηκαν με την Σύντομη Εισαγωγή είναι περισσότερο ενδεικτική και όχι απαραίτητα 

σωστή).  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η δέσμευση όλων των κόμβων ενός δεδομένου ορόφου σε ένα διάφραγμα μπορεί να 

οδηγήσει σε μια τεχνητή αύξηση δυσκαμψίας/αντοχής των δοκών, αφού έτσι οι τελευταίοι δεν 

παραμοφώνονται αξονικά (υπενθυμίζεται ότι τα μη δεσμευμένα μη γραμμικά στοιχεία ινών που 

υπόκεινται σε κάμψη θα παραμορφωθούν αξονικά, αφού ο ουδέτερος άξονας δεν είναι το κέντρο 

βάρους της διατομής). Έτσι συνίσταται στους χρήστες να επιδείξουν ιδαίτερη προσοχή στη χρήση 

των δεσμεύσεων άκαμπτου διαφράγματος, επιλέγοντας προσεκτικά τους κομβους του ορόφου που 

θα δεσμεύσουν. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε προηγούμενες εκδόσεις του SeismoStruct, χρησιμοποιούνταν στοιχεία συνδέσμου με 

μία lin_sym καμπύλη απόκρισης για να προσομοιώσουν αρθρώσεις (μηδενική ακαμψία) και/ή 

δεσμεύσεις. Όμως τώρα οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Ίσοι ΒΕ αυτής της ενότητας 

δεσμεύσεων για να επιτύχουν τον ίδιο στόχο, π.χ. μία άρθρωση μπορεί να προσομοιωθεί εισάγωντας 

έναν περιορισμό στο Ίσοι ΒΕ μόνο για μεταφορικούς βαθμούς ελευθερίας.  
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Εξωτερικές Δεσμεύσεις  

Οι συνοριακές συνθήκες ενός μοντέλου ορίζονται στην ενότητα Εξωτερικές Δεσμεύσεις, όπου όλοι οι 
κόμβοι της κατασκευής μπορούν να επιλεγούν από λίστα και μπορούν να δεσμευτούν σε οποιονδήποτε 
από τους έξι βαθμούς ελευθερίας.  

 

  

Ενότητα Εξωτερικών Δεσμεύσεων  

Όταν εκτελείτε ανάλυση 2D, μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να δεσμεύσετε όλους του εκτός επιπέδου 
βαθμούς ελευθερίας, ώστε να μειώσετε το χρόνο της ανάλυσης. Γι’ αυτό, και ως παράδειγμα, για ένα 
μοντέλο στο επίπεδο x-z (σε αυτό το επίπεδο ορίζονται τα μοντέλα 2D που δημιουργούνται με τη 
λειτουργία Σύντομη Εισαγωγή), όλοι οι κόμβοι πρέπει να έχουν συνθήκες δέσμευσης y+rx+rz. 
Σημειώστε ότι για αυτές τις κοινές περιπτώσεις (y=0, και y+rx+rz είναι δεσμευμένο για όλους τους 
κόμβους) οι δεσμεύσεις y+rx+rz δεν φαίνονται στην 3D απεικόνιση, για λόγους βελτίωσης των 
γραφικών. 

Η προσομοίωση της ευκαμψίας των θεμελίων μπορεί επιτευχθεί μέσω της χρήσης στοιχείων 
συνδέσμου, ο πρώτος δομικός κόμβος δεσμεύεται σε όλες τις κατευθύνσεις (x+y+z+rx+ry+rz), ενώ ο 
δεύτερος συνδέεται με την κατασκευή. Στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε διαθέσιμη 
καμπύλη απόκρισης για την προσομοίωση της ελαστικής ή ανελαστικής απόκρισης του εδάφους σε 
κάθε ένα από του έξι βαθμούς ελευθερίας. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αντιγραφή & Επικόλληση Δεδομένων δεν είναι δυνατή σε αυτήν την ενότητα. 
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Επεξεργασία Παραθύρου Εξωτερικών Δεσμεύσεων 

 

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ 

Εφόσον έχει οριστεί η γεωμετρία της κατασκευής, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν την 
φόρτιση που επιβάλλεται στην κατασκευή μέσω της Ενότητας Επιβαλλόμενα Φορτία. Τότε, ένας 
αριθμός πρόσθετων ρυθμίσεων, που ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο της ανάλυσης που εκτελείται, 
πρέπει να προσδιοριστεί στις ακόλουθες ενότητες. 

• Παράμετροι Τσουνάμι 
• Φάσεις Φόρτισης 
• Καμπύλες Χρονοϊστορίας 
• Παράμετροι Προσαρμοζόμενης Pushover 
• Παράμετροι ΑΔΑ 
• Παράμετροι ΑΦΑ 

 

Παράμετροι τσουνάμι 

Με τη Μη Γραμμική Ανάλυση Τσουνάμι οι χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν την ικανότητα μιας 
κατασκευής για φορτία τσουνάμι στο πλαίσιο του ASCE 7-16. Τα φορτία τσουνάμι μπορούν να 
υπολογιστούν είτε χρησιμοποιώντας τις σχέσεις του ASCE 7-16 είτε τις σχέσεις που προτείνονται στο 
Foster et al. [2017] ενώ οι διαδικασίες ανάλυσης συνοψίζονται στο Petrone et al. [2017] και Baiguera et 
al. [2019]. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση του μη γραμμικού τσουνάμι μπορείτε 
επίσης να βρείτε στο Παράρτημα Β. 

Για τη μη γραμμική ανάλυση τσουνάμι πρέπει να καθοριστεί ένας αριθμός παραμέτρων που 
συνοψίζονται παρακάτω: 

Μέθοδος Υπολογισμού Δυνάμεων Τσουνάμι 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει εάν η Συνολική Δύναμη Τσουνάμι σε κάθε βήμα θα υπολογιστεί 
χρησιμοποιώντας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκειμένου να προσομοιωθεί η διείσδυση της διαρροής στη βάση, όταν είναι παρούσα, 

αρκεί η αύξηση του μήκους του αντίστοχου στοιχείου υποστυλώματος ως ένα κατάλληλο βαθμό. Για 

οδηγίες σχετικά με το πώς να υπολογίσετε αυτό το μήκος διείσδυσης της διαρρροής ανατρέξτε στην 

διαθέσιμη βιβλιογραφία. [π.χ. Paulay και Priestley, 1992; Priestley et al., 1996] 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προφανώς καμία από αυτές τις ενότητες δεν εμφανίζετα όταν επιλέγεται Ιδιομορφική 

Ανάλυση. 
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1. Μέθοδος ASCE 7-16: Χρησιμοποιώντας τη σχέση 6.1-2 της παραγράφου 6.10.2.1 του ASCE 7-16 
(ASCE 7-16 κεφάλαιο 6). 

𝐹𝑑𝑥 =
1

2
𝜌𝑠𝐼𝑡𝑠𝑢𝐶𝑑𝐶𝑐𝑥𝐵(ℎ𝑢2) 

Όπου Fdx είναι η συνολική δύναμη του τσουνάμι, Itsu είναι ο συντελεστής σημασίας του τσουνάμι, Cd 
είναι ο συντελεστής οπισθέλκουσας για το κτίριο (βλ. Πίνακας 6.10-1 του ASCE 7-16 Κεφάλαιο 6), h 
είναι το βάθος πλημμύρας, u είναι η ταχύτητα ροής και το Ccx είναι ένας συντελεστής που δίνεται από 
την εξίσωση 6.10-3 του ASCE 7-16 κεφάλαιο 6 και Β είναι το πλάτος της κατασκευής που επηρεάζεται 
από το τσουνάμι 

2. Μέθοδος Foster et al (2017): Χρησιμοποιώντας την εξίσωση (1) από τους Petrone et al. [2017] 
σχέσεις που συνοψίζονται στην εργασία των Foster et al. [2017]. 

Για Fr<Frc: 𝐹/𝐵 = 𝑠𝑔𝑛(𝑢) 
1

2
𝐶𝐷𝜌𝑠𝑢

2ℎ 

Για Fr≥Frc: 𝐹/𝐵 =  𝑠𝑔𝑛(𝑢) 𝜆𝜌𝑠𝑔
1

3⁄ 𝑢
4

3⁄ ℎ
4

3⁄  

Όπου Fr είναι ο αριθμός Froude, Frc είναι το όριο του αριθμού Froude που υπολογίζεται σύμφωνα με 
τις εξισώσεις του Petrone et al. [2017], το Cd είναι ένας συντελεστής οπισθέλκουσας, u και h είναι η 
ταχύτητα ροής και το βάθος πλημμύρας αντίστοιχα, το g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας, το B είναι 
το πλάτος της πληγείσας περιοχής από το τσουνάμι και το λ υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την εξ. (26) 
από τους Foster et al. [2017]. 

Για κάθε μέθοδο πρέπει να οριστεί ένας αριθμός μεταβλητών που αφορούν την συγκεκριμένη μέθοδο 
και συγκεκριμένα: 

Μεταβλητές για τη μέθοδο ASCE 7-16: 

i. Συντελεστής Σημασίας Τσουνάμι (Itsu): Ο Συντελεστής Σημασίας Τσουνάμι λαμβάνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 6.8.3.2 του ASCE 7-16, Κεφάλαιο 6. 

ii. Ο συντελεστής Ccx υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση 6.10.2 που δίνεται στην παράγραφο 
6.10.2.1 του Κεφαλαίου 6 του ASCE 7-16. 

 

Μέθοδος ASCE 7-16 μαζί με τις μεταβλητές υπολογισμού 
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Μεταβλητές για την μέθοδο Foster et al. (2017): 

i. Λόγος Αποκλεισμού: Το κλάσμα αποκλεισμού b/w όπου w είναι το πλάτος ενός καναλιού ροής 
νερού και b είναι το πλάτος ενός εμποδίου στο δρόμο του καναλιού, ένα μοντέλο που 
χρησιμοποιείται σε πειραματικές εργασίες για τη Προσομοίωση Τσουνάμι [Qi et al., 2014; 
Foster et al., 2017]. 

  

Οι Foster et al. [2017] μέθοδος μαζί με τις μεταβλητές υπολογισμού 

Μεταβλητές υπολογισμού και ανάλυσης δυνάμεων τσουνάμι 

Τύπος χρονοϊστορίας Τσουνάμι: Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τον τύπο της χρονοσειράς βάθους 
και ταχύτητας που θα χρησιμοποιηθεί για τη μοντελοποίηση του τσουνάμι και τον υπολογισμό της 
Συνολικής Δύναμης Τσουνάμι. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ των παρακάτω επιλογών με κάθε 
επιλογή να χρειάζεται να καθοριστούν οι δικές της μεταβλητές. 

i) Χρονοϊστορία ASCE 7-16: Χρονοϊστορίες Βάθους και Ταχύτητας του Σχήματος 6.8-
1 του κεφαλαίου 6 του ASCE 7-16. Προκειμένου να καθοριστεί πλήρως η 
χρονοϊστορία, πρέπει να οριστούν το Μέγιστο Βάθος Πλημμύρας (hmax) και η 
ταχύτητα ροής (umax) του Μέγιστου Θεωρούμενου Τσουνάμι 

ii) Χρονοϊστορία ASCE 7-16 έως και Load Case 2: Χρονοϊστορίες Βάθους και 
Ταχύτητας του ASCE 7-16 αλλά μέχρι το σημείο Load Case 2 που υποδεικνύεται 
στο Σχήμα 6.8-1 του ASCE 7-16 Κεφάλαιο 6. Οι μεταβλητές που πρέπει να 
οριστούν είναι πάλι hmax και umax. 

iii) Μεταβλητό βάθος/Σταθερός αριθμός Froude Χρονοϊστορίες: Το βάθος αυξάνεται 
γραμμικά από ένα ελάχιστο σε ένα μέγιστο βάθος, ενώ η ταχύτητα υπολογίζεται 
χρησιμοποιώντας έναν σταθερό αριθμό Froude. Οι απαραίτητες μεταβλητές είναι 
το ελάχιστο και μέγιστο βάθος και ο σταθερός αριθμός Froude. 

iv) Χρονοϊστορία με μέγ. βάθος = ύψος κτιρίου: Αυτή η επιλογή δημιουργεί τη 
χρονοϊστορία βάθους/ταχύτητας του ASCE 7-16 έως το σημείο Load Case 2 και 
μετά το Load Case 2 το βάθος συνεχίζει να αυξάνεται γραμμικά μέχρι να φτάσει 
στο ύψος του κτιρίου. Τα hmax και umax πρέπει να οριστούν για τον υπολογισμό 
της χρονοϊστορίας βάθους και ταχύτητας του ASCE. 
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Επιλογή χρονοϊστορίας ASCE 7-16 με τις πρόσθετες απαραίτητες μεταβλητές 

 

Επιλογή Χρονοϊστορίας ASCE 7-16 έως και Load Case 2 με τις πρόσθετες απαραίτητες μεταβλητές 
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Επιλογή Μεταβλητό βάθος/Σταθερός αριθμός Froude Χρονοϊστορίες με τις πρόσθετες απαραίτητες 
μεταβλητές 

 

Επιλογή Χρονοϊστορίας με μέγ. βάθος = ύψος κτιρίου με τις πρόσθετες απαραίτητες μεταβλητές 
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Πυκνότητα Υγρού - ρs 

Η πυκνότητα υγρού που λαμβάνεται υπόψη για τους υπολογισμούς της συνολικής δύναμης του 
τσουνάμι, συνήθως λαμβάνεται ίση με την πυκνότητα του θαλασσινού νερού. 

Πλάτος Επηρεαζόμενης Περιοχής - Β 

Το συνολικό πλάτος της κατασκευής που επηρεάζεται από το φορτίο τσουνάμι. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στο κεφάλαιο 6 του ASCE 7-16 και στους Foster et al. 
2017. 

Δεξιόστροφη γωνία κτηρίου με κατεύθυνση ροής Τσουνάμι 

Αυτή η μεταβλητή καθορίζει τη δεξιόστροφη γωνία μεταξύ της ροής του τσουνάμι και του καθολικού 
άξονα X του σεισμού. Μια γωνία ίση με μηδέν δείχνει ότι η κατεύθυνση ροής του τσουνάμι είναι κατά 
μήκος του καθολικού άξονα Χ. 

Υψόμετρο αναφοράς 

Η υψομετρική διαφορά μεταξύ του χαμηλότερου σημείου του κτιρίου και του μηδενικού βάθους 
πλημμύρας. Μια μηδενική τιμή υποδηλώνει ότι το σημείο μηδενικού βάθους πλημμύρας συμπίπτει με 
τον χαμηλότερο κόμβο του κτιρίου. Μια αρνητική τιμή υποδηλώνει ότι το μηδενικό βάθος πλημμύρας 
του τσουνάμι είναι χαμηλότερο από τον χαμηλότερο κόμβο του κτιρίου και μια θετική τιμή δείχνει ότι 
ο χαμηλότερος κόμβος του κτηρίου είναι χαμηλότερος από το μηδενικό βάθος πλημμύρας του τσουνάμι. 

Καθ’ ύψος κατανομή δυνάμεων τσουνάμι 

Αυτή η επιλογή ορίζει το μοτίβο που χρησιμοποιείται για την κατανομή της Συνολικής Δύναμης 
Τσουνάμι καθ’ ύψος του κτιρίου. Η Ομοιόμορφη κατανομή δείχνει ότι το φορτίο τσουνάμι κατανέμεται 
ομοιόμορφα σε κάθε όροφο που επηρεάζεται από το τσουνάμι ενώ η Τριγωνική κατανομή ακολουθεί 
το σχέδιο κατανομής (Β) που υποδεικνύεται στο Σχήμα 9 στην εργασία των Petrone et al. [2017]. 

 

Επιλογές Καθ’ ύψος κατανομών δυνάμεων τσουνάμι 
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Μοτίβα συνολικής κατανομής των δυνάμεων του τσουνάμι καθ’ ύψος του κτιρίου: α. 
Ομοιόμορφη Κατανομή και β. Τριγωνική κατανομή κατά τους Petrone et al. [2017] 

Μεταβλητές για τη Φάση 1 (VDPO) 

Η μόνη μεταβλητή που πρέπει να οριστεί για τη φάση ανάλυσης VDPO είναι ο αριθμός των βημάτων 
που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση VDPO 

Μεταβλητές για τη Φάση 2 (CDPO) 

Για τη φάση 2 (CDPO) ο χρήστης πρέπει να καθορίσει εάν η ανάλυση CDPO θα πραγματοποιηθεί ή όχι, 
τη μέγιστη αναλογία παραμόρφωσης που επιτεύχθηκε κατά την ανάλυση CPDO (αναλογία με την 
παραμόρφωση του κόμβου ελέγχου στην αρχή της ανάλυσης CDPO) και τον αριθμό βημάτων στα οποία 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ανάλυση CDPO. 

  

Μεταβλητές για τις φάσεις VDPO και CDPO της Ανάλυσης Τσουνάμι 

Κόμβοι φορτισμένοι με τσουνάμι 

Στον πίνακα με όλους τους κόμβους του κτιρίου, ο χρήστης πρέπει να ορίσει σε ποιους κόμβους 
εφαρμόζονται τα φορτία του τσουνάμι. Το τμήμα της συνολικής δύναμης του τσουνάμι που αποδίδεται 
σε μια συγκεκριμένη ομάδα κόμβων με το ίδιο ύψος θα κατανεμηθεί στη συνέχεια στους επιλεγμένους 
κόμβους που ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα. 



222 SeismoStruct Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

 

Πίνακας με τους κόμβους που εφαρμόζονται φορτία τσουνάμι 

Όταν οριστούν όλες οι μεταβλητές, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το κουμπί «Υπολογισμός Φορτίων 
Τσουνάμι» και να εκτελέσει τον υπολογισμό του βάθους/ταχύτητας πλημμύρας και της χρονοϊστορίας 
της Συνολικής Δύναμης Τσουνάμι και να κατανείμει τη Συνολική Δύναμη Τσουνάμι στους Κόμβους  
Φόρτισης. Η χρονοϊστορία της Δύναμης Τσουνάμι για τη φάση ανάλυσης VDPO θα εισαχθεί στην 
καρτέλα «Καμπύλες Χρονοϊστορίας» και τα Στατικά επικόμβια φορτία χρονοϊστορίας για τη φάση 
ανάλυσης VDPO θα εισαχθούν στην καρτέλα Επιβαλλόμενα φορτία του προγράμματος. Τέλος, 
επιλέγοντας το κουμπί «Βασικές Παράμετροι Τσουνάμι» θα ανοίξει ένα παράθυρο που παρουσιάζει τις 
χρονοϊστορίες των κύριων παραμέτρων της Ανάλυσης Τσουνάμι, συμπεριλαμβανομένων του βάθους 
πλημμύρας, της ταχύτητας ροής, του αριθμού Froude και της Συνολικής Δύναμης του Τσουνάμι. 

 

Παράθυρο με κύρια χρονοσειρά φορτίου τσουνάμι 
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Επικόμβια Φορτία 

Στο SeismoStruct υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες επικόμβιων φορτίων που μπορούν να επιλεγούν. 
Μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε μοντέλο κατασκευής, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, 
ανάλογα με τον τύπο της ανάλυσης που εκτελείται. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος ‘’φορτίο’’, 
όπως χρησιμοποιείται στο SeismoStruct, αναφέρεται σε οποιονδήποτε τύπο δράσης που μπορεί να 
εφαρμοστεί στην κατασκευή, και μπορεί να αποτελείται από δυνάμεις, μετακινήσεις και/ή 
επιταχύνσεις.  

 

Ενότητα Επιβαλλόμενων Φορτίων 

Όπως σε όλες τις υπόλοιπες ενότητες, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει νέα φορτία, και να 
αφαιρέσει/επεξεργαστεί τα υφιστάμενα. Επιπλέον, είναι διαθέσιμη μια επιλογή προσαύξησης των 
φορτίων, ώστε να επιτρέπεται η ευκολότερη παραγωγή νέων δράσεων στους κόμβους. Λειτουργεί με 
παρόμοιο τρόπο όπως η αυτόματη παραγωγή κόμβων, ο χρήστης ορίζει την ονομασία του κόμβου και 
την τιμή προσαύξησης φορτίου και στη συνέχεια αυτά χρησιμοποιούνται αυτόματα για την παραγωγή 
νέων δράσεων στους κόμβους μέσω μιας ‘επανάληψης’ ενός επιλεγμένου σετ φορτίων. Αυτή η 
λειτουργία απαιτεί οι ονομασίες των κόμβων να αναφέρονται σε αριθμό (π.χ. 100) ή λέξη+αριθμό (π.χ. 
nod20). 

  

Αυτόματη Προσαύξηση 



224 SeismoStruct Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

Μόνιμα Φορτία (αποδίδονται με σκούρο μπλε χρώμα βέλους στην απεικόνιση) 

Αυτό περιλαμβάνει όλα τα στατικά φορτία που εφαρμόζονται σε μόνιμη βάση στην κατασκευή. Μπορεί 
να είναι δυνάμεις (π.χ. ίδιο-βάρος) ή προκαθορισμένες μετακινήσεις (π.χ. στη θεμελίωση) που 
ασκούνται στους κόμβους. 

 

Παράδειγμα Μόνιμων Φορτίων 

Όταν εκτελείται μια ανάλυση, τα μόνιμα φορτία λαμβάνονται υπόψη πριν από κάθε άλλο τύπο 
φορτίων, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε τύπο ανάλυσης, εκτός από την Ιδιομορφική 
Ανάλυση, όπου τα μόνιμα φορτία χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή των μαζών, εφόσον έχει 
επιλεγεί η σχετική επιλογή στις Ρυθμίσεις Έργου > Ενότητα Βαρύτητας & Μάζας. 

 

 

Αυξητικά Φορτία (αποδίδονται με ανοικτό μπλε χρώμα βέλους στην απεικόνιση) 

Αναπαριστούν ψευδο-στατικά φορτία (δυνάμεις ή μετακινήσεις) που μεταβάλλονται σταδιακά. Το 
μέγεθος του φορτίου σε κάθε βήμα δίνεται από το γινόμενο της ονομαστικής του τιμής, που ορίζεται 
από τον χρήστη, και του τρέχοντος συντελεστή φορτίου, ο οποίος ανανεώνεται αυτόματα ή με 
καθοριζόμενο από το χρήστη τρόπο. Τα αυξητικά φορτία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στις 
αναλύσεις τύπου pushover, γενικά χρησιμοποιούνται για να εκτιμήσουν την οριζόντια ικανότητα της 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Τα φορτία βαρύτητας πρέπει να επιβληθούν με κατεύθυνση προς τα κάτω, γι’ αυτό το 

λόγο λαμβάνουν πάντα αρνητική τιμή.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αν έχει επιλεχθεί από τις Ρυθμίσεις Έργου > Ενότητα Βαρύτητας & Μάζας ότι τα φορτία 

παράγονται από τις μάζες (στην κατεύθυνση της βαρύτητας με βάση την τιμή του g, ή σε 

οποιαδήποτε μεταφορική διεύθυνση, σύμφωνα με καθορισμένες από το χρήστη συντεταγμένες) και 

το μοντέλο έχει ήδη μάζες (που ορίστηκαν στις ενότητες υλικών, διατομών, ή κατηγοριών 

στοιχείων), τότε το πρόγραμμα θα υπολογίσει και θα επιβάλει αυτόματα κατανεμημένα μόνιμα 

φορτία. 

Μόνιμα φορτία κόμβων 
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κατασκευής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε αναπροσαρμοζόμενες όσο και σε μη-
αναπροσαρμοζόμενες κατανομές φορτίων, όμως σε περίπτωση Προσαρμοζόμενης Pushover 
συνίσταται ξεκάθαρα η επιλογή της επιβολής Μετακινήσεων [e.g. Antoniou and Pinho, 2004b; Pietra et 
al., 2006; Pinho et al., 2007]. 

  

Παράδειγμα Αυξητικών Φορτίων 

Στατικά Φορτία Χρονοϊστορίας (αποδίδονται με ανοικτό μπλε χρώμα βέλους στην απεικόνιση) 

Είναι στατικά φορτία (δυνάμεις και/ή μετακινήσεις) που μεταβάλλονται στον ψευδο-χρόνο σύμφωνα 
με τις καθοριζόμενες από το χρήστη καμπύλες φόρτισης. Το μέγεθος ενός φορτίου σε κάθε βήμα χρόνου 
υπολογίζεται ως το γινόμενο μεταξύ της ονομαστικής του τιμής, που καθορίζεται από τον χρήστη, και 
τον μεταβλητό συντελεστή φόρτισης, που χαρακτηρίζεται από την καμπύλη φόρτισης. Αυτός ο τύπος 
φορτίων χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην στατική ανάλυση χρονοϊστορίας, η οποία συχνά 
εκτελείται για την προσομοίωση ψευδο-στατικού ελέγχου κατασκευών που υπόκεινται σε ποικίλες 
διατάξεις δυνάμεων ή μετακινήσεων (π.χ. ανακυκλιζόμενη φόρτιση). 

Αυξητικά φορτία 
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Παράδειγμα Στατικού Φορτίου Χρονοϊστορίας 

Φορτία Δυναμικής Χρονοϊστορίας(αποδίδονται με βέλη πράσινου χρώματος στις απεικονίσεις) 

Είναι δυναμικά φορτία (επιταχύνσεις ή δυνάμεις) που μεταβάλλονται σύμφωνα με διαφορετικές 
καμπύλες φόρτισης στον πραγματικό χρόνο. Το γινόμενο των σταθερών ονομαστικών τιμών και του 
μεταβλητού συντελεστή φόρτισης που εκτιμάται από την καμπύλη φόρτισης (π.χ. 
επιταχυνσιογράφημα) σε κάποιον συγκεκριμένο χρόνο, δίνει το μέγεθος του φορτίου που επιβάλλεται 
στην κατασκευή. 

 

Παράδειγμα Φορτιών Δυναμικής Χρονοϊστορίας 

Στατικό TH Φορτίο 

Δυναμικά ΤH Φορτία 
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Αυτά τα φορτία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ανάλυση δυναμικής χρονοϊστορίας, για να 
αναπαραστήσουν την απόκριση της κατασκευής σε σεισμό, ή σε αυξητική δυναμική ανάλυση, για την 
εκτίμηση της οριζόντιας ικανότητας της κατασκευής.  

 

 

 

 

 

 

Κατανεμημένα Φορτία 

Μπορούν να εισαχθούν μόνιμα φορτία κατανεμημένα κατά μήκος του στοιχείου, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα. Όπως σημειώνεται στην ενότητα Επικόμβια Φορτία, τα μόνιμα φορτία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε όλους τους τύπους της ανάλυσης και λαμβάνονται υπόψη πάντα πριν από κάθε 
άλλο τύπο φορτίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η εφαρμογή φορτίων μετακινήσεων στους δεσμευμένους κόμβους, ώστε να 

μετακινούνται μαζί (π.χ. μέσω ενός άκαμπτου συνδέσμου), μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα 

σύγκλισης (επειδή οι επιβαλλόμενες μετακινήσεις μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Με πλαισιακά στοιχεία δύναμης είναι δυνατό να προσομοιωθούν επακριβώς φορτία που 

δρούν κατά μήκος του μέλους, και για αυτό να αποφευχθεί η ανάγκη μετατροπής των 

κατανεμημένων φορτίων σε ισοδύναμες σημειακές δυνάμεις/ροπές στους ακραίους κόμβους του 

στοιχείου (και στη συνέχεια για εκτενή επαναφορά της τάσης για την ανάκτηση ακριβών 

αποτελεσμάτων αποκρίσης των στοιχείων). Ωστόσο ένα τέτοιο χαρακτηριστικό δεν έχει εφαρμοστεί 

ακόμα στο SeismoStruct. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Η αντοχή και η δυσκαμψία των στοιχείων τοιχοπληρώσεων εισάγεται μετά την επιβολή 

των αρχικών φορτίων, ώστε τα πρώτα να μην αντιστέκονται στα φορτία βαρύτητας (τα οποία 

κανονικά απορροφούνται από τα γύρω πλαίσια). Αν οι χρήστες ορίσουν τις τοιχοπληρώσεις τους 

ώστε να αντέχουν σε φορτία βαρύτητας (φέροντα), τότε πρέπει να ορίσουν τα τελευταία ως μη 

αρχικά φορτία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Όταν εκτιμάται η οριζόντια ικανότητα μη συμμετρικών κατασκευών, οι χρήστες 

πρέπει να προσέξουν να επιβάλουν τα σταδιακά φορτία και στις δύο κατευθύνσεις (δηλ. να 

εκτελέσουν δύο αναλύσεις Pushover) προκειμένου να προσδιορίσουν την ικανότητα της κατασκευής 

τόσο στην ‘ασθενή’ όσο και στην ‘ισχυρή’ κατεύθυνση. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Οι χρήστες που επιθυμούν να επιβάλουν τα φορτία (συμπεριλαμβανομένων των 

επιταχυνσιογραφημάτων) με μια γωνία πρόσπτωσης διαφορετική από 90 μοίρες, μπορούν να το 

κάνουν επιβάλλοντας τέτοια φορτία σε πολλαπλής διεύθυνσης συνιστώσες (x, y, z). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6: Οι εκρήξεις μπορούν να παράγουν τρία διαφορετικά είδη φοτίων: (i) ωστικό κύμα, το 

οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως ορμητικό φορτίο, δυναμική δράση ή ψευδο-στατικό κύμα ανάλογα με 

τα χαρακτηριστικά του, (ii) δυναμική πίεση που επιβάλλεται στην κατασκευή λόγω έκρηξης αερίου 

και (iii) κύμα από εδαφική δόνηση, το οποίο έχει τρείς τύπους κύματος με διαφορετικές ταχύτητες 

και συχνότητες που ονομάζονται κύματα θλίψης, κύματα διάτμησης και επιφανειακά κύματα [Chege 

and Matalanga, 2000]. Για αυτό, Μόνιμα Φορτία, Στατικά Φορτία Χρονοϊστορίας και Δυναμικά Φορτία 

Χρονοϊστορίας πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν προσομοιώνεται αυτός ο τύπος της δράσης. 
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Ενότητα Επιβαλλόμενα Φορτία 

Όπως σε όλες τις υπόλοιπες ενότητες, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει νέα φορτία και να 
αφαιρέσει/επεξεργαστεί τα υφιστάμενα. Επιπλέον, είναι διαθέσιμη η αυτόματη προσαύξηση των 
φορτίων, ώστε να επιτρέψει στους χρήστες την ευκολότερη παραγωγή νέων δράσεων στοιχείων. Ο 
χρήστης ορίζει την ονομασία και την τιμή της προσαύξησης του φορτίου, και στη συνέχεια αυτά 
χρησιμοποιούνται αυτόματα για να παραχθούν νέα φορτία στοιχείων μέσω ‘επανάληψης’ ενός 
επιλεγμένου σετ ήδη ορισμένων φορτίων. Αυτή η λειτουργία προϋποθέτει η ονομασία στοιχείων να 
περιλαμβάνει αριθμό (π.χ. 100) ή λέξη+αριθμό (π.χ. Β20). 

 

Προσαύξηση Φορτίου 
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Παράδειγμα Μόνιμων Φορτίων 

 

Φάσεις Φόρτισης 

Στην ανάλυση Pushover, συνήθως η επιβαλλόμενη φόρτιση αποτελείται από κατακόρυφα φορτία 
βαρύτητας στην κατακόρυφη διεύθυνση (z) και σταδιακά αυξανόμενα φορτία σε μια ή και στις δύο 
εγκάρσιες διευθύνσεις (x & y). Όπως συζητήθηκε στο Παράρτημα Β > Ανάλυση Pushover, το μέγεθος 
των σταδιακών φορτίων Pi σε κάθε βήμα φόρτισης i της ανάλυσης δίνεται από το γινόμενο της 
ονομαστικής τιμής P0 που ορίζεται από τον χρήστη στην ενότητα Επιβαλλόμενα Φορτία, και τον 
συντελεστή φόρτισης λ σε αυτό το βήμα:  

𝑃𝑖 = 𝜆𝑖𝑃0 

Ο τρόπος με τον οποίο ο συντελεστής φόρτισης λ προσαυξάνεται στα στάδια ή, με άλλα λόγια η 
στρατηγική φόρτισης που χρησιμοποιείται στην ανάλυση pushover, ορίζεται πλήρως στην ενότητα 
Φάσεις Φόρτισης, όπου μπορεί να οριστεί ένας απεριόριστος αριθμός σταδίων φόρτισης/επίλυσης 
ορίζοντας διαφορετικούς συνδυασμούς τριών διαφορετικών τύπων ελέγχου pushover που είναι 
διαθέσιμοι στο SeismoStruct, όπως φαίνεται παρακάτω. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σταδιακή φόρτιση P μπορεί να αποτελείται από δυνάμεις ή μετακινήσεις, 
επιτρέποντας έτσι την εκτέλεση τόσο της pushover με βάση τη δύναμη όσο και αυτήν με βάση τη 
μετακίνηση. Σαφώς, για τις περισσότερες περιπτώσεις η επιβολή δυνάμεων θα είναι προτιμότερη σε 
σχέση με τη χρήση σταδιακών φορτίων μετακίνησης, αφού ο περιορισμός της παραμόρφωσης της 
κατασκευής σε ένα προκαθορισμένο σχήμα μπορεί να αποκρύψει τα πραγματικά χαρακτηριστικά 
απόκρισής της (π.χ. μαλακός όροφος), εκτός αν χρησιμοποιηθεί η πιο εξελιγμένη Προσαρμοζόμενη 
ανάλυση pushover. Γι’ αυτό το λόγο η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη στρατηγική φόρτισης σε μη-
Προσαρμοζόμενη Pushover είναι η pushover με βάση τη δύναμη με έλεγχο μετακινήσεων, όπως 
περιγράφεται παρακάτω. 

• Έλεγχος Φορτίου 
• Έλεγχος Απόκρισης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα φορτία βαρύτητας πρέπει να εφαρμόζονται με κατεύθυνση προς τα κάτω, γι’ αυτό το 

λόγο έχουν πάντα αρνητική τιμή. 

Μόνιμα Φορτία Στοιχείων 
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• Αυτόματος Έλεγχος Απόκρισης 

 

 

 

Έλεγχος Φορτίου 

Σε αυτόν τον τύπο συνδυασμού φόρτισης/επίλυσης, ο χρήστης ορίζει τον στοχευόμενο συντελεστή 
φορτίου (τον συντελεστή με τον οποίο πολλαπλασιάζονται όλα τα ονομαστικά φορτία που ορίζονται 
στην ενότητα Επιβαλλόμενα Φορτία, για να παραχθούν τα στοχευόμενα φορτία) και ο αριθμός των 
βημάτων στον οποίο θα υποδιαιρεθεί το διάνυσμα στοχευόμενου φορτίου, για τη σταδιακή επιβολή.  

 

Παράδειγμα Φάσης Φόρτισης – Έλεγχος Φορτίου 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι χρήστες μπορούν να εκμεταλευτούν το κουμπί Προσθήκη Συνδυασμού για να 

επιβαλλουν τυπικούς συνδυασμούς φόρτισης που δουλεύουν καλά για τις περισσότερες των 

περιπτώσεων. Σημειώστε, όμως, ότι δεν πρέπει να έχουν ήδη οριστεί φάσεις φόρτισης, για να είναι 

διαθέσιμη αυτή η επιλογή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Υπογραμμίζεται ξανά ότι μπορεί να οριστεί ένας απεριόριστος αριθμός στρατηγικών 

φόρτισης/λύσης, επιβάλλοντας διαφορετικούς συνδυασμούς των τριών διακριτών φάσεων 

φόρτισης που διατίθενται. Για παράδειγμα ο χρήστης μπορεί να επιθυμεί: (α) να επιβάλλει τα φορτία 

της Pushover σε δύο ή περισσότερες φάσεις φόρτισης, χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό βήμα 

σταδίου για κάθε μια από αυτές (π.χ. μεγαλύτερο βήμα πριν τη διαρροή, μικρότερο βήμα στην 

ανελαστική περιοχή), (β) να χρησιμοποιήσει αρκετές φάσεις για να ‘σπρώξει’ ένα 3D μοντέλο, πρώτα 

στη μια διεύθυνση, μετά στην άλλη, μετά πίσω στην πρώτη κ.ο.κ., (γ) να εκτελέσει ανακυκλιζόμενη 

ανάλυση pushover, να σπρώχνει και να τραβάει την κατασκευή σε διαδοχικούς κύκλους (η στατική 

ανάλυση χρονοϊστορίας είναι πιο κατάλληλη για τέτοιες περιπτώσεις). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου δεν είναι παρούσα μόνιμη φόρτιση, μπορεί να είναι 

βολικό να επιβάλλεται ένα μηδενικό διάνυσμα φορτίου κάπου στην κατασκευή, ώστε να εκτελεστεί 

το αρχικό βήμα με τα μόνιμα φορτία και η καμπύλη ικανότητας να ‘αναγκαστεί’ να ξεκινήσει από την 

αρχή των αξόνων, το οποίο το καθιστά ελαφρώς ισορροπημένο. 



Εισαγωγή Δεδομένων 231 

 

Γι’ αυτό ο συντελεστής φορτίου λ, μεταβάλλεται μεταξύ 0 και της τιμής του συντελεστή του 
στοχευόμενου φορτίου, με ένα αρχικό βήμα σταδίου Δλ0 το οποίο είναι ίσο με το ποσοστό μεταξύ του 
συντελεστή στοχευόμενου φορτίου και του αριθμού των βημάτων. Η τιμή του 0 αλλάζει μόνο όταν η 
λύση ενός συγκεκριμένου βήματος αποτυγχάνει να συγκλίνει, σε αυτήν την περίπτωση ο σταδιακός 
συντελεστής φόρτισης μειώνεται μέχρι να επιτευχθεί σύγκλιση, ενώ μετά από αυτήν προσπαθεί να 
επιστρέψει στην αρχική του τιμή (ανατρέξτε στην αυτόματη προσαρμογή βήματος για περισσότερες 
λεπτομέρειες). Η φάση ολοκληρώνεται μόλις επιτυγχάνεται η στοχευόμενη μετακίνηση ή όταν 
συμβαίνει δομική ή αριθμητική κατάρρευση.  

Αν ο χρήστης όρισε τα σταδιακά φορτία ως δυνάμεις, τότε εκτελείται pushover ελέγχου φορτίου, με 
τον συντελεστή φόρτισης να χρησιμοποιείται ώστε να κλιμακώσει απευθείας το επιβαλλόμενο 
διάνυσμα φορτίου, μέχρι το σημείο της μέγιστης ικανότητας. Αν ο χρήστης επιθυμεί να ‘πιάσει’ την μετά 
την κορυφή συμπεριφορά ‘πλαστικοποίησης’ της κατασκευής, τότε πρέπει να προστεθεί μια φάση 
ελέγχου της μετακίνησης ή αυτόματου ελέγχου της μετακίνησης, στην φάση ελέγχου του φορτίου (το 
πρόγραμμα αυτόματα θα αλλάξει από τη μια φάση στην άλλη). Αυτός ο τύπος στρατηγικής 
φόρτισης/λύσης χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης πρέπει να ελέγχει απευθείας τον τρόπο με τον οποίο 
το διάνυσμα της δύναμης επιβάλλεται σταδιακά στην κατασκευή.  

Αν, εναλλακτικά, ο χρήστης επιβάλει την φόρτιση ως μετακινήσεις, τότε θεωρείται μια Pushover 
ελέγχου των αποκρίσεων, και επιβάλλεται σταδιακά στην κατασκευή ένα διάνυσμα φόρτισης 
μετακίνησης. Αυτή η στρατηγική φόρτισης/απόκρισης χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης επιθυμεί να 
έχει απευθείας έλεγχο στο παραμορφωμένο σχήμα της κατασκευής σε κάθε βήμα της ανάλυσης. Όμως, 
συνήθως, δεν συνίσταται η εφαρμογή του αφού ο περιορισμός της παραμόρφωσης της κατασκευής σε 
ένα προκαθορισμένο σχήμα μπορεί να αποκρύψει τα πραγματικά χαρακτηριστικά απόκρισής του (π.χ. 
μαλακός όροφος), εκτός αν χρησιμοποιηθεί η πιο εξελιγμένη προσαρμοζόμενη ανάλυση pushover. 

 

 

Έλεγχος Απόκρισης 

Σε αυτόν τον τύπο συνδυασμού φόρτισης/επίλυσης, δεν ελέγχεται το διάνυσμα φόρτισης, όπως στην 
περίπτωση ελέγχου φόρτισης, αλλά η απόκριση ενός συγκεκριμένου κόμβου της κατασκευής. Εξ’ ου, 
όταν ορίζεται μια φάση ελέγχου μετακινήσεων, ο χρήστης πρέπει να ορίσει τον κόμβο και τον 
αντίστοιχο βαθμό ελευθερίας που θα ελεγχθεί από τον αλγόριθμο, μαζί με την στοχευόμενη μετακίνηση 
στην οποία η ανάλυση τερματίζεται. Επιπλέον, πρέπει να προσδιοριστεί ο αριθμός των βημάτων, στα 
οποία η στοχευόμενη μετακίνηση θα υποδιαιρεθεί. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Όταν χρησιμοποιείται μία φάση ελέγχου φορτίου με βάση τη δύναμη (+ μια φάση 

ελέχγου μετακίνησης), η κατανομή των σημείων της καμπύλης δύναμης-μετακίνησης συνήθως 

καταλήγει ανώμαλη, με μεγαλύτερη πυκνότητα στο κομμάτι πριν την κορυφή, όπου οι σχετικά 

μεγάλες αυξήσεις δύναμης αντιστοιχούν σε μικρά βήματα μετακινήσεων, και τα χαμηλότερα 

στοιχεία συγκεντρώνονται στην περιοχή μετά την κορυφή, όπου πολύ μικρές μεταβολές στη δύναμη 

μπορεί να αντιστοιχούν σε μεγάλα άλματα στην παραμόρφωση. Προκειμένου να λύσετε ή να 

μετριάσετε αυτό το πρόβλημα πρέπει να χρησιμοποιείσετε έλεγχο απόκρισης. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Όταν τα επιβαλλόμενα αυξητικά φορτία είναι μετακινήσεις, το πρόγραμμα θα 

προσαρμόσει αυτόματα την τιμή της πρώτης αύξησης έτσι ώστε η τελευταία τιμή να προστεθεί στα 

φορτία βαρύτητας προκαλώντας μετακινήσεις ίσες με την αρχική προβλεπόμενη τιμή της 

στοχευόμενης μετακίνησης στο τέλος της πρώτης προσαύξησης. Με άλλα λόγια, αν το επιθυμούσε ο 

χρήστης, για παράδειγμα, να επιβάλλει μια μετακίνηση ορόφου 200mm σε 100 στάδια, και αν τα 

φορτία βαρύτητας θα προκαλούσαν μια οριζόντια μετακίνηση 0.04mm, τότε οι προσαυξήσεις των 

σταδίων θα ήταν 1.96, 2.0, 2.0, ..., 2.0. Όμως, αυτή η προσαρμογή θα συμβεί μόνο αν σε εκείνες τις 

περιπτώσεις όπου τα φορτία βαρύτητας-επιβαλλόμενη μετακίνηση είναι μικρότερη από την 

θεωρούμενη πρώτη οριζόντια προσαύξηση φορτίου. Εάν αυτή είναι η συνθήκη που επιβάλλεται (π.χ. 

disp_gravt=2.07, στο πάραπάνω παράδειγμα), τότε τα βήματα μετατόπισης θα είναι ίσα με την τιμή 

(200-2.07)/100=1.9793, σαφώς ένα πολύ λιγότερο ισορροπημένο σχήμα. 
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Παράδειγμα Φάσης Φόρτισης – Έλεγχος Αποκρίσεων 

Γι’ αυτό ο συντελεστής φορτίου λ, δεν ελέγχεται αυτόματα από τον χρήστη, αλλά υπολογίζεται 
αυτόματα από το πρόγραμμα ώστε το επιβαλλόμενο διάνυσμα φόρτισης Pi = iP0 σε μία συγκεκριμένη 
αύξηση i να αντιστοιχεί στην επίτευξη της στοχευόμενης μετακίνησης στον κόμβο ελέγχου σε αυτήν 
την αύξηση. Όταν η λύση ενός συγκεκριμένου βήματος αποτυγχάνει να συγκλίνει, το αρχικό βήμα 
μετακίνησης μειώνεται μέχρι να επιτευχθεί σύγκλιση, ενώ μετά από αυτήν προσπαθεί να επιστρέψει 
στην αρχική του τιμή (ανατρέξτε στην αυτόματη προσαρμογή βήματος για περισσότερες 
λεπτομέρειες). Η φάση ολοκληρώνεται μόλις επιτυγχάνεται η στοχευόμενη μετακίνηση ή όταν 
συμβαίνει δομική ή αριθμητική κατάρρευση.  

Με αυτήν τη στρατηγική φόρτισης, είναι δυνατόν (i) να ‘πιάσετε’ μη κανονικότητες στην απόκριση (π.χ. 
μαλακός όροφος), (ii) να ‘πιάσετε’ την μετά την κορυφή συμπεριφορά ‘πλαστικοποίησης’ της 
απόκρισης και (iii) να εκτιμήσετε μια άρτια κατανομή σημείων στην καμπύλη δύναμης-μετακίνησης. Γι’ 
αυτούς τους λόγους, αυτός ο τύπος φάσης φόρτισης/λύσης συνήθως αποτελεί την καλύτερη επιλογή 
για την εκτέλεση μη-προσαρμοζόμενης ανάλυσης pushover.  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ο έλεγχος μετακινήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με αυξητικά φορτία 

μετακίνησης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Ο έλεγχος μετακινήσεων δεν επιτρέπει την προσομοίωση snap-back και snap-through 

τύπων απόκρισης [e.g. Crisfield, 1991], που παρατηρείται στις κατασκευές που υπόκεινται σε επίπεδα 

μετακινήσεων αρκετά μεγάλα ώστε να προκαλέσουν αλλαγή στο μηχανισμό παραμόρφωσης και 

απόκρισής τους. Για τέτοιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, απαιτείται η χρήση του Αυτόματου Ελέγχου 

Αποκρίσεων.  
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Έλεγχος Αυτόματης Απόκρισης 

Αυτός ο συνδυασμός τύπου φόρτισης/λύσης, που προσαρμόστηκε από το έργο των Trueb [1983] και 
Izzuddin [1991], διαφέρει από τον έλεγχο αποκρίσεων μόνο στο γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτόματα 
διαλέγει ποιον βαθμό ελευθερίας του κόμβου να ελέγχει κατά τη διάρκεια της ανάλυσης και το στάδιο 
μετακίνησης που εφαρμόζει σε κάθε βήμα της ανάλυσης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά σύγκλισης σε 
κάθε βήμα της ανάλυσης. Ο χρήστης από την άλλη, πρέπει να ορίσει τον κόμβο, τον βαθμό ελευθερίας 
και την αντίστοιχη στοχευόμενη μετακίνηση στην οποία η ανάλυση θα ολοκληρωθεί. 

 

Παράδειγμα Φάσης Φόρτισης – Έλεγχος Αυτόματης Απόκρισης 

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τον ‘στοχευόμενο βαθμό ελευθερίας’ ως την πρώτη είσοδο για την 
ανάλυση, αλλάζοντάς το όποτε βρίσκεται ένας άλλος βαθμός ελευθερίας κόμβου με ένα ανώτερο 
ποσοστό ονομαστικής εγκάρσιας μεταφορικής απόκρισης (δηλ. μεγαλύτερη μεταβολή μετακίνησης 
μεταξύ δύο διαδοχικών βημάτων). Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο να προβλεφθούν 
με ακρίβεια ανώτερα γεωμετρικές snap-back and snap-through αποκρίσεις, αλλά και σε ελάχιστο χρόνο, 
αποδίδοντας σε αυτόν τον τύπο φάσης φόρτισης/λύσης την προτιμότερη επιλογή για την απόκτηση 
γρήγορων και με ακρίβεια εκτιμήσεων των ικανοτήτων των κατασκευών σε δύναμη και μετακίνηση.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Tο πρόγραμμα θα προσαρμόσει αυτόματα την τιμή της πρώτης αύξησης έτσι ώστε η 

τελευταία τιμή να προστεθεί στα φορτία βαρύτητας προκαλώντας μετακινήσεις ίσες με την αρχική 

προβλεπόμενη τιμή της στοχευόμενης μετακίνησης στο τέλος της πρώτης προσαύξησης. Με άλλα 

λόγια, αν το επιθυμούσε ο χρήστης, για παράδειγμα, να επιβάλει μια μετακίνηση ανώτερου ορόφου 

200mm σε 100 στάδια, και αν τα φορτία βαρύτητας θα προκαλούσαν μια οριζόντια μετακίνηση 

0.04mm, τότε οι προσαυξήσεις των σταδίων θα ήταν 1.96, 2.0, 2.0, ..., 2.0. Όμως, αυτή η προσαρμογή 

θα συμβεί μόνο αν σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου τα φορτία βαρύτητας-επιβαλλόμενη μετακίνηση 

είναι μικρότερη από την θεωρούμενη πρώτη οριζόντια προσαύξηση φορτίου. Εάν αυτή είναι η 

συνθήκη που επιβάλλεται (π.χ. disp_gravt=2.07, στο πάραπάνω παράδειγμα), τότε τα βήματα 

μετατόπισης θα είναι ίσα με την τιμή (200-2.07)/100=1.9793, σαφώς ένα πολύ λιγότερο 

ισορροπημένο σχήμα. 
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Καμπύλες Χρονοϊστορίας 

Τόσο στις στατικές όσο και στις δυναμικές αναλύσεις χρονοϊστορίας, επιπλέον των μόνιμων φορτίων, 
οι κατασκευές υπόκεινται σε παροδικά φορτία, τα οποία μπορεί να αποτελούνται από 
δυνάμεις/μετακινήσεις μεταβαλλόμενες στον ψευδο-χρόνο (στατικά φορτία χρονοϊστορίας) ή από 
επιταχύνσεις/δυνάμεις που μεταβάλλονται στον πραγματικό χρόνο (δυναμικά φορτία χρονοϊστορίας). 
Ενώ ο τύπος, η διεύθυνση, το μέγεθος και οι κόμβοι εφαρμογής αυτών των φορτίων ορίζεται στην 
ενότητα Επιβαλλόμενα Φορτία, η διάταξη των φορτίων, που είναι ο τρόπος με τον οποίο τα φορτία 
μεταβάλλονται με το χρόνο (ή ψευδο-χρόνο), δίνεται από τις καμπύλες χρονοϊστορίας, που ορίζονται 
στην ενότητα Καμπύλες Χρονοϊστορίας. Η τελευταία αποτελείται από δύο σχετιζόμενα κομμάτια:  

• Καμπύλες Φόρτισης 
• Στάδια Χρονοϊστορίας 

 

Ενότητα Καμπυλών Χρονοϊστορίας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Όταν εκτελείται ανάλυση pushover με έλεγχο αυτόματης απόκρισης σε μη-συμμετρικά 

μοντέλα, μπορεί το πρόγραμμα να αρχίσει την επιβολή των φορτίων στην αρνητική διεύθυνση, 

δηλαδή να σπρώχνει την κατασκευή προς τα πίσω αντί προς τα μπροστά. Αυτό συμβαίνει όταν η μη-

συμμετρική κατασκευή που αναλύεται αποδεικνύεται να είναι πιο εύκαμπτη/παραμορφώσιμη στο 

‘τράβηγμα’ από ότι στο ‘σπρώξιμο’, πράγμα που ο αλγόριθμος αυτόματης απόκρισης δεν μπορεί να 

παραβλέψει. Αν οι χρήστες επιθυμούν να οδηγήσουν την κατασκευή να παραμορφωθεί προς μια 

διαφορετική κατεύθυνση, πρέπει να ξεκινήσουν την Pushover με φάσεις ελέγχου φορτίου ή 

απόκρισης, για να αρχίσουν την παραμόρφωση στην επιθυμητή διεύθυνση, και μετά μπορούν να 

αλλάξουν σε αυτόματο έλεγχο απόκρισης, αφού βαθμοί ελευθερίας που ήδη μετακινήθηκαν θα 

επιλεγούν ως οι βαθμοί ελευθερίας ελέγχου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η αυτόματη μείωση και αύξηση του βήματος φόρτισης μπορεί να προκαλέσει, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, τα σημεία καμπύλης δύναμης-μετακίνησης να προκύψουν ανώμαλα, για αυτό 

το λόγο η καμπύλη pushover μπορεί να μην είναι πάντα οπτικώς ‘κατάλληλη’.  
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Καμπύλες Φόρτισης 

Στον τομέα Καμπύλες Φόρτισης, η καμπύλη χρονοϊστορίας ορίζεται είτε μέσω απευθείας εισαγωγής 
των τιμών του χρόνου και των ζευγαριών φορτίων (Δημιουργία Συνάρτησης), είτε διαβάζοντας ένα 
αρχείο κειμένου όπου ορίζεται η καμπύλη φόρτισης (Συνάρτηση Φορτίου).  

 

Συνήθως, στατική ανάλυση χρονοϊστορίας χρησιμοποιείται για να προσομοιώσει απλά ανακυκλιζόμενα 
τεστ σε δείγματα. Σε αυτήν την περίπτωση η καμπύλη φόρτισης είναι αρκετά απλή και οι χρήστες 
μπορούν να την ορίσουν απευθείας μέσω του SeismoStruct με την επιλογή Δημιουργία. Στην περίπτωση 
δυναμικής ανάλυσης, συνήθως (όχι αποκλειστικά) η επιβαλλόμενη καμπύλη (π.x κρουστική 
ανάλυση/ανάλυση έκρηξης), αποτελείται από ένα επιταχυνσιογράφημα, και τα σημεία δεδομένων 
βρίσκονται σε ένα αρχείο κειμένου, το οποίο στη συνέχεια φορτώνεται στο πρόγραμμα με την επιλογή 
Φόρτιση. Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε από τις δύο επιλογές ορισμού χρονοϊστορίας (Δημιουργία και 
Φόρτιση) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τους δύο τύπους ανάλυσης. 

 

Καμπύλη Φόρτισης – Δημιουργία 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καμπύλες χρονοϊστορίας παρέχουν μόνο τη διάταξη χρόνου των παροδικών φορτίων. 

Το πλήρες απόλυτο μέγεθός τους εκτιμάται από το γινόμενο των τεταγμένων της χρονοϊστορίας με 

τον Πολλαπλασιαστή της Καμπύλης, που ορίζεται στην ενότητα Επιβαλλόμενα Φορτία. Αυτό 

πρακτικά σημαίνει ότι οι καμπύλες χρονοϊστορίας μπορούν να δωθούν σε οποιοδήποτε σύστημα 

μονάδων, εφόσον χρησιμοποιείται ο σχετικός πολλαπλασιαστής καμπύλης (π.χ. αν ένα 

επιταχυνσιογράφημα ορίζεται σε (g) και το σύστημα μονάδων που χρησιμοποιείται από τον χρήστη 

απαιτεί οι τιμές επιτάχυνσης να ορίζονται σε mm/sec2, τότε ο αντίστοιχος πολλαπλασιαστής 

καμπύλης πρέπει να είναι 9810). 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το αρχείο κειμένου της καμπύλης φόρτισης πρέπει να είναι σε MS-DOS Windows format 

(δηλ. αποθηκεύστε τον φάκελο ως ANSI (encoding) χρησιμοποιώντας το Σημειωματάριο). 
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Καμπύλες Φόρτισης – Παράμετροι Εισαγωγής Δεδομένων 

 

Καμπύλες Φόρτισης – Τιμές Καμπύλης Χρονοϊστορίας 

Ο Χρόνος Έναρξης της Ανάλυσης είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ξεκινά η ανάλυση, και θεωρείται πάντα 
ίσος με το μηδέν, για αυτό το λόγο όλες οι καμπύλες χρονοϊστορίας πρέπει να έχουν χρόνους εισόδου 
μεγαλύτερους από 0.00. Ακόμη, οι καμπύλες χρονοϊστορίας θα επιβληθούν στην κατασκευή σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές (π.χ. ασύγχρονη εισαγωγή σεισμικών δεδομένων, δύο σεισμοί που 
χτυπούν την ίδια κατασκευή διαδοχικά κλπ.), η παράμετρος Καθυστέρησης πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
για να ορίσει τη στιγμή κατά την οποία μια συγκεκριμένη καμπύλη χρονοϊστορίας, που φορτώνεται από 
ένα αρχείο κειμένου, αρχίζει να επιβάλλεται στην κατασκευή. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται ο χρήστης 
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να αλλάξει χειροκίνητα τα σημεία των δεδομένων της χρονοϊστορίας για να εισάγει μια χρονική 
καθυστέρηση, αφού το πρόγραμμα το κάνει αυτόματα.   

Όποτε υπάρχει κάποια αβεβαιότητα σχετικά με τον προσδιορισμό των παραμέτρων που φορτώνονται 
από τον φάκελο (στήλη χρόνου, στήλη επιτάχυνσης, πρώτη γραμμή, τελευταία γραμμή), ο χρήστης 
μπορεί να χρησιμοποιήσει την Προβολή/Επεξεργασία το οποίο επιτρέπει επιθεώρηση του αρχείου. 
Μετά την φόρτιση της καμπύλης χρονοϊστορίας, οι προαναφερόμενες παράμετροι εισαγωγής μπορούν 
ακόμα να τροποποιηθούν (π.χ. αν μετά τη φόρτωση 5000 γραμμών επιταχυνσιογραφήματος 
αντιλαμβάνεστε ότι μόνο οι πρώτες 1000 είναι σημαντικές).  

 

 

 

Στάδια Χρονοϊστορίας 

Στα Στάδια Χρονοϊστορίας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει μέχρι 20 στάδια ανάλυσης, κάθε 
ένα από τα οποία μπορεί να υποδιαιρεθεί σε ένα διαφορετικό αριθμό βημάτων ανάλυσης, αποκλειστικά 
οριζόμενα από το χρήστη. Στη συνέχεια το πρόγραμμα υπολογίζει εσωτερικά το χρονικό βήμα που θα 
χρησιμοποιηθεί μέσα σε ένα στάδιο χρονοϊστορίας, αυτό είναι ίσο με τη διαφορά μεταξύ των χρόνων 
λήξης δύο διαδοχικών σταδίων χρονοϊστορίας διαιρεμένων από τον αριθμό των βημάτων που 
ορίζονται. Για το πρώτο στάδιο, χρησιμοποιείται η διαφορά μεταξύ του τελικού χρόνου και του Χρόνου 
Έναρξης της Ανάλυσης (0.0 secs). 

 

Προσθήκη Νέου Σταδίου 

Στην πλειοψηφία των κοινών εφαρμογών, χρησιμοποιείται ένα μόνο στάδιο ανάλυσης. Όμως υπάρχουν 
περιπτώσεις που ένας χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικά χρονικά βήματα σε διαφορετικά 
στάδια της ανάλυσης (π.χ. ένα στάδιο ελεύθερο δόνησης εισάγεται μεταξύ δύο διαδοχικών σεισμών που 
επιβάλλονται σε μια κατασκευή ή μια διαρροή (εύκολη σύγκλιση, μεγάλο χρονικό βήμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί) και κατάρρευση (δύσκολη σύγκλιση, μικρό χρονικό βήμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί) 
στατικές καμπύλες χρονοϊστορίας επιβάλλονται στο μοντέλο), σε αυτήν την περίπτωση η δυνατότητα 
ορισμού περισσότερων από ένα σταδίων ανάλυσης γίνεται χρήσιμη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ένας μέγιστος αριθμός 260,000 σημείων δεδομένων μπορεί να οριστεί για κάθε 

καμπύλη.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μετά τη φότωση μιας καμπύλης χρονοϊστορίας από ένα αρχείο κειμένου, το τελευταίο 

μπορεί να απορριφθεί, αφού τα σημεία της καμπύλης χρονοϊστορίας αποθηκεύονται μέσα στον 

φάκελο του έργου. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Προκειμένου να βοηθηθούν οι χρήστες να ξεκινήσουν, δέκα επιταχυνσιογραφήματα, 

κανονικοποιημένα ως προς (g), παρέχονται στον φάκελο εγκατάστασης του προγράμματος, όπου ο 

χρήστης οδηγείται αυτόματα όποτε πατηθεί το κουμπί Φορτίο. Συνίσταται στους χρήστες να 

αναζητήσουν διαδικτυακά βάσεις δεδομένων ισχυρών-κινήσεων για πρόσβαση σε επιπλέον 

επιταχυνσιογραφήματα. 
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Παράμετροι Προσαρμοζόμενης Pushover 

Στην Προσαρμοζόμενη Pushover, τα φορτία επιβάλλονται στην κατασκευή με τρόπο που είναι 
πανομοιότυπος με την περίπτωση της συμβατικής Pushover. Για αυτό το λόγο, συνίσταται στους 
χρήστες που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν την προσαρμοζόμενη pushover, πρώτα να 
συμβουλευτούν την ενότητα Φάσεις Φόρτισης, όπου περιγράφεται η διαδικασία για την επιβολή 
φορτίων για την συμβατική pushover. Η τελευταία πρέπει να ληφθεί υπόψη ως εφαρμόσιμη σε 
περιπτώσεις προσαρμοζόμενης pushover, σημειώνοντας όμως τις παρακάτω διαφορές: 

• Στην προσαρμοζόμενη pushover, απαιτείται η προσομοίωση της ροπής αδράνειας της 
κατασκευής ώστε να μπορεί να εκτελεστεί η ιδιομορφική ανάλυση που χρησιμοποιείται στην 
ανανέωση του διανύσματος φόρτισης. Επιπλέον, και μόνο για την περίπτωση 
προσαρμοζόμενης Pushover με βάση τη δύναμη, είναι απαραίτητο η μάζα να κατανεμηθεί 
επαρκώς στους κόμβους όπου τα αυξητικά φορτία θα επιβληθούν, ώστε οι αυξητικές δυνάμεις 
(που εκτιμώνται μέσω του γινομένου της μάζας και της επιτάχυνσης) να μπορούν να 
εκτιμηθούν (για Pushover με βάση τη μετακίνηση αυτό δεν είναι απαραίτητο, δεδομένου ότι η 
κατανομή των μετακινήσεων εκτιμάται απευθείας από τις ιδιομορφικές αναλύσεις). 

• Παρότι επιτρέπεται η χρήση διαφορετικών ονομαστικών τιμών για τα φορτία σε 
διαφορετικούς κόμβους, όπως στην συμβατική Pushover, συνίσταται αυτά τα αυξητικά φορτία 
να έχουν ίσες ονομαστικές τιμές (σταθερή διάταξη φόρτισης) ώστε το επιβαλλόμενο σε κάθε 
κόμβο φορτίο να είναι πλήρως προσδιοριζόμενο από τα ιδιομορφικά χαρακτηριστικά της 
κατασκευής και το σχήμα των ιδιομορφών που χρησιμοποιείται.  

• Οι διαδικασίες φόρτισης/επίλυσης Έλεγχος Προσαρμοζόμενου Φορτίου και Έλεγχος 
Προσαρμοζόμενης Απόκρισης χρησιμοποιούνται σε αντικατάσταση των φάσεων ελέγχου 
φορτίου και ελέγχου μετακίνησης. Τα δεδομένα εισαγωγής τους και η λειτουργικότητά τους 
είναι πανομοιότυπη, σημειώνοντας όμως ότι μόνο μία προσαρμοζόμενη φάση (ελέγχου 
φορτίου ή μετακίνησης) μπορεί να εφαρμοστεί στην προσαρμοζόμενη pushover, σε αντίθεση 
με τη συμβατική pushover όπου περισσότερες από μία φάσεις ελέγχου φορτίου ή μετακίνησης 
μπορούν να εφαρμοστούν ταυτόχρονα. Αν οι χρήστες επιθυμούν να αλλάξουν από τον Έλεγχο 
Προσαρμοζόμενου Φορτίου στον Έλεγχο Προσαρμοζόμενης Απόκρισης, ή αντίθετα, πρέπει 
πρώτα να διαγράψουν όποια από αυτές τις δύο λειτουργίες έχει οριστεί, ώστε η εναλλακτική 
επιλογή να γίνει διαθέσιμη στο πλαίσιο εισαγωγής Προσθήκη Νέας Φάσης. 

Δεδομένου ότι είναι μια προηγμένη μέθοδος στατικής ανάλυσης, η προσαρμοζόμενη pushover απαιτεί 
τον ορισμό ενός αριθμού πρόσθετων παραμέτρων, όπως συμπεριλαμβάνονται στην ενότητα 
Παράμετροι Προσαρμοζόμενης Pushover. Αυτές οι παράμετροι είναι: 

Τύπος Κλιμάκωσης 

Το κανονικοποιημένο ιδιομορφικό διάνυσμα κλιμάκωσης, που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το 
σχήμα του διανύσματος φόρτισης (ή διανύσματος σταδίου φόρτισης) σε κάθε βήμα, μπορεί να 
εκτιμηθεί με χρήστη τριών διακριτών τύπων προσέγγισης.  

1. Κλιμάκωση βάσει Δύναμης. Το διάνυσμα κλιμάκωσης αντιπροσωπεύει την ιδιομορφική 
κατανομή δυνάμεων σε αυτό το βήμα. 

2. Κλιμάκωση βάσει Μετακίνησης. Το διάνυσμα κλιμάκωσης αντιπροσωπεύει την ιδιομορφική 
κατανομή μετακινήσεων σε αυτό το βήμα. 

3. Κλιμάκωση βάσει Σχετικής Μετακίνησης Ορόφου. Το διάνυσμα κλιμάκωσης 
αντιπροσωπεύει την ιδιομορφική κατανομή σχετικών μετακινήσεων σε αυτό το βήμα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τελευταίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 3D προσαρμοζόμενες αναλύσεις pushover 

και απαιτεί οι ονομαστικές πλευρικές μετακινήσεις να εισαχθούν με τη σειρά (η φόρτιση του 1ου 

ορόφου ορίζεται πρώτη, ακολουθείται από το ονομαστικό φορτίο μετακίνησης του ορόφου 2, κ.ο.κ.). 
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Επιλογή του τύπου Κλιμάκωσης 

Βαθμοί Ελευθερίας ΣΣΙ 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει τους βαθμούς ελευθερίας που επιθυμεί να ληφθούν 
υπόψη στον υπολογισμό των συντελεστών συμμετοχής των ιδιομορφών (οι οποίες στη συνέχεια 
χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των ιδιομορφικών διανυσμάτων κλιμάκωσης).  

Για 3D προσαρμοζόμενη ανάλυση pushover, μπορεί να είναι βολικό να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι 
από ένας μεταφορικοί βαθμοί ελευθερίας (π.χ. X & Y) ή να χρησιμοποιηθούν στροφικοί βαθμοί 
ελευθερίας [π.χ. Meireles et al., 2006]. 

Στην πιο κοινή περίπτωση της 2D ανάλυσης, μόνο ένας μεταφορικός βαθμός ελευθερίας θα επιλεγεί, 
συνήθως X. 

 

Προσδιορισμός των ΣΣΙ βαθμών ελευθερίας 
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Φασματική Ενίσχυση 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η επίδραση που μπορεί να έχει η φασματική ενίσχυση στο 
συνδυασμό των διαφορετικών λύσεων των ιδιομορφικών διανυσμάτων φόρτισης μπορεί να ληφθεί ή 
να μη ληφθεί υπόψη μέσω της επιλογής μιας από τις τρείς διαθέσιμες επιλογές αυτής της ενότητας: 

• Χωρίς Φασματική Ενίσχυση. Η κλιμάκωση της κατανομής του διανύσματος φόρτισης 
εξαρτάται μόνο από τα ιδιομορφικά χαρακτηριστικά της κατασκευής, σε κάθε βήμα. 

• Δοσμένο Επιταχυνσιογράφημα: Ο χρήστης εισάγει μια χρονοϊστορία επιτάχυνσης και ορίζει 
το επιθυμητό επίπεδο ιξώδους απόσβεσης που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα για τον 
αυτόματο υπολογισμό φάσματος απόκρισης (θεωρείται σταθερό κατά τη διάρκεια της 
ανάλυσης) επιτάχυνσης (όταν χρησιμοποιείται κλιμάκωση βάσει δύναμης) ή μετακίνησης 
(όταν χρησιμοποιείται κλιμάκωση βάσει μετακίνησης ή τη σχετική μετακίνηση βάσει ορόφων). 
Σημειώστε ότι ως προεπιλογή, το παραγόμενο φάσμα απόκρισης, σε αντίθεση με το 
επιταχυνσιογράφημα, εμφανίζεται στον χρήστη. Όμως, το τελευταίο μπορεί να προβληθεί 
μέσω του κουμπιού Προβ. Επιταχυνσιογραφήματος 

• Φάσμα ορισμένο από το Χρήστη. Τα ζευγάρια περιόδων και επιταχύνσεων/μετακινήσεων 
απόκρισης, μπορούν να εισαχθούν απευθείας από τον χρήστη μέσω ενός πίνακα εισαγωγής. 
Συνήθως, αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για να εισάγει το φάσμα του κανονισμού και 
σημειώνεται ότι, όπως σε όλες τις υπόλοιπες ενότητες του SeismoStruct, η λίστα των τιμών 
μπορεί να επικολληθεί σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή των Windows, ως εναλλακτική επιλογή 
έναντι της πληκτρολόγησης.   

 

 

Φασματική Ενίσχυση 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνίσταται, για λόγους ακρίβειας, να χρησιμοποείται Φασματική Ανάλυση, όταν 

εκτελείται Προσαρμοζόμενη pushover με βάση τη μετακίνηση. Αν για κάποιο λόγο, κάποιος χρήστης 

δεν έχει τρόπο να εκτιμήσει την αναμενόμενη/σχεδιασμού εδαφική κίνηση στην υπό εξέταση 

εδαφική περιοχή, τότε πρέπει να επιλέξει ανάλυση Μονής-Ιδιομορφής, ώστε να εκτελεστεί DAP-1ης 

ιδιομορφής (μόνο για κτίρια). 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πατώντας στο Κουμπί Ειδικές Ρυθμίσεις, ο χρήστης μπορεί να ορίσει επιπλέον 

παραμέτρους από αυτές που περιγράφονται παραπάνω. 
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Παράμετροι ΑΔΑ (IDA) 

Στην Αυξητική Δυναμική Ανάλυση, οι κατασκευές υπόκεινται σε διαδοχικά παροδικά φορτία, τα οποία 
συνήθως αποτελούνται από χρονοϊστορίες επιτάχυνσης αυξανόμενης έντασης, όπως περιγράφεται στο 
Παράρτημα B -> Αυξητική δυναμική ανάλυση. Γι’ αυτό συνίσταται στους χρήστες που ενδιαφέρονται να 
εκτελέσουν αυτόν τον τύπο της ανάλυσης, πρώτα να συμβουλευτούν την ενότητα των Καμπυλών 
Χρονοϊστορίας, όπου περιγράφεται η διαδικασία εφαρμογής των φορτίων για την δυναμική ανάλυση 
χρονοϊστορίας. Η τελευταία είναι πλήρως εφαρμόσιμη στις περιπτώσεις ΑΔΑ, σημειώνοντας όμως ότι 
ένας αριθμός πρόσθετων παραμέτρων, που περιλαμβάνεται στην ενότητα Παράμετροι ΑΔΑ (IDA), 
πρέπει να οριστεί. Αυτές οι παράμετροι είναι:  

Συντελεστές κλιμάκωσης 

Κάθε εκτέλεση χρονοϊστορίας μιας AΔΑ εκτελείται για μια δεδομένη ένταση εδαφικής κίνησης που 
προκύπτει από τους συντελεστές κλιμάκωσης και το επιταχυνσιογράφημα που εισάγεται από τον 
χρήστη. Συνήθως, η εισαγόμενη εδαφική κίνηση κλιμακώνεται σταδιακά από μια χαμηλή ελαστική τιμή 
απόκρισης μέχρι μια μεγαλύτερη τιμή, που αντιστοιχεί στην επίτευξη μιας προ-ορισμένης μετελαστικής 
στοχευόμενης οριακής κατάστασης. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σταθερές και/ή μεταβλητές διατάξεις κλιμάκωσης, είτε μεμονωμένα είτε 
σε συνδυασμό. Με τις σταθερές διατάξεις (Έναρξη-Τέλος-Βήμα), ο χρήστης ορίζει τον αρχικό 
συντελεστή κλιμάκωσης που αντιστοιχεί στην πρώτη εκτέλεση της χρονοϊστορίας, τον συντελεστή 
τέλους, που αντιστοιχεί στην τελευταία εκτέλεση της χρονοϊστορίας και ένα βήμα του συντελεστή 
κλιμάκωσης που χρησιμοποιείται για να ορίσει τις ίσες αποστάσεις στα ενδιάμεσα βήματα επιπέδων 
χρονοϊστορίας. Με μια μεταβλητή διάταξη κλιμάκωσης (Διακριτοί Συντελεστές Κλιμάκωσης), μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σειρές συντελεστών κλιμάκωσης άνισων αποστάσεων, οπότε απαιτείται από τον 
χρήστη να ορίσει όλους τους συντελεστές κλιμάκωσης που θα ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της 
αυξητικής δυναμικής ανάλυσης (εκτός αν χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με σταθερές διατάξεις 
κλιμάκωσης-σε αυτήν την περίπτωση μόνο περιττοί μη-διαδοχικοί συντελεστές απαιτείται να 
οριστούν). 

Δυναμική καμπύλη Pushover 

Όταν εκτελείται Αυξητική Δυναμική Ανάλυση, ο χρήστης συχνά ενδιαφέρεται για την αποκαλούμενη 
Δυναμική Καμπύλη Pushover (ή περιβάλλουσα ΑΔΑ), η οποία αποτελείται από μια απεικόνιση των 
μέγιστων τιμών της τέμνουσας βάσης και των μέγιστων τιμών της μετακίνησης κορυφής, ή άλλης 
μετακίνησης, όπως προσδιορίζονται σε κάθε δυναμική εκτέλεση. Είναι επομένως δυνατό να οριστούν 
οι κόμβοι που θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό της μέγιστης σχετικής μετακίνησης (η διαφορά 
μεταξύ των απόλυτων τιμών μετακίνησης των δύο κόμβων ορισμένων από τον χρήστη, ο δεύτερος εκ 
των οποίων συνήθως αναφέρεται ως κόμβος στήριξης) σε κάθε δυναμική εκτέλεση. 

Ο υπό εξέταση βαθμός ελευθερίας επίσης ορίζεται αποκλειστικά από τον χρήστη, όπως στο παράθυρο-
χρόνου γύρω από την μέγιστη τιμή σχετικής μετακίνησης ορόφων μέσα στην οποία βρίσκεται η 
αντίστοιχη μέγιστη τιμή τέμνουσας βάσης (ή αντίστροφα), στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί 
μια καμπύλη αντίστοιχων μετακινήσεων και μέγιστων τιμών τέμνουσας, αντί για μια καμπύλη με όχι 
απαραίτητα σχετιζόμενα ζεύγη τιμών μέγιστων μετακινήσεων και τεμνουσών. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνήθως, η συμπεριφορά των κατασκευών μέσα στην ελαστική περιοχή μπορεί να 

αναπαρασταθεί με χρήση 2-3 ζευγαριών σημείων τέμνουσας-μετακίνησης, με επαρκή απόσταση. 

Όμως στην μετελαστική περιοχή, μπορεί να απαιτηθεί μια καλύτερη αναπαράσταση της δυναμικής 

καμπύλης pushover. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι χρήσιμος για τους χρήστες ένας 

συνδυασμός τόσο σταθερών όσο και μεταβλητών διατάξεων κλιμάκωσης. Έτσι 2-3 διακριτοί 

συντελεστές κλιμάκωσης χρησιμοποιούνται για την ελαστική περιοχή και μετά χρησιμοποιείται 

εύρος βήματος τιμών αρχής-τέλους για τη μετελαστική φάση απόκρισης. 
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Παράμετροι ΑΦΑ (RSA) 

Η Ανάλυση Φασματικής Απόκρισης ΑΦΑ (RSA) είναι μια γραμμική ελαστική στατική– (ψευδο)δυναμική 
– στατιστική μέθοδος ανάλυσης η οποία παρέχει τις μέγιστες τιμές αποκρίσεων, όπως δυνάμεις και 
παραμορφώσεις, μιας κατασκευής υπό σεισμική διέγερση, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β -> 
Ανάλυση Φασματικής Απόκρισης. 

Στην ΑΦΑ ζητείται από τους χρήστες να παρέχουν ως δεδομένα εισαγωγής το φάσμα απόκρισης και 
τον συνδυασμό(ούς) σεισμικής φόρτισης για τον οποίο η ΑΦΑ θα εξάγει αποτελέσματα. Αυτό το φάσμα 
χρησιμοποιείται και για τις δύο οριζόντιες (EX, EY) και για την κατακόρυφη (EZ) σεισμική συνιστώσα. 

 

Ενότητα Παραμέτρων ΑΦΑ (RSA)  

Συνδυασμοί Φόρτισης 

Στην ενότητα συνδυασμών φόρτισης μπορούν να οριστούν διαφορετικοί συντελεστές του φάσματος 
απόκρισης μεταξύ των οριζόντιων και των κατακόρυφων κατευθύνσεων. Πρέπει να προσδιοριστεί η 
μέθοδος συνδυασμού των ιδιομορφών (ABSSUM, SRSS, CQC), καθώς και το ποιες ιδιομορφές θα 
συνδυαστούν, σε όρους σωρευτικής δρώσας ιδιομορφικής μάζας. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν ένα 
ελάχιστο ποσοστό δρώσας ιδιομορφικής μάζας και το πρόγραμμα επιλέγει τον κατάλληλο αριθμό 
ιδιομορφών ώστε να λάβει υπόψη τον μεγαλύτερο αριθμό δρώσας ιδιομορφικής μάζας, μέχρι να 
επιτευχθεί ο στόχος σωρευτικού ποσοστού για κάθε διεύθυνση του σεισμού. 

Για κάθε περίπτωση φόρτισης (G, Q, και ±E), ζητείται από τους χρήστες να ορίσουν τους συντελεστές 
για τα στατικά φορτία βαρύτητας ή για τα κινητά φορτία (fG+Q) και τους συντελεστές για τα σεισμικά 
φορτία (fE). Οι κατευθύνεις της σεισμικής φόρτισης μπορούν να συνδυαστούν γραμμικά (E = 
±EX±EY±EZ) με διαφορετικούς συντελεστές ανά διεύθυνση (fEX, fEY, fEZ) ή με τον κανόνα SRSS (E = 

±√EX2+EY2 + EZ2). Σημειώνεται ότι τα φορτία βαρύτητας έχουν ένα αποκλειστικό ορισμένο 
αλγεβρικό πρόσημο, ενώ για τα σεισμικά φορτία λαμβάνονται υπόψη και τα δύο πρόσημα για κάθε 
διεύθυνση. Συνεπώς, τα αποτελέσματα των συνδυασμών φόρτισης ΑΦΑ για οποιοδήποτε μέγεθος 
απόκρισης παρουσιάζονται ως περιβάλλουσες.  



Εισαγωγή Δεδομένων 243 

 

 

 

Ενότητα Επεξεργασίας Συνδυασμών Ανάλυσης Φάσματος Απόκρισης 

Φασματικά Δεδομένα 

Το φάσμα απόκρισης μπορεί να οριστεί απευθείας από τον χρήστη ή μπορεί να υπολογιστεί από ένα 
δοσμένο επιταχυνσιογράφημα. 

• Δοσμένο Επιταχυνσιογράφημα. Ο χρήστης εισάγει μια χρονοϊστορία επιτάχυνσης και ορίζει 
ένα επιθυμητό επίπεδο ιξώδους απόσβεσης ώστε να δημιουργηθεί αυτόματα το φάσμα. Το 
φάσμα απόκρισης που προκύπτει, σε αντίθεση με το επιταχυνσιογράφημα εμφανίζεται στον 
χρήστη. Όμως το τελευταίο μπορεί να απεικονισθεί μέσω του κουμπιού Προβολή 
Επιταχυνσιογραφήματος. 

• Φάσμα ορισμένο από τον Χρήστη. Τα ζεύγη τιμών περιόδων και επιτάχυνσης απόκρισης 
μπορούν να εισαχθούν απευθείας από τον χρήστη μέσω ενός πίνακα εισαγωγής δεδομένων. 
Αυτή η επιλογή συνήθως χρησιμοποιείται για να εισάγει ένα ορισμένο στον κανονισμό φάσμα 
και σημειώνεται ότι όπως σε όλες τις υπόλοιπες ενότητες του SeismoStruct, η λίστα των τιμών 
μπορεί να επικολληθεί από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή των Windows, ως εναλλακτική 
επιλογή της απευθείας πληκτρολόγησης.  

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

Στην περίπτωση της ανάλυσης pushover (συμβατικής ή προσαρμοζόμενης) οι χρήστες μπορούν να 
επιλέξουν τον αυτόματο υπολογισμό της στοχευόμενης μετακίνησης. Αν επιλέγεται το πεδίο 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνδυασμοί έτοιμοι για χρήση καθορισμένοι από τους κανονισμούς μπορούν να οριστούν 

με το κουμπί Προσθήκη Τυπικού. Οι συνδυασμοί αποτελεούνται από τα μόνιμα+κινητά φορτία, συν 

100% των προαναφερόμενων σεισμικών δυνάμεων στη μια κατεύθυνση και 30% των 

προαναφερόμενων σεισμικών δυνάμεων στις κάθετες κατευθύνσεις, ένας συνδυασμός για κάθε 

σεισμική κατεύθυνση. Επιπλέον παρέχεται ένας συνδυασμός των φορτίων βαρύτητας+κινητών, συν 

100% των σεισμικών δυνάμεων. 
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Υπολογισμός Στοχευόμενης Μετακίνησης θα εκτελεστεί μια Ιδιομορφική Ανάλυση πριν την ανάλυση 
pushover. Πρέπει να οριστούν οι παρακάτω παράμετροι ώστε να υπολογιστεί η στοχευόμενη 
μετακίνηση: 

1. Ο κανονισμός που χρησιμοποιείται. Οι διαθέσιμες επιλογές ανάλογα με την έκδοση είναι: 
Eurocode 8-Μέρος 3 με διαθέσιμη την πλειοψηφία των Εθνικών Παραρτημάτων, ASCE 41-17 
(Αμερικάνικος Κανονισμός Σεισμικής Αποτίμησης και Ενίσχυσης Υφιστάμενων Κτιρίων), NTC-
18 (Ιταλικός Εθνικός Σεισμικός Κανονισμός), NTC-08 (Ιταλικός Εθνικός Σεισμικός Κανονισμός), 
ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Ελληνικός Κανονισμός Επεμβάσεων) και TBDY (Τούρκικος Αντισεισμικός 
Κανονισμός Κτιρίων). Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους χρησιμοποιούμενους 
κανονισμούς μπορούν να βρεθούν στο Παράρτημα Θ - Κανονισμοί. 

2. Κόμβος Ελέγχου και Διεύθυνση Ελέγχου. Ορίζονται αυτόματα αν χρησιμοποιείται ο 
Προσομοιωτής Κτιρίου ή η λειτουργία Σύντομη Εισαγωγή. 

3. Οι Οριακές Καταστάσεις (ή οι Στάθμες Επιτελεστικότητας στην περίπτωση του ASCE 41-17 και 
του TBDY και οι Στόχοι Επιτελεστικότητας στην περίπτωση του ΚΑΝ.ΕΠΕ.), για τους οποίους 
θα υπολογιστεί η στοχευόμενη μετακίνηση. 

4. Το ελαστικό φάσμα απόκρισης μπορεί να εξαχθεί από τον Κανονισμό που χρησιμοποιείται στο 
συγκεκριμένο έργο (επιλογή Φάσματα Κανονισμού) ή μπορεί να οριστεί από το χρήστη 
(επιλογή Φάσματα Χρήστη). Στην περίπτωση των φασμάτων βάσει του κανονισμού, οι 
χρήστες πρέπει να καθορίζουν τις παραμέτρους που απαιτούνται για τη δημιουργία της 
μορφής του φάσματος (π.χ. επιτάχυνση εδάφους, απόσβεση, τύπος φάσματος, τύπος εδάφους 
και κατηγορία σπουδαιότητας). Στην περίπτωση που επιλέγει ο χρήστης το φάσμα, οι χρήστες 
μπορούν να επιλέξουν από μία λίστα με 29 φάσματα που ορίζονται από Εθνικούς Κανονισμούς 
σε όλο τον κόσμο, (επιλογή Φάσμα Κανονισμού), μπορούν να φορτώσουν ένα 
επιταχυνσιογράφημα βάσει του οποίου θα υπολογιστεί το ελαστικό φάσμα απόκρισης (φάσμα 
από επιταχυνσιογράφημα) ή μπορεί να ανεβάσουν ένα ελαστικό φάσμα από ένα αρχείο 
(φάσμα από αρχείο). 

 

Ενότητα Στοχευόμενης Μετακίνησης – Στάθμες Επιτελεστικότητας 
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Ενότητα Στοχευόμενης Μετακίνησης – Σεισμική Δράση (Φάσμα βάσει Κανονισμού) 

 

Ενότητα Στοχευόμενης Μετακίνησης – Σεισμική Δράση (Φάσμα καθορισμένο από το Χρήστη) 

ΈΛΕΓΧΟΙ ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Εδώ μπορούν να εκτελεστούν οι έλεγχοι με βάση τον κανονισμό για τα δομικά μέλη που επιλέγονται. 
Διαφορετικές καρτέλες είναι διαθέσιμες για τα Πλαισιακά Στοιχεία και Στοιχεία Τοιχοποιίας. Οι χρήστες 
προκειμένου να εισάγουν ελέγχους με βάση τον κανονισμό πρέπει να: 

1. Ορίσουν τον κανονισμό που θα χρησιμοποιηθεί. Είναι διαθέσιμες 6 επιλογές: Ευρωκώδικας 8 -
Μέρος 3 με την πλειοψηφία των Εθνικών Παραρτημάτων, ASCE 41-17 (Αμερικάνικος 
Κανονισμός Σεισμικής Αποτίμησης και Ενίσχυσης Υφιστάμενων Κτιρίων), NTC-18 (Ιταλικός 
Εθνικός Σεισμικός Κανονισμός), NTC-08 (Ιταλικός Εθνικός Σεισμικός Κανονισμός), ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
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(Ελληνικός Κανονισμός Επεμβάσεων) και TBDY (Τούρκικος Αντισεισμικός Κανονισμός 
Κτιρίων). Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους κανονισμούς μπορούν να 
βρεθούν στο Παράρτημα Θ – Κανονισμοί. 

2. Ορίσουν τις τιμές των Συντελεστών Ασφαλείας και τις εξισώσεις που χρησιμοποιούνται στους 
κανονισμούς, όταν προτείνονται περισσότερες από μια εκφράσεις. 

3. Επιλέξουν τη Στάθμη Αξιοπιστίας που αντιστοιχεί στα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την 
κατασκευή.  

4. Ορίσουν τις Ειδικές Παραμέτρους Μέλους, δηλαδή, όλες τις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν 
το μέλος που ελέγχεται, κατηγοριοποίηση (κύριο ή δευτερεύον), τύπος και μήκος παράθεσης, 
λεπτομέρειες σεισμικής αντίστασης κλπ. 

5. Κάνουν κλικ στο κουμπί ‘Προσθήκη’. 
6. Εισάγουν την ονομασία του ελέγχου. 
7. Επιλέξουν τον τύπο του ελέγχου βάσει κανονισμού (δηλ. Ικανότητα γωνίας στροφής χορδής 

πλαισιακού στοιχείου. διατμητική ικανότητα πλαισιακού στοιχείου ή ικανότητα σε ροπή 
κάμψης πλαισιακού στοιχείου και διατμητική ικανότητα τοιχοποιίας, θλιπτική δύναμη, ροπή 
κάμψης ή μετακίνηση στοιχείων τοιχοποιίας). 

8. Ορίσουν τις Στάθμες Επιτελεστικότητας που θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των 
στοιχείων. 

9. Ορίσουν σε ποια στοιχεία θα εφαρμοστούν οι έλεγχοι. 
10. Ορίσουν την Απομείωση της Αντοχής του στοιχείου όταν έχει ξεπεραστεί η οριακή τιμή ενός 

ελέγχου. Ο χρήστης μπορεί να εισάγει την απομένουσα αντοχή ως ποσοστό της ικανότητας ή 
να επιλέξει να αφαιρέσει το μέλος εντελώς, ή να το κρατήσει χωρίς απομείωση της αντοχής.  

11. Ορίσουν τον τύπο της δράσης κατά την επίτευξη κάθε ελέγχου: (i) διακοπή της ανάλυσης και 
ειδοποίηση στο αρχείο καταγραφής ανάλυσης, (ii) παύση της ανάλυσης και ειδοποίηση στο 
αρχείο καταγραφής ανάλυσης, (iii) χωρίς επιρροή στην ανάλυση και ειδοποίηση στο αρχείο 
καταγραφής ανάλυσης, (iv) αγνόηση του συμβάντος, ο έλεγχος καθίσταται 
απενεργοποιημένος. 

12. Ορίσουν χρώμα για την ενεργοποίηση της γραφικής απεικόνισης στην ενότητα Απεικόνιση 
Παραμορφωμένης Μορφής της εξαγωγής δεδομένων. 

13. Επιλέξουν τα οπτικά εφέ, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η γραφική απεικόνιση των ζημιών 
στην ενότητα Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαθέσιμοι κανονισμοί εξαρτώνται από την έκδοση του SeimsoStruct. Οι χρήστες 
πρέπει να επιλέξουν την έκδοση με τους απαιτούμενους κανονισμούς.  
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Ενότητα Ελέγχων βάσει Κανονισμού 

Οι τιμές των συντελεστών ασφαλείας και οι εκφράσεις του Κανονισμού που χρησιμοποιούνται μπορούν 
να προσδιοριστούν μέσω του πλαισίου διαλόγου που ανοίγει από το αντίστοιχο κουμπί. Σημειώνεται 
ότι οι προεπιλεγμένες τιμές των συντελεστών ασφαλείας είναι εκείνες που ορίζονται στους 
Κανονισμούς.  

 

Ενότητα Συντελεστών Ασφαλείας 
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Ενότητα Στάθμης Αξιοπιστίας 

 

Ενότητα Ειδικών Ιδιοτήτων Μέλους 
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Ενότητα Ελέγχων Ικανότητας βάσει Κανονισμού 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Μέσα στο πλαίσιο της μηχανικής βάσει ικανότητας, είναι υψίστης σημασίας να μπορούν οι αναλυτές 
και οι μηχανικοί να αναγνωρίσουν τις στιγμές στις οποίες οι διάφορες οριακές καταστάσεις ικανότητας 
(π.χ. μη-δομικές ζημιές, δομικές ζημιές, κατάρρευση) επιτυγχάνονται. Αυτό μπορεί να γίνει 
αποτελεσματικά στο SeismoStruct μέσω του ορισμού Κριτηρίων Επιτελεστικότητας, από όπου η 
επίτευξη ενός δεδομένου κάτω ορίου της παραμόρφωσης υλικού, καμπυλότητας της διατομής, γωνίας 
στροφής χορδής και τέμνουσας του στοιχείου, δύναμης/ροπής στοιχείου, παραμόρφωσης στοιχείου, 
μετακίνησης στοιχείου, κτλ. κατά τη διάρκεια της ανάλυσης μιας κατασκευής παρακολουθούνται 
αυτόματα από το πρόγραμμα. Διαφορετικές περιοχές είναι διαθέσιμες για τα κριτήρια 
επιτελεστικότητας των Πλαισιακών Στοιχείων και των Μη Πλαισιακών Στοιχείων. 
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Ενότητα Κριτηρίων Επιτελεστικότητας 

 

Προκειμένου να εισάγει  έναν έλεγχο κριτηρίου επιτελεστικότητας, οι χρήστες πρέπει να:  

1. Ορίσουν την ονομασία του κριτηρίου 
2. Επιλέξουν τον τύπο του κριτηρίου (δηλ. την ποσότητα απόκρισης που θα ελεγχθεί: 

παραμόρφωση υλικού, καμπυλότητα διατομής, γωνία στροφής χορδής στοιχείου, διατμητική 
δύναμη στοιχείου, ικανότητα γωνίας στροφής στοιχείου ή διατμητική ικανότητα πλαισιακού 
στοιχείου και δύναμη/ροπή στοιχείου, παραμόρφωση, μετακίνηση, διατμητική  δύναμη, 
θλιπτική δύναμη και ροπή κάμψης για μη πλαισιακά στοιχεία αναλόγως του τύπου στοιχείου) 
από το αναδυόμενο μενού. 

3. Ορίσουν την οριακή τιμή του κριτηρίου επιτελεστικότητας, σε περίπτωση κριτηρίων με 
καθορισμένο από τον χρήστη όριο. 

4. Επιλέξουν την εξίσωση για τον υπολογισμό της οριακής τιμής, σε περίπτωση κριτηρίων με 
αυτόματα καθορισμένα όρια. 

5. Ορίσουν τα στοιχεία στα οποία εφαρμόζεται το κριτήριο (αν έχει επιλεγεί ένα κριτήριο 
παραμόρφωσης, οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν ένα υλικό από το αναδυόμενο μενού πριν 
ορίσουν τα στοιχεία).  

6. Ορίσουν την Απομείωση της Αντοχής του στοιχείου όταν έχει ξεπεραστεί η οριακή τιμή ενός 
ελέγχου. Ο χρήστης μπορεί να εισάγει την απομένουσα αντοχή ως ποσοστό της ικανότητας ή 
να επιλέξει να αφαιρέσει το μέλος εντελώς, ή να το κρατήσει χωρίς απομείωση της αντοχής.  

7. Ορίσουν τον τύπο της δράσης κατά την επίτευξη κάθε ελέγχου: (i) διακοπή της ανάλυσης και 
ειδοποίηση στο αρχείο καταγραφής ανάλυσης, (ii) παύση της ανάλυσης και ειδοποίηση στο 
αρχείο καταγραφής ανάλυσης, (iii) χωρίς επιρροή στην ανάλυση και ειδοποίηση στο αρχείο 
καταγραφής ανάλυσης, (iv) αγνόηση του συμβάντος, ο έλεγχος καθίσταται 
απενεργοποιημένος. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η εισαγωγή ελέγχων Κριτηρίων Επιτελεστικότητας κατά τη διάρκεια της ανάλυσης 

δημιουργεί μια μικρή αύξηση στο χρόνο της ανάλυσης. 
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8. Ορίσουν χρώμα για την ενεργοποίηση της γραφικής απεικόνισης στην ενότητα Απεικόνιση 
Παραμορφωμένης Μορφής της εξαγωγής δεδομένων. 

9. Επιλέξουν τα οπτικά εφέ, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η γραφική απεικόνιση των ζημιών 
στην ενότητα Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής.  

 

Επιλογή Τύπου Κριτηρίου 

 

Τύπος Κριτηρίου 

Ο τύπος των κριτηρίων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν εξαρτώνται από τους στόχους του χρήστη. 
Όμως εντός του πλαισίου της προσομοίωσης βάσει ινών, όπως στο SeismoStruct, οι παραμορφώσεις 
των υλικών συνήθως αποτελούν την καλύτερη παράμετρο για την εκτίμηση της κατάστασης της 
ικανότητας μιας κατασκευής. Τα διαθέσιμα κριτήρια των παραμορφώσεων των υλικών είναι: 

• Ρηγμάτωση δομικών στοιχείων. Μπορεί να εντοπιστεί ελέγχοντας για (θετικές) 
παραμορφώσεις σκυροδέματος μεγαλύτερες από τον λόγο μεταξύ της αντοχής σε εφελκυσμό 
και της αρχικής δυσκαμψίας του υλικού του σκυροδέματος [τυπική τιμή: +0.0001]. 

• Αποφλοίωση σκυροδέματος επικάλυψης. Μπορεί να αναγνωριστεί από τον έλεγχο για 
(αρνητικές) παραμορφώσεις σκυροδέματος επικάλυψης μεγαλύτερες από τις οριακές 
παραμορφώσεις θραύσης μη περισφιγμένου υλικού σκυροδέματος. [τυπική τιμή: -0.002]. 

• Θραύση Πυρήνα Σκυροδέματος. Μπορεί να τεκμηριωθεί επιλέγοντας το πεδίο ‘Μόνο 
Έλεγχος Πυρήνα’ και ελέγχοντας για (αρνητικές) παραμορφώσεις πυρήνα σκυροδέματος 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι χρήστες πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν ορίζουν απομείωση της αντοχής, διότι 

αυτή η επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε αριθμητική αστάθεια. 
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μεγαλύτερες από την οριακή παραμόρφωση θραύσης του περισφιγμένου υλικού 
σκυροδέματος. [τυπική τιμή: -0.006]. 

• Διαρροή του Χάλυβα. Μπορεί να αναγνωριστεί από τον έλεγχο για (θετικές) παραμορφώσεις 
χάλυβα μεγαλύτερες από τον λόγο μεταξύ της αντοχής διαρροής και του μέτρου ελαστικότητας 
του υλικού του χάλυβα. [τυπική τιμή: + 0.0025]; 

• Θραύση του χάλυβα. Μπορεί να καθοριστεί ελέγχοντας για (θετικές) παραμορφώσεις χάλυβα 
μεγαλύτερες από την παραμόρφωση θραύσης. [τυπική τιμή: +0.060]. 

Εναλλακτικά, ή επιπρόσθετα, καμπυλότητες διατομής και/ή γωνίες στροφής χορδής μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην τεκμηρίωση για πάρα πολλές οριακές καταστάσεις, σε αυτήν την περίπτωση οι 
χρήστες πρέπει να ανατρέξουν στην διαθέσιμη βιβλιογραφία για καθοδήγηση στις τιμές καμπυλότητας 
που πρέπει να χρησιμοποιηθούν [e.g. Priestley, 2003]. Επιπλέον, είναι εφικτή η παρακολούθηση των 
τιμών τέμνουσας των πλαισιακών στοιχείων, με τον ορισμό ενός ή  περισσότερων οριακών τιμών 
τέμνουσας. 

Τέλος, μπορούν να εισαχθούν έλεγχοι διαρροής γωνίας στροφής χορδής, ικανότητας γωνίας στροφής 
χορδής και διατμητικής ικανότητας για πλαισιακά στοιχεία, από όπου το πρόγραμμα υπολογίζει 
αυτόματα την ικανότητα των στοιχείων κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, σύμφωνα με την επιλεγμένη 
εξίσωση των διαθέσιμων κανονισμών (Ευρωκώδικες, ASCE 41-17, NTC-18, NTC-08, KAN.ΕΠΕ. και 
TBDY), και τα ελέγχει έναντι της αντίστοιχης απαίτησης. Μπορούν να πραγματοποιηθούν έλεγχοι 
δύναμης/ροπής και μετακίνησης για μη πλαισιακά στοιχεία κατά την ανάλυση, σύμφωνα με την 
εξίσωση από τον αντίστοιχο διαθέσιμο Κανονισμό (Ευρωκώδικες, ASCE 41-17 και NTC-18), και τις 
έλεγχοι έναντι των αντίστοιχων απαιτούμενων τιμών ή τιμών που ορίζονται από το χρήστη. 

 

 

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ 

Η επιλογή ‘Στατιστικά Προσομοιώματος’ που είναι διαθέσιμη από το μενού (Προβολή > Στατιστικά 

Προσομοιώματος) ή κάνοντας κλικ στο , επιτρέπει στους χρήστες να δουν μια σύνοψη των 
δεδομένων εισαγωγής του μοντέλου.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στα Κριτήρια Επιτελεστικότητας όπου επιτρέπονται μόνο θετικές τιμές, οι έλεγχοι 

πραγματοποιούνται έναντι της απόλυτης τιμής της ποσότητας απόκρισης της απαίτησης. Ενώ, στα 

Κριτήρια Επιτελεστικότητας όπου ορίζονται τόσο θετικές όσο και αρνητικές τιμές, ο έλεγχος 

πραγματοποιείται έναντι της προσημασμένης τιμής της ποσότητας απόκρισης και επιτρέπονται 

διαφορετικές τιμές για τις θετικές και τις αρνητικές τιμές. Στην τελευταία περίπτωση, αν οι χρήστες 

εισάγουν μια θετική τιμή κριτηρίου, το πρόγραμμα αυτόματα θα θεωρήσει έναν έλεγχο ΄μεγαλύτερο 

από΄. Αντιστρόφως, αν οριστεί μια αρνητική τιμή κριτηρίου, το πρόγραμμα το πρόγραμμα αυτόματα 

θα θεωρήσει έναν έλεγχο ΄μικρότερο από΄. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Έλεγχοι καμπυλότητας και παραμόρφωσης εκτελούνται στις Διατομές Ολοκλήρωσης 

των επιλεγμένων στοιχείων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Κριτήρια Επιτελεστικότητας μπορούν να οριστούν για τον έλεγχο της απόκρισης μόνο 

των ανελαστικών πλαισιακών στοιχείων. Όμως, τα τελευταία, μπορούν πάντα να οριστούν ως ένα 

ελαστικό υλικό, το οποίο σημαίνει ότι τα κριτήρια επιτελεστικότητας μπορούν να εφαρμοστούν σε 

μέλη με ελαστική απόκριση.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Στον αυτόματο υπολογισμό της ικανότητας των στοιχείων χρησιμοποιούνται μέσες 

τιμές των υλικών χωρίς συντελεστές ασφαλείας ή εμπιστοσύνης, δηλ. στην περίπτωση Κριτηρίων 

Επιτελεστικότητας με αυτόματα ορισμένο όριο. 
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Στατιστικά Προσομοιώματος 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Καθώς το SeismoStruct είναι ένα πρόγραμμα ινών, υπολογίζει και εξάγει ένα πολύ μεγάλο αριθμό 
παραμέτρων απόκρισης (π.χ. παραμορφώσεις, τάσεις, καμπυλότητες, εσωτερικές δυνάμεις μελών, 
μετακινήσεις κόμβων, κλπ.). Από αυτό μπορεί να προκύψουν δύο βασικές δυσκολίες: (i) δυσκολία του 
χρήστη στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων και στην εκτίμηση των διαφορετικών επιπέδων 
ικανότητας της κατασκευής και (ii) πολύ μεγάλοι φάκελοι αποτελεσμάτων (μέχρι 50Μb ή περισσότερα, 
ειδικά όταν πρόκειται να εκτελεστούν δυναμικές αναλύσεις σε πολύ μεγάλα μοντέλα).  

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι χρήστες θα χρησιμοποιήσουν μόνο μέρος των αποτελεσμάτων 
που μπορούν να προκύψουν από το SeismoStruct, αφού συνήθως ένας περιορισμένος αριθμός 
επιλεγμένων κόμβων και/ή στοιχείων παρέχουν ικανοποιητικές πληροφορίες για την ικανότητα και 
την απόκριση της κατασκευής που αναλύεται. Για αυτό στην ενότητα Αποτελέσματα Ανάλυσης, οι 
χρήστες έχουν τη δυνατότητα να περικόψουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης στα ελάχιστα 
απαραίτητα, ώστε να μειώσουν τόσο την κατανάλωση του σκληρού-δίσκου, όσο και το χρόνο και την 
προσπάθεια επεξεργασίας. 
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Ενότητα Αποτελεσμάτων Ανάλυσης 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων ρυθμίσεων αποτελεσμάτων: 

Συχνότητα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 

Αν χρησιμοποιηθεί μια τιμή συχνότητας ίση με μηδέν, τότε παρέχονται αποτελέσματα για όλα τα 
βήματα της ανάλυσης που έχει επιτευχθεί ισορροπία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αντιστοιχούν 
σε μειωμένο επίπεδο βήματος. Αν χρησιμοποιηθεί μια τιμή συχνότητας ίση με τη μονάδα, τότε το 
επίπεδο μείωσης βήματος στα αποτελέσματα έχει παραλειφθεί. Αυτή είναι η προκαθορισμένη 
συμπεριφορά, αφού οι χρήστες συνήθως ενδιαφέρονται για την απόκτηση αποτελεσμάτων που είναι 
σε αντιστοιχία με τον αρχικό αριθμό βημάτων που έχουν οριστεί στην εισαγωγή δεδομένων. Όμως, αν 
η τελευταία δεν είναι η επιθυμητή περίπτωση (π.χ. η ανάλυση που φορτώνεται έχει χωριστεί σε πολύ 
μεγάλο αριθμό σταδίων για να καταφέρει να συγκλίνει), τότε μια τιμή συχνότητας μεγαλύτερη από τη 
μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αποτελέσματα να παρέχονται κάθε n βήματα που έχουν 
ισορροπήσει.  

Εξαγωγή Αποτελεσμάτων - Παράμετροι Απόκρισης Κόμβων 

Οι χρήστες μπορούν να προσδιορίσουν τους κόμβους για τους οποίους θα παρέχονται αποτελέσματα 
για τις παραμέτρους απόκρισης των κόμβων (δυνάμεις στις στηρίξεις, μετακινήσεις, ταχύτητες και 
επιταχύνσεις). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει όλους ή κανέναν από τους κόμβους κάνοντας δεξί κλικ και 
επιλέγοντας Επιλογή Όλων ή Καμία Επιλογή από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται. Επίσης 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκαθορισμένες ομάδες κόμβων για ευκολότερη επιλογή.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχουν επιλεγεί όλοι οι κόμβοι για εξαγωγή αποτελεσμάτων, τα παραμορφωμένα 

σχήματα του μοντέλου της κατασκευής δεν μπορούν να απεικονισθούν στην Ενότητα Διαχείρισης 

Αποτελεσμάτων.   
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Εξαγωγή Αποτελεσμάτων - Παράμετροι Απόκρισης Στοιχείων 

Οι χρήστες μπορούν να προσδιορίσουν τα στοιχεία για τα οποία θα παρέχονται αποτελέσματα των 
εσωτερικών δυνάμεων (αξονικές/τέμνουσες δυνάμεις και ροπές κάμψης/στροφικές). Ο χρήστης 
μπορεί να επιλέξει όλα ή κανένα από τα στοιχεία με δεξί-κλικ και διαλέγοντας Επιλογή Όλων ή Καμία 
Επιλογή από το αναδυόμενο μενού. Προκαθορισμένες ομάδες στοιχείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για ευκολότερη επιλογή. 

Εξαγωγή Αποτελεσμάτων - Ακραίες Τιμές Τάσεων και Παραμορφώσεων 

Οι χρήστες μπορούν να προσδιορίσουν τα στοιχεία για τα οποία θα παρέχονται τα αποτελέσματα 
καμπυλοτήτων και τάσεων/παραμορφώσεων ακραίων τιμών (μέγιστων και ελάχιστων) (σημειώστε 
ότι αυτά τα αποτελέσματα αφορούν στις Διατομές Ολοκλήρωσης για ανελαστικά πλαισιακά στοιχεία). 
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει όλα ή κανένα στοιχείο κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας  Επιλογή Όλων 
ή  Καμία Επιλογή από το αναδυόμενο μενού. Προκαθορισμένες ομάδες στοιχείων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για ευκολότερη επιλογή. 

 

Εξαγωγή Αποτελεσμάτων Τάσεων και Παραμορφώσεων σε Επιλεγμένες Θέσεις (Τασικά Σημεία) 

Αν οι χρήστες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την μεταβολή της τάσης και της παραμόρφωσης 
ενός συγκεκριμένου υλικού, που τοποθετείται σε ένα σημείο στις διατομές ολοκλήρωσης των 
ανελαστικών πλαισιακών στοιχείων, τότε μπορούν να ορίσουν σημεία Τάσης.  

Προκειμένου να προσθέσετε ένα νέο σημείο τάσης, οι χρήστες πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω 
βήματα: 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη 
2. Ορίστε Όνομα Τασικού Στοιχείου 
3. Επιλέξτε Όνομα Στοιχείου από το αναδυόμενο μενού 
4. Επιλέξτε τη Διατομή Ολοκλήρωσης από το αναδυόμενο μενού 
5. Επιλέξτε γραφικά στην απεικόνιση της διατομή την περιοχή που θα παρακολουθείται. Το υλικό 

και οι συντεταγμένες της διατομής θα προσδιοριστούν αυτόματα από το πρόγραμμα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή αφού επιλέγοντας την Διαχείριση 

Αποτελεσμάτων καμπυλότητας και ακραίων τάσεων/παραμορφώσεων για όλα τα στοιχεία μιας 

μεγάλης κατασκευής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία υπερβολικά μεγάλων 

(εκατοντάδων Mb) αρχείων. 
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Προσθήκη ενός νέου σημείου τάσης 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην ενότητα αποτελέσματα ανάλυσης, υπάρχει η δυνατότητα για το χρήστη να 

παραμετροποιήσει την απεικόνιση της κατασκευής σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της 

ανάλυσης, επιλέγοντας (i) τον κόμβο και (ii) το βαθμό ελευθερίας που θα ληφθεί υπόψη. Για καλύτερη 

απεικόνιση, συνίσταται στους χρήστες να κρατήσουν τις προεπιλογές του προγράμματος, οι οποίες 

χρησιμοποιούν την απεικόνιση της απόλυτης μετακίνησης κορυφής σε σχέση με την τέμνουσα βάσης 

για ανάλυση pushover και την απεικόνιση της σχετικής μετακίνησης μεταξύ των ορόφων (διαφορά 

μεταξύ άνω και κάτω μετακινήσεων) σε σχέση με τιμές χρόνου για δυναμική ανάλυση. 



 

Επεξεργαστής 

Έχοντας ολοκληρώσει τη φάση της εισαγωγής δεδομένων, ο χρήστης είναι έτοιμος να εκτελέσει την 
ανάλυση. Αυτό γίνεται από την περιοχή Επεξεργαστής του SeismoStruct, η οποία είναι προσβάσιμη 

από το αντίστοιχο κουμπί της γραμμής εργαλείων  ή επιλέγοντας Εκτέλεση > Επεξεργαστής 
από το κύριο μενού.  

 

Περιοχή Επεξεργαστή 

 

Ανάλογα με το μέγεθος της κατασκευής, τον τύπο πλαισιακών στοιχείων, τα επιβαλλόμενα φορτία και 
τις προδιαγραφές του υπολογιστή που χρησιμοποιείται, η ανάλυση μπορεί να διαρκέσει από μερικά 
δευτερόλεπτα (στατική ανάλυση), μερικά λεπτά (ανάλυση χρονοϊστορίας) ή ακόμη και ώρες (ανάλυση 
χρονοϊστορίας μεγάλων και σύνθετων 3D μοντέλων). 

Καθώς τρέχει η ανάλυση, μια μπάρα προόδου παρέχει στον χρήστη την πληροφορία για το πόσο έχει 
προχωρήσει η ανάλυση. Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες μπορούν να εκτιμήσουν σε πόσο χρόνο θα 
ολοκληρωθεί η ανάλυση, ώστε να καταρτίσουν γρήγορα το πρόγραμμα εργασίας τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ταυτόχρονη ανάλυση πολλαπλών μοντέλων (μέχρι εκατοντάδες, το μόνο όριο είναι η 

μνήμη του υπολογιστή), κάθε ένα από τα οποία υπόκειται σε παρόμοια ή αντίστροφη φόρτιση (π.χ. 

επιταχυνσιογράφημα), μπορεί να επιτευχθεί μέσω του ορισμού τους μέσα στον ίδιο φάκελο του έργου 

(*.spf). Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να εξοικονομηθεί πολύτιμος υπολογιστικός χρόνος, ειδικά όταν 

ένας μεγάλος αριθμός απλών μοντέλων (π.χ. πρόβολοι ενός ΒΕ) πρόκειται να αναλυθούν, λόγω 

εξοικονόμησης στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων των αρχείων .srf. Επιπλέον, η αυτόματη 

επεξεργασία αυτών των αποτελεσμάτων μπορεί επίσης να παγματοποιηθεί μέσω μιας ανάλυσης ΑΔΑ 

(με ένα μόνο συντελεστή φορτίου). 
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Επίσης μπορείτε να παύσετε την ανάλυση, ώστε (i) να ελευθερώσετε υπολογιστικούς πόρους ώστε να 
προβείτε σε εργασίες μεγαλύτερης προτεραιότητας ή (ii) να ελέγξετε τα αποτελέσματα μέχρι εκείνο το 
σημείο, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο για να αποφασίσετε αν είναι σκόπιμο να προχωρήσετε σε μια 
ανάλυση μεγαλύτερης διάρκειας. Αν ο χρήστης πατήσει ξανά το κουμπί Εκτέλεση, η ανάλυση μπορεί να 
συνεχιστεί. 

 

Μπάρα προόδου και κουμπιά “Παύση”/“Διακοπή”  

Το αρχείο καταγραφής ανάλυσης εμφανίζεται επίσης στον χρήστη, σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας 
κατάλληλη πληροφορία σχετικά με την πρόοδο της ανάλυσης, τον έλεγχο φόρτισης και τις συνθήκες 
σύγκλισης (για κάθε στάδιο φόρτισης σε καθολικό επίπεδο). 

Μπάρα προόδου 
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Περιοχή αρχείου καταγραφής ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο 

Αυτό το μήνυμα αποθηκεύεται σε ένα αρχείο κειμένου (*.log) που έχει την ίδια ονομασία όπως το αρχείο 
του έργου και το οποίο δείχνει την ημερομηνία και την ώρα που εκτελέστηκε η ανάλυση (τις μη τεχνικές 
πληροφορίες που είναι χρήσιμες σε κάποιες περιπτώσεις). Επιπλέον, αν ο χρήστης έχει ορίσει να γίνουν 
έλεγχοι βάσει κανονισμού ή κριτήρια επιτελεστικότητας κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, τότε το 
αντίστοιχο μήνυμα σε πραγματικό χρόνο επίσης εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ανάλυσης και 
αποθηκεύεται στο ίδιο αρχείο *.log. 

Στο κάτω μέρος του παραθύρου εμφανίζονται οι νόρμες σύγκλισης στο τέλος ενός δεδομένου 
(καθολικού) σταδίου φόρτισης. 

 

Νόρμες Σύγκλισης 

 

Τελικά, ο χρήστης έχει επίσης την επιλογή της γραφικής παρατήρησης της καμπύλης ικανότητας 
(ανάλυση pushover) σε πραγματικό χρόνο ή καμπύλης χρονοϊστορίας μετακίνησης (ανάλυση 
χρονοϊστορίας) του κόμβου και του αντίστοιχου βαθμού ελευθερίας που επιλέχτηκε στην ενότητα 
Αποτελέσματα Ανάλυσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπως και στην περίπτωση του αρχείου καταγραφής ανάλυσης που περιγράφηκε 

παραπάνω, αυτή η πληροφορία δεν αναφέρεται σε τοπική σταδιακή αύξηση φορτίου/επαναλήψεων 

των στοιχείων βάσει δύναμης που αναφέρθηκαν στο Ρυθμίσεις Έργου> Στοιχεία. 

Καταγραφές ανάλυσης (Σε πραγματικό χρόνο) 
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Επιλογή απεικόνισης καμπύλης συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο 

Όμως και οι δύο αυτές επιλογές μπορεί να καθυστερήσουν την ανάλυση και να αυξήσουν το χρόνο 
εκτέλεσης όταν χρησιμοποιούνται σε σχετικά αργούς υπολογιστές, γι’ αυτόν τον λόγο ο χρήστης έχει 
επίσης τη δυνατότητα απλώς να απενεργοποιήσει οποιαδήποτε απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο, 
επιλέγοντας να προβάλλονται μόνο τα αρχεία καταγραφής της ανάλυσης. 

 

Επιλογή προβολής μόνο των βασικών πληροφοριών 

Καμπύλη σε πραγματικό χρόνο 
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Επιπλέον, η απεικόνιση του τελευταίου μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί (πατώντας το κουμπί 
Λιγότερα), ώστε να αποκτήσει ακόμα ταχύτερη απόδοση (σε σύγχρονους γρήγορους υπολογιστές, η 
διαφορά θα είναι παντελώς αμελητέα). 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στην αρχή της ανάλυσης, μπορεί να παρουσιαστεί στους χρήστες ένα προειδοποιητικό 

μήνυμα ‘Μηδενικοί διαγώνιοι όροι εντοπίστηκαν σε έναν κόμβο’. Αυτό σημαίνει ότι ένας τέτοιος 

κόμβος δεν είναι δεσμευμένος στους ενδεικτικούς βαθμούς ελευθερίας (δηλ. ο κόμβος δεν είναι 

συνδεδεμένος με ένα στοιχείο ή δέσμευση ικανή να παρέχει οποιαδήποτε δέσμευση/ακαμψία σε 

τέτοιους βαθμούς ελευθερίας), μια συνθήκη που,  αν είναι ακούσια, δείχνει την παρουσία λάθους στο 

«στήσιμο» του μοντέλου. Όμως, αν αυτοί οι μη δεσμευμένοι ΒΕ έχουν εισαχθεί εκούσια, τότε ο 

χρήστης μπορεί να προχωρήσει με την ανάλυση, γνωρίζοντας όμως ότι μπορεί να προκύψουν πιο 

εύκολα περιπτώσεις με αριθμητικές δυσκολίες σύγκλισης.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Όταν εκετελείται μια ιδιομορφική ανάλυση με χρήση του αλγορίθμου Lanczos, μπορεί 

να εμφανιστεί στο χρήστη το μήνυμα: ‘Δεν ήταν δυνατή η ορθογωνοποίηση όλων των διανύσματων 

Lanczos’, εννοώντας ότι ο αλγόριθμος Lanczos, ο τρέχων επιλυτής ιδιομορφικής ανάλυσης του 

SeismoStruct, δεν μπόρεσε να υπολογίσει όλες ή κάποιες από τις ιδιομορφές της κατασκευής. Αυτή η 

συμπεριφορά μπορεί να παρατηρηθεί σε (i) μοντέλα με λάθη στο «στήσιμο» (π.χ. μη συνδεδεμένοι 

κόμβοι/στοιχεία) ή (ii) σύνθετα μοντέλα κατασκευών που έχουν συνδέσμους/πλαστικές αρθρώσεις 

κλπ. Αν οι χρήστες έχουν ελέγξει προσεκτικά το μοντέλο τους και δεν βρήκαν λάθη στη 

μοντελοποίηση, τότε ίσως μπορούν να το ‘απλοποιήσουν’, αφαιρώντας  τα σύνθετα στοιχεία του 

μέχρι την επίτευξη λύσης στο πρόβλημα των ιδιοτιμών. Αυτό θα βοηθήσει στην κατανόηση του τι 

μπορεί να προκάλεσε τα πρόβληματα στην ανάλυση οπότε να βοηθήσει τους χρήστες να 

αποφασίσουν πως θα προχωρήσουν. Αυτό το μήνυμα τυπικά εμφανίζεται όταν αναζητούνται 

υπερβολικά πολλές ιδιομορφές, π.χ. όταν 30 ιδιομορφές ζητούνται για ένα μοντέλο 24 ΒΕ, ή όταν ο 

επιλυτής απλώς δεν μπορεί να βρεί τόσες πολλές ιδιομορφές (ακόμη και αν οι ΒΕ > ιδιομορφές).  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Η τρέχουσα έκδοση του SeismoStruct δεν μπορεί να εκμεταλευτεί έναν υπολογιστή με 

πολλαπλούς επεξεργαστές, γι΄αυτό η ταχύτητα μιας ανάλυσης μπορεί να αυξηθεί μόνο αυξάνοντας 

την ταχύτητα της CPU (μαζί με τις ταχύτητες των CPU Cache, Front Side Bus, RAM, Video RAM,  Hard-

Disk (rotation και access)). Όμως αν έχετε περισσότερες από μια CPU, θα μείωσετε το χρόνο εκτέλεσης 

πολλαπλών ταυτόχρονων αναλύσεων, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να γίνει ‘παράλληλη 

επεξεργασία’. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Λόγω περιορισμού της RAM στο SeismoStruct, το μέγιστο αποτέλεσμα που μπορεί να 

ανοίξει από τον Επεξεργαστή δεδομένων είναι 4GB σε σύστημα Windows 64-bit και 3GB σε σύστημα 

Windows 32-bit. Σε αναλύσεις με μεγαλύτερα *.srf αρχεία, το SeismoStruct μπορεί μόνο να διαβάσει 

τα αποτελέσματα μέχρι εκείνο το σημείο.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Μέχρι τώρα, η ανάπτυξη του SeismoStruct έχει επικεντρωθεί στην ευκολία χρήσης και 

στις προηγμένες τεχνικές δυνατότητες, με εμφανή θυσία σε όρους ταχύτητας της ανάλυσης, κάτι που 

ελπίζουμε να ρυθμίσουμε στο μέλλον. Εν τω μεταξύ, σιγουρευτείτε ότι το μοντέλο σας δεν έχει έναν 

υπερβολικό αριθμό στοιχείων, ινών διατομών, στάδια φορτίου ή επαναλήψεις, όλα αυτά, μαζί με πολύ 

αυστηρά κριτήρια σύγκλισης, συνεισφέρουν στην επιβράδυνση των αναλύσεων.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7: Όταν χρησιμοποιείτε το λιγότερο σταθερό επιλυτή Frontal, μπορεί η ανάλυση να 

σταματήσει σε διαφορετικά χρονικά βήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνίσταται στους  χρήστες να 

αλλάξουν τον προκαθορισμένο επιλυτή Skyline. 



 

Διαχείριση Αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποθηκεύονται σε ένα Αρχείο Αποτελεσμάτων του SeismoStruct, 
αναγνωρίσιμο από την κατάληξή *.srf, με την ίδια ονομασία όπως το αρχείο του έργου. Διπλό-κλικ σε 
αυτόν τον τύπο αρχείων θα ανοίξει την Διαχείριση Αποτελεσμάτων του SeismoStruct. H Διαχείριση 

Αποτελεσμάτων είναι προσβάσιμη από το αντίστοιχο κουμπί  ή επιλέγοντας 
Εκτέλεση > Ενότητα Διαχείρισης Αποτελεσμάτων από το κύριο μενού. 

Ομοίως με την Εισαγωγή Δεδομένων, η περιοχή της Διαχείρισης Αποτελεσμάτων έχει μια σειρά από 
ενότητες όπου τα αποτελέσματα από διαφορετικούς τύπους ανάλυσης μπορούν να απεικονιστούν σε 
πίνακα ή σε γραφική μορφή, και μετά μπορούν να αντιγραφούν σε μια άλλη εφαρμογή των Windows 
(π.χ. τα αποτελέσματα σε πίνακα μπορούν να αντιγραφούν σε ένα φύλλο εργασίας όπως το Microsoft 
Excel, ενώ οι απεικονίσεις των αποτελεσμάτων μπορούν να αντιγραφούν σε μια εφαρμογή αρχείων 
κειμένου, όπως το Microsoft Word). Σημειώνεται ότι μια ειδική λειτουργία για την απεικόνιση των 
μέγιστων, ελάχιστων και απολύτων μέγιστων τιμών είναι διαθέσιμη σε όλα τα διαγράμματα της 
διαχείρισης αποτελεσμάτων.  

Οι διαθέσιμες ενότητες παρουσιάζονται παρακάτω και περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους: 

• Καταγραφές Ανάλυσης 
• Ποσότητες Ιδιομορφών/Μάζας 
• Στοχευόμενη Μετακίνηση  
• Αποτελέσματα Βήματος 
• Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής 
• Λεπτομέρειες Σύγκλισης 
• Διαγράμματα Εντατικών Μεγεθών 
• Έλεγχοι Βάσει Κανονισμού 
• Παράμετροι Καθολικής Απόκρισης 
• Εντατικά/Παραμορφωσιακά Μεγέθη Στοιχείων 
• Έλεγχοι Κριτηρίων Επιτελεστικότητας 
• Αποτελέσματα Τάσεων και Παραμορφώσεων 
• Περιβάλλουσα ΑΔΑ (IDA) 

 

Ενότητες Διαχείρισης Αποτελεσμάτων  

Ενότητες Διαχείρισης Αποτελεσμάτων 
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Υπάρχουν κάποιες γενικές λειτουργίες που εφαρμόζονται σε όλες τις ενότητες διαχείρισης 
αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο τα στοιχεία του μοντέλου ( π.χ. κόμβοι, 
διατομές, στοιχεία κλπ.) ταξινομούνται στις αντίστοιχες ενότητες εισαγωγής δεδομένων αντανακλά 
τον τρόπο που τα δεδομένα εισαγωγής εμφανίζονται σε όλα τα πλαίσια διαλόγου στην ενότητα 
διαχείρισης αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης διαλέξει να χρησιμοποιήσει αλφαβητική 
ταξινόμηση των κόμβων, τότε αυτά θα εμφανιστούν με αλφαβητική σειρά σε όλα τα αναδυόμενα μενού 
όπου υπάρχουν κόμβοι, που μπορεί, στην συγκεκριμένη περίπτωση να διευκολύνουν και να 
επιταχύνουν την εξατομίκευση και την επιλογή τους. Η επιλογή για ταξινόμηση των κόμβων και των 
στοιχειών με βάση την ονομασία τους στις λίστες της εξαγωγής αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη με δεξί 
κλικ-αναδυόμενο μενού. 

Επιπλέον, όταν χρησιμοποιούνται αναδυόμενα μενού με πολλά πεδία, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν 
το αναγνωριστικό ενός στοιχείου ώστε να το βρουν ταχύτερα. 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Συχνά, η δυνατότητα εφαρμογής παράγοντα πολλαπλασιαστή ή συντελεστή στα αποτελέσματα είναι 
πολύ χρήσιμη. Για παράδειγμα, αν η ανάλυση εκτελείται χρησιμοποιώντας Nmm ως μονάδες για τις 
ροπές, οι χρήστες μπορεί να επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα με 1e-6, ώστε 
να εκτιμήσουν τις ροπές σε kNm. Εναλλακτικά, και ως ένα ακόμη παράδειγμα, οι χρήστες μπορεί επίσης 
να επιθυμούν να πολλαπλασιάσουν τις τιμές τάσης του σκυροδέματος με ένα συντελεστή -1, ώστε οι 
θλιπτικές τάσεις και παραμορφώσεις να απεικονισθούν στο θετικό τεταρτημόριο x-y, όπως 
απεικονίζεται συνήθως. Γι’ αυτό, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν πολλαπλασιαστές σε 
όλα τα επεξεργάσιμα μεγέθη αποτελεσμάτων.   

Αυτή η λειτουργία είναι προσβάσιμη μέσω του μενού του προγράμματος (Εργαλεία > Ρυθμίσεις 
Διαχείρισης Αποτελεσμάτων), ή μέσω του δεξί κλικ-αναδυόμενου μενού, ή μέσω του αντίστοιχου 

κουμπιού της γραμμής εργαλείων . 

 

Ρυθμίσεις Διαχείρισης Αποτελεσμάτων 

Επιπλέον, οι Ρυθμίσεις Διαχείρισης Αποτελεσμάτων παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα μεταφοράς 
των Πινάκων Αποτελεσμάτων. Αυτό μπορεί να είναι πολύ βολικό σε περιπτώσεις που, για παράδειγμα, 
ένα μοντέλο έχει χιλιάδες κόμβους/στοιχεία, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε προκαθορισμένους 
πίνακες αποτελεσμάτων με ένα πολύ μεγάλο αριθμό στηλών, που κάποιος ίσως να μην μπορεί να 
αντιγράψει σε εφαρμογές με υπολογιστικά φύλλα (π.χ. Microsoft Excel) που έχουν ένα σχετικά αυστηρό 
όριο αριθμού στηλών (max = 16384). Μετατρέποντας τους πίνακες, οι κόμβοι/στοιχεία είναι στις 
γραμμές, οπότε ο περιορισμός που περιγράφηκε παραπάνω μπορεί να ξεπεραστεί (γενικά, οι 
προαναφερόμενες εφαρμογές υπολογιστικών φύλλων είναι κατάλληλες για πίνακες που μπορεί να 
έχουν μέχρι 1048576 γραμμές). 

Τέλος, από τις Ρυθμίσεις Διαχείρισης Αποτελεσμάτων ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον λόγο απόσβεσης 
και την ελάχιστη ενεργή ιδιομορφική μάζα των ιδιομορφών που θα ληφθούν υπόψη στην Ανάλυση 
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Φασματικής Απόκρισης. Αυτές οι δύο ρυθμίσεις που έχουν αρχικά οριστεί στις Ρυθμίσεις Εισαγωγής 
Δεδομένων, μπορούν επίσης να αλλάξουν μέσα από την Διαχείριση Αποτελεσμάτων, προκειμένου να 
προσαρμοστούν οι συνδυασμοί φόρτισης στις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών. 

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Όλα τα γραφήματα που απεικονίζονται στις ενότητες της διαχείρισης αποτελεσμάτων μπορούν να 
τροποποιηθούν χρησιμοποιώντας τις Επιλογές Διαγράμματος, που είναι διαθέσιμες από το κύριο μενού 

(Εργαλεία > Επιλογές Διαγράμματος…), τη γραμμή εργαλείων  ή δεξί-κλικ-αναδυόμενο μενού. Ο 
χρήστης μπορεί μετά να αλλάξει τα χαρακτηριστικά των γραμμών (χρώμα, πάχος, στυλ κλπ.), το φόντο 
(χρώμα, διαβάθμιση), τους άξονες (χρώμα, μέγεθος γραμματοσειράς και στυλ επικεφαλίδων κλπ.) και 
τους τίτλους της απεικόνισης. Μέσω της Αποθήκευσης Ρυθμίσεων Απεικονίσεων… και της Φόρτωσης 
Ρυθμίσεων Απεικονίσεων…, διαθέσιμα από το δεξί κλικ-αναδυόμενο μενού, οι ρυθμίσεις της 
απεικόνισης μπορούν να αποθηκευτούν και να ανακτηθούν, αντίστοιχα, για να εφαρμοστούν σε άλλες 
απεικονίσεις.    

 

Επιλογές Διαγραμμάτων– Γενικά 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενότητα Ρυθμίσεις Διαχείρισης Αποτελεσμάτων εφαρμόζεται σε όλες τις ενότητες. 

Γι΄αυτό οι χρήστες πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι αν, για παράδειγμα, εφαρμόζουν ένα 

συντελεστή -1 στις τιμές της συνολικής τέμνουσας βάσης της κατασκευής (απεικονίζεται ως 

ποσότητα y στην ενότητα υστερητικής απεικόνισης), τότε οι τιμές τάσεων των υλικών 

(απεικονίζονται ως ποσότητα y στην ενότητα τάσης και παραμόρφωσης), επίσης θα 

πολλαπλασιαστούν με τον συντελεστή -1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν την αντιγραφή των απεικονίσεων σε άλλες εφαρμογές των Windows, οι χρήστες 

μπορεί να επιθυμούν να αφαιρέσουν το διαβαθμισμένο φόντο της απεικόνισης, το οποίο φαίνεται 

όμορφο στην οθόνη άλλα ίσως όχι τόσο καλό στα εκτυπωμένα έγγραφα. Αυτό μπορεί εύκολα να γίνει 

στην καρτέλα ‘Panel’ στις Επιλογές Διαγραμμάτων. 
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Επιλογές Διαγραμμάτων – Panel 

Επιπλέον, σμίκρυνση και μεγέθυνση μπορεί να γίνει σύροντας το ποντίκι πάνω στην περιοχή του 
γραφήματος (μια επιλογή πάνω αριστερά προς κάτω δεξιά μεγεθύνει, ενώ για σμίκρυνση μπορείτε να 
επιλέξετε κάτω δεξιά προς πάνω αριστερά). 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Το SeismoStruct παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα δημιουργίας ταινίας εικονογραφώντας τον 
τρόπο που μια συγκεκριμένη κατασκευή, που υπόκειται σε ένα δεδομένο σετ φορτίων, 
παραμορφώνεται με το χρόνο (δυναμική ανάλυση) ή ψευδο-χρόνο (στατική ανάλυση). Επιπλέον, οι 
χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν μια ταινία όπου απεικονίζονται με κίνηση οι ιδιομορφές της 
κατασκευής (όπως εκτιμώνται από την ιδιομορφική ανάλυση). Αυτή η λειτουργία είναι προσβάσιμη 
από το κύριο μενού του προγράμματος (Εργαλεία > Δημιουργία Αρχείου AVI…) ή μέσω του αντίστοιχου 

κουμπιού της γραμμής εργαλείων . 

Για τις περιπτώσεις ταινιών στατικών και δυναμικών αναλύσεών, οι χρήστες χρειάζεται μόνο να 
ορίσουν την ονομασία του αρχείου ταινίας που θα δημιουργηθεί (*.avi), τα παραμορφωμένα σχήματα 
αρχής και τέλους, και τη συχνότητα στην επιλογή του σχήματος. Προφανώς, όσο μικρότερη είναι η 
συχνότητα, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αριθμός των εικόνων που θα χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία 
της ταινίας, και γι’ αυτό θα είναι υψηλότερη η ποιότητα (ομαλότητα κινούμενης ακολουθίας), και 
επίσης τόσο υψηλότερο θα είναι το μέγεθος του αρχείου που θα προκύψει. Η μικρότερη δυνατή τιμή 
συχνότητας είναι 1, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα παραμορφωμένα σχήματα που έχουν εξαχθεί ως 
αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν στην δημιουργία της ταινίας.  

 

Επιλογή βημάτων για το αρχείο AVI 
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Αν, από την άλλη, ένας χρήστης επιθυμεί να δημιουργήσει μια ταινία εικονογραφώντας μια ιδιομορφή 
μιας συγκεκριμένης κατασκευής, τότε πρέπει να ορίσει τον αριθμό των κύκλων ιδιομορφών που θα 
δημιουργηθούν (δηλ. πόσες φορές θα επαναληφθεί η κίνηση των ιδιομορφών) και τον αριθμό των 
εικόνων/καρέ που θα δημιουργηθούν ανά κύκλο. Προφανώς, όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των 
προσωρινών σχηματισμών, τόσο ομαλότερη θα είναι η κίνηση, αλλά επίσης τόσο μεγαλύτερο γίνεται 
το αρχείο της ταινίας.  

Πριν δημιουργήσετε την κίνηση, συνίσταται στους χρήστες να τροποποιήσουν την 3D απεικόνιση 
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, αφού αυτές οι ρυθμίσεις θα αντανακλούν την 
εμφάνιση και αίσθηση της ταινίας. Συγκεκριμένα , σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της δημιουργίας 
ταινίας, οι άξονες της απεικόνισης δεν ανανεώνονται αυτόματα, δείχνοντας ότι πριν ξεκινήσει η 
διαδικασία δημιουργίας, οι χρήστες πρέπει να θέσουν τους άξονες στις μεγαλύτερες απαιτούμενες τιμές 
τους. Το τελευταίο μπορεί να γίνει είτε προβάλλοντας ένα σχήμα αποτελεσμάτων που οι 
παραμορφώσεις είναι στο μέγιστο, ή τροποποιώντας χειροκίνητα τα χαρακτηριστικά των αξόνων 
(χρησιμοποιώντας τις επιλογές 3D Απεικόνισης). 

Εφόσον η κινούμενη εικόνα δημιουργηθεί, οι χρήστες μπορούν να επιβεβαιώσουν την επάρκειά της 
μέσω της προβολής AVI που είναι ενσωματωμένη στο SeismoStruct και είναι προσβάσιμη από το κύριο 
μενού του προγράμματος (Αρχείο > Προβολή αρχείου AVI…) ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού στη 

γραμμή εργαλείων . 

 

SeismoStruct Αναπαραγωγή AVI 

Οι κινούμενες εικόνες που δημιουργούνται στο SeismoStruct (δηλ. ταινίες AVI) μπορούν επίσης να 
ανοίξουν από άλλες εφαρμογές Windows όπως το Windows Media Player ή, ίσως πιο σημαντικά 
Microsoft PowerPoint, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παρουσιάσεις πολυμέσων. 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Όπως συζητήθηκε στην περιοχή του Επεξεργαστή, κατά τη διάρκεια μιας ανάλυσης, δημιουργείται ένα 
αρχείο της αριθμητικής προόδου και της ικανότητας απόκρισης του μοντέλου που δημιουργείται και 
αποθηκεύεται μέσα στο αρχείο καταγραφής του έργου (*.log). Τα περιεχόμενα τέτοιων φακέλων 
μπορούν να απεικονισθούν στην ενότητα Καταγραφές Ανάλυσης και, αν απαιτείται, να αντιγραφούν 
και να επικολληθούν σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή των Windows. 
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Σημειώνεται επίσης ότι, αφού η ημερομηνία και η ώρα της τελευταίας ανάλυσης είναι αποθηκευμένες 
στο αρχείο καταγραφής ανάλυσης, οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν σε αυτήν την ενότητα όταν 
τέτοιες πληροφορίες απαιτούνται.  

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ/ΜΑΖΑΣ 

 

Η ενότητα Ποσότητες Ιδιομορφών/Μάζας παρέχει μια περίληψη των (i) κύριων αποτελεσμάτων της 
ιδιομορφικής ανάλυσης (δηλ. της περιόδου/και της συχνότητας των ιδιομορφών, των συντελεστών 
συμμετοχής των ιδιομορφών και των ενεργών ιδιομορφικών μαζών) και (ii) των επικόμβιων μαζών. 
Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν εύκολα να αντιγραφούν σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, 
μέσω του αναδυόμενου μενού με το δεξί κλικ. 

 

Ποσότητες Ιδιομορφών/Μάζας - Ιδιοπερίοδοι και Ιδιοσυχνότητες  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η ενότητα είναι ορατή μόνο όταν έχει εκτελεστεί Ιδιομορφική ή Προσαρμοζόμενη 

Ανάλυση Pushover. Εμφανίζεται επίσης με μια άλλη ονομασία ‘Αποτελέσματα Ιδιομορφικής 

Ανάλυσης’, στην περίπτωση της ανάλυσης Pushover όταν υπολογίζεται η Στοχευόμενη Μετακίνηση. 
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Ποσότητες Ιδιομορφών/Μάζας – Επικόμβιες Μάζες  

Όσον αφορά τις επικόμβιες μάζες, το SeismoStruct παρέχει έναν πίνακα στον οποίο συνοψίζονται οι 
μάζες των κόμβων για κάθε βαθμό ελευθερίας (επίσης και οι στροφικές μάζες). Για έναν συγκεκριμένο 
κόμβο, η στροφική μάζα υπολογίζεται ως η στροφική μάζα, που καθορίζεται από τον χρήστη για τον 
κόμβο αυτό, συν τη μεταφορική μάζα σε αυτόν τον κόμβο επί το τετράγωνο της απόστασης από το 
κέντρο βάρους του μοντέλου. 

Οι συντελεστές συμμετοχής των ιδιομορφών, που λαμβάνονται ως ο λόγος μεταξύ του 
ιδιομορφικού συντελεστή διέγερσης (Ln=nT*M) και της γενικευμένης μάζας (Mn=nT*M*), 
παρέχουν ένα μέτρο για το πόσο έντονα συμμετέχει μια δεδομένη ιδιομορφή n στη δυναμική απόκριση 
του δομήματος. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι ιδιομορφές n δεν μπορούν να κανονικοποιηθούν με 
διαφορετικούς τρόπους, το απόλυτο μέγεθος του ιδιομορφικού συντελεστή συμμετοχής δεν έχει στην 
πραγματικότητα κανένα νόημα και μόνο το σχετικό μέγεθός του σε σχέση με τις άλλες συμμετέχουσες 
ιδιομορφές είναι σημαντικό. [Priestley et al., 1996]. 

Για τον παραπάνω λόγο, και ιδιαίτερα για την περίπτωση των κτιρίων που υποβάλλονται σε σεισμική 
εδαφική κίνηση, είναι σύνηθες για τους μηχανικούς/αναλυτές να χρησιμοποιούν την ενεργή 
ιδιομορφική μάζα (meff,n=Ln2/Mn) ως μέτρο της σχετικής σημασίας που έχει κάθε ιδιομορφή της 
κατασκευής στη δυναμική απόκρισή της. Πράγματι, δεδομένου ότι το meff,n,  μπορεί να ερμηνευθεί ως 
τμήμα της συνολικής μάζας Μ της κατασκευής που διεγείρεται από μια δεδομένη ιδιομορφή n, οι 
ιδιομορφές με υψηλές τιμές ενεργής ιδιομορφικής μάζας, είναι πιθανόν να συμβάλλουν σημαντικά στην 
απόκριση. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Συνιστάται στους χρήστες να ανατρέχουν στη διαθέσιμη βιβλιογραφία [π.χ. Clough and 

Penzien, 1993; Chopra, 1995] για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση των 

ιδιομορφών και τις αντίστοιχες παραμέτρους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι ιδιομορφές κανονικοποιούνται έτσι ώστε n = 1. 
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ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

Στην ενότητα στοχευόμενης μετακίνησης παρουσιάζονται οι καμπύλες ικανότητας πριν και μετά τη 
γραμμικοποίηση που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη ανάλυση, καθώς και οι στοχευόμενες μετακινήσεις 
για τις επιλεγμένες στάθμες επιτελεστικότητας. Εδώ παρέχονται επίσης δεδομένα σχετικά με τη 
διαδικασία γραμμικοποίησης και τον υπολογισμό της στοχευόμενης μετακίνησης. Η διαδικασία της 
γραμμικοποίησης εκτελείται πάντα σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προτείνεται από τον επιλεγμένο 
Κανονισμό. Οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στο Παράρτημα Θ για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τον υπολογισμό της στοχευόμενης μετακίνησης. 

 

Στοχευόμενη Μετακίνηση 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΗΜΑΤΟΣ  

Αυτή η ενότητα Διαχείρισης Αποτελεσμάτων παρέχει σε μορφή αρχείου κειμένου την εξαγωγή όλων 
των αναλυτικών αποτελεσμάτων (μετατοπίσεις/στροφές κόμβων, φυσική συχνότητα και φυσική 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι συντελεστές συμμετοχής MPF για στροφή υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη ένα 
μητρώο μετασχηματισμού που ορίζεται (x0, y0, z0 είναι οι συντεταγμένες του κέντρου μάζας) έτσι 
ώστε ο ιδιομορφικός συντελεστής διέγερσης να γίνει Ln=nT*M*Ti, από τον οποίο προκύπτει η ενεργή 
ιδιομορφική μάζα (όπως για τους μεταφορικούς βαθμούς ελευθερίας).
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περίοδο) που λαμβάνονται από το SeismoStruct. Το σύνολο των αποτελεσμάτων ή επιλεγμένα μέρη του 
μπορεί να αντιγραφούν σε επεξεργαστές κειμένου για περαιτέρω διαχείριση, χρησιμοποιώντας τις 
αντίστοιχες εντολές μενού, συντομεύσεις πληκτρολογίου, κουμπιά γραμμής εργαλείων ή αναδυόμενου 
μενού με δεξί κλικ. 

 

Αποτελέσματα Βήματος  

Αντί για αντιγραφή και επικόλληση των περιεχομένων αυτής της ενότητας, οι χρήστες μπορούν επίσης 
να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν απλώς τη λειτουργία Εξαγωγή σε Αρχείο Κειμένου, η οποία δίνει 
επίσης τη δυνατότητα επιλογής του αρχικού και τελικού αριθμού ιδιομορφών που θέλουν, μαζί με έναν 
αριθμό αύξησης των ιδιομορφών. Αυτή η χρήσιμη δυνατότητα είναι διαθέσιμη από το κουμπί της 

γραμμής εργαλείων . 

Τέλος, και όπως σημειώνεται στις Ειδικές Ρυθμίσεις > Γενικά, οι χρήστες μπορούν επίσης να 
ενεργοποιήσουν την επιλογή δημιουργίας, στο τέλος κάθε ανάλυσης, ενός αρχείου κειμένου (*.out) που 
περιέχει τα αποτελέσματα ολόκληρης της ανάλυσης (όπως δίνεται σε αυτήν την ενότητα). Αυτό το 
χαρακτηριστικό μπορεί να είναι χρήσιμο για τους χρήστες, οι οποίοι επιθυμούν να επεξεργάζονται 
συστηματικά τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη δική τους προσαρμοσμένη επεξεργασία μετά την 
εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Το βήμα εξόδου που αντιστοιχεί σε Μόνιμα Φορτία που επιβάλλονται στην αρχή της 

ανάλυσης pushover και της χρονοϊστορίας, αναφέρονται πάντα στο βήμα όπου έχει επιτευχθεί 

ισορροπία, το οποίο συνήθως αντιστοιχεί στο ένα μονό βήμα/επανάληψη που απαιτείται για την 

ισορροπία αυτού του τύπου φορτίων. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις (πολύ μεγάλα μόνιμα φορτία), 

όπου περισσότερα από ένα στάδιο/επανάληψη απαιτούνται για να επιτευχθεί ισορροπία της 

κατασκευής. Οι χρήστες που επιθυμούν να οπτικοποιήσουν τα βήματα που εκτελούνται για να 

φτάσουμε στην τελική ισορροπημένη λύση τόσο μεγάλων αρχικών μόνιμων φορτίων, πρέπει να 

τρέξουν μια μη μεταβλητή στατική ανάλυση όπου δίδεται τέτοιο αποτέλεσμα.  
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 

Με την Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δουν το 
παραμορφωμένο σχήμα του μοντέλου σε κάθε βήμα της ανάλυσης (κάντε κλικ στο επιθυμητό βήμα 
εξόδου για να ενημερώσετε την προβολή της παραμορφωμένης μορφής), διευκολύνοντας έτσι την 
παρατήρηση των παραμορφώσεων και τελικά των μηχανισμών κατάρρευσης. 

 

Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής 

Σε αυτήν την ενότητα είναι επίσης δυνατό να προβάλετε τα στοιχεία που φτάνουν σε μια συγκεκριμένη 
στάθμη επιτελεστικότητας. Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας τα Κριτήρια Επιτελεστικότητας και 
επιλέγοντας αν θα εμφανίζονται οι πλαστικές αρθρώσεις/περιοχές βλαβών, και αν αυτά τα στοιχεία θα 
διαχωρίζονται μέσω χρωμάτων και/ή εικόνων με βλάβες. Επιπλέον, οι τιμές των μετακινήσεων 
μπορούν να εμφανιστούν επιλέγοντας το σχετικό πεδίο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το βήμα αποτελέσματος για ελαστικά πλαισιακά στοιχεία (elfrm) παρέχεται πάντα 

μετά το αποτέλεσμα των αντίστοιχων ανελαστικών (infrm, infrmPH), ακόμα και αν τα πρώτα 

πρoηγούνται αλφαβητικά των τελευταίων.  

Παραμορφωμένο μοντέλο 



Διαχείριση Αποτελεσμάτων 273 

 

 

 

Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής– Επιλογή Κριτηρίων Επιτελεστικότητας 

 

Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής– Επιλογή τιμών μετακινήσεων 

Τέλος, τα στοιχεία που έχουν υπερβεί την ικανότητά τους σε ένα συγκεκριμένο έλεγχο βάσει 
κανονισμού μπορούν να απεικονισθούν επιλέγοντας την επιλογή Έλεγχοι βάσει Κανονισμού και 
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επιλέγοντας αν θα εμφανίζονται οι θέσεις των πλαστικών αρθρώσεων/περιοχές βλαβών, και αν αυτά 
τα στοιχεία θα διαχωρίζονται μέσω χρωμάτων και/ή εικόνων με βλάβες. 

 

Απεικόνιση Παραμορφωμένης Μορφής–Επιλογή Ελέγχων βάσει Κανονισμού 

Η απεικόνιση της παραμορφωμένης μορφής μπορεί να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας τις Επιλογές 3D 
Απεικόνισης και μετά να αντιγραφούν σε οποιαδήποτε εφαρμογή των Windows μέσω της λειτουργίας 
Αντιγραφή 3D Απεικόνισης. Επιπλέον, όποτε είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το παραμορφωμένο σχήμα της 
κατασκευής σε πραγματικό χρόνο (επειδή οι μετακινήσεις είναι είτε πολύ  μεγάλες είτε πολύ μικρές, οι 
χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Συντελεστή Παραμορφωμένης Μορφής, διαθέσιμο από το 
δεξί κλικ-αναδυόμενο μενού ή μέσω του κυρίου μενού (Εργαλεία > Ρυθμίσεις Παραμορφωμένης 

Μορφής…) ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού της γραμμής εργαλείων , ώστε να προσαρμόσετε 
καλύτερα την απεικόνιση. 

Τέλος, και στην περίπτωση της δυναμικής ανάλυσης, είναι επίσης χρήσιμο να ελέγξετε την επιλογή 
Σταθερός επιλεγμένος κόμβος, ώστε να απεικονίζονται μόνο οι σχετικές μετακινήσεις της κατασκευής, 
οι οποίες είναι αυτές που ενδιαφέρουν τους μηχανικούς. Ο ‘σταθερός επιλεγμένος κόμβος’ πρέπει 
προφανώς να είναι ένας κόμβος στη βάση της κατασκευής προκειμένου να δουλεύει αυτή η επιλογή. Αν 
έχει επιλεγεί η λειτουργία Σύντομης Εισαγωγής, ο προκαθορισμένος επιλεγμένος κόμβος είναι n011 
(δείτε παρακάτω). 

Επιπλέον, η απόλυτη άκαμπτου-σώματος παραμόρφωση των κόμβων θεμελίωσης της κατασκευής (ως 
αποτέλεσμα της διπλής-ολοκλήρωσης της χρονοϊστορίας επιτάχυνσης), είναι συνήθως μη ρεαλιστικά 
μεγάλη, αφού δεν εφαρμόζεται διόρθωση της γραμμής βάσης, ή άλλου τύπου φίλτρα, κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας της ολοκλήρωσης, όπως θα απαιτούνταν για τον προσδιορισμό λογικών 
αποτελεσμάτων.  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνίσταται στους χρήστες να κάνουν πάντα χρήση αυτής της επιλογής όταν 

επεξεργάζονται τα αποτελέσματα δυναμικής ανάλυσης. 
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Ρυθμίσεις Απεικόνισης Παραμορφωμένης Μορφής 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

Όποτε προκύπτουν προβλήματα σύγκλισης, οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν για τα στοιχεία που 
προκαλούν τις αποκλίνουσες λύσεις. Τα στοιχεία ή οι θέσεις της κατασκευής όπου προκαλούνται τα 
προβλήματα σύγκλισης, σημειώνονται στη 3D προβολή, ενώ πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της 
απόκλισης (νόρμες της σύγκλισης και οι τα όριά τους, μήνυμα απόκλισης και τα αντίστοιχα στοιχεία ή 
κόμβοι) απεικονίζονται στην πάνω-αριστερή γωνία της οθόνης. 

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκειμένου να είναι διαθέσιμες οι απεικονίσεις παραμορφωμένης μορφής, οι 

παράμετοι απόκρισης κόμβων πρέπει να έχουν εξαχθεί ως αποτέλεσματα για όλους τους δομικούς 

κόμβους (δείτε ενότητα Αποτελέσματα Ανάλυσης), αλλιώς η Διαχείριση Αποτελεσμάτων δε θα έχει 

επαρκείς πληροφορίες για να υπολογίσει αυτόν τον τύπο απεικονίσεων. 
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Λεπτομέρειες Σύγκλισης 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

Τα διαγράμματα εσωτερικών δυνάμεων (αξονική και διατμητική) και ροπών (κάμψη και στρέψη) 
παρέχονται σε Προβολή 3D Απεικόνισης. Από προεπιλογή, τα διαγράμματα για οριζόντια και κάθετα 
στοιχεία εμφανίζονται στην ίδια γραφική παράσταση. Εάν οι χρήστες επιθυμούν να έχουν τα 
διαγράμματα χωριστά (μόνο για οριζόντια ή κάθετα στοιχεία), πρέπει να το επιλέξουν στο κατάλληλο 
πεδίο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα κλιμάκωσης των διαγραμμάτων και του πάχους των γραμμών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χρήστες πρέπει να ενεργοποιήσουν απο τις Ρυθμίσεις Έργου > Κριτήρια Σύγκλισης την 

επιλογή εμφάνισης των λεπτομερειών σύγκλισης στην Διαχείριση Αποτελεσμάτων προκειμένου να 

είναι δυνατή η προβολή της καρτέλας των Λεπτομερειών Σύγκλισης στην Διαχείριση 

Αποτελεσμάτων. 

. 
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Διαγράμματα Εντατικών Μεγεθών (Στοιχεία ως Γραμμές) 

 

 Διαγράμματα Εντατικών Μεγεθών 

 



278 SeismoStruct Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τα διαγράμματα, μέσω των καρτελών 'infrm' ή 'elfrm' στο μενού 
Επιλογές 3D Απεικόνισης (δηλ. τα χρώματα της κύριας και της δευτερεύουσας γραμμής, τον αριθμό των 
δευτερευουσών γραμμών και τις τιμές των υλικών). 

 

Επιλογές 3D Απεικόνισης 

ΈΛΕΓΧΟΙ ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Εδώ, ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει τους ελέγχους βάσει Κανονισμού σε κάθε βήμα της ανάλυσης, 
διαφορετικές καρτέλες για ελέγχους βάσει κανονισμού για πλαισιακά στοιχεία και για τα στοιχεία 
τοιχοποιίας σε κάθε βήμα είναι διαθέσιμες. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τον έλεγχο από το σχετικό 
αναδυόμενο μενού και το βήμα της ανάλυσης (π.χ. μια συγκεκριμένη στάθμη επιτελεστικότητας). Τα 
αποτελέσματα μπορούν να εμφανιστούν για όλα τα δομικά μέλη, ή μόνο για εκείνα τα μέλη που έχουν 
φτάσει την οριακή τιμή για τον επιλεγμένο έλεγχο. 
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Έλεγχοι βάσει Κανονισμού – Έλεγχοι βάσει Κανονισμού σε κάθε βήμα 

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να εξάγει το ιστορικό των ελέγχων βάσει κανονισμού των δομικών μελών. 
Διαφορετικές καρτέλες είναι διαθέσιμες για το ιστορικό των ελέγχων βάσει κανονισμού για πλαισιακά 
και στοιχεία τοιχοποιίας. Οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν το όνομα του ελέγχου βάσει κανονισμού από 
το αναδυόμενο μενού και στη συνέχεια να επιλέξουν το στοιχείο και να κάνουν κλικ στο κουμπί 
Ανανέωση. Τα αποτελέσματα μπορούν να εξαχθούν σε μορφή γραφικής παράστασης ή πίνακα. Τέλος, 
οι μέγιστες τιμές μπορούν να απεικονιστούν στο επιλεγμένο διάγραμμα. 

 

Έλεγχοι βάσει Κανονισμού – Ιστορικό Ελέγχων βάσει Κανονισμού 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

Ανάλογα με τον τύπο της ανάλυσης και/ή τις παραμέτρους των δεδομένων που ορίστηκαν στην 
Εισαγωγή Δεδομένων, μέχρι πέντε διαφορετικά είδη παραμέτρων καθολικής απόκρισης μπορούν να 
εξαχθούν ως αποτελέσματα σε αυτήν την ενότητα.  

1. Δομικές Μετακινήσεις 
2. Δυνάμεις και Ροπές στις Στηρίξεις  
3. Ταχύτητες/Επιταχύνσεις 
4. Συνολικές Αδρανειακές Δυνάμεις & Συνολικές Δυνάμεις Απόσβεσης 
5. Υστερητικές Καμπύλες 

Εκτός από τις δύο τελευταίες ενότητες, όπου απεικονίζονται τα κριτήρια επιτελεστικότητας, σε όλες 
τις άλλες τα αποτελέσματα ορίζονται στο καθολικό σύστημα συντεταγμένων, όπως φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα, όπου σημειώνεται ότι οι μεταβλητές περιστροφής/ροπής, που ορίζονται σε σχέση με 
έναν συγκεκριμένο άξονα, αναφέρονται πάντα στην περιστροφή/ροπή, γύρω, όχι κατά μήκος, του ίδιου 
άξονα. 

 

 

Όλες αυτές οι παράμετροι περιγράφονται εν συντομία παρακάτω: 

Δομικές Μετακινήσεις 

Ο χρήστης μπορεί να λάβει τα αποτελέσματα μετακίνησης οποιουδήποτε αριθμού κόμβων, σχετικά με 
έναν από τους έξι διαθέσιμους καθολικούς βαθμούς ελευθερίας. Σημειώστε ότι στη δυναμική ανάλυση 
συνίσταται να απεικονίζονται οι σχετικές (σε σχέση με μια στήριξη), και όχι οι απόλυτες μετακινήσεις 
κόμβων. Πράγματι, λόγω μη ρεαλιστικά υψηλής παραμόρφωσης άκαμπτου-σώματος των κόμβων 
θεμελίωσης (που προκύπτει από μη-διορθωμένη/μη-φιλτραρισμένη διπλή ολοκλήρωση της 
χρονοϊστορίας επιτάχυνσης), οι απόλυτες μετακινήσεις παρέχουν λίγες πληροφορίες για τα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αντιδράσεις των στηρίξεων πρέπει προφανώς να είναι ίσες με τις εσωτερικές δυνάμεις 

των στοιχείων βάσης που συνδέονται με τους κόμβους θεμελίωσης. Με άλλα λόγια, θα περίμενε 

κανείς ότι οι τιμές που λαμβάνονται στις Δυνάμεις και στις Ροπές στις Στηρίξεις να είναι 

πανομοιότυπες με εκείνες που δίνονται στα Εντατικά/Παραμορφωσικά Μεγέθη για τα στοιχεία που 

συνδέονται με τα θεμέλια. Ωστόσο, μερικοί παράγοντες μπορούν στην πραγματικότητα να 

οδηγήσουν σε διαφορές στις δύο αυτές παραμέτρους απόκρισης: i) οι δράσεις των μελών δίνονται 

στο τοπικό σύστημα αναφοράς κάθε στοιχείου, ενώ οι δράσεις σε στηρίξεις παρέχονται στο καθολικό 

σύστημα συντεταγμένων. Επομένως, στις περιπτώσεις όπου προκύπτουν μεγάλες 

μετατοπίσεις/περιστροφές στην κατασκευή, μπορούν να παρατηρηθούν διαφορές στις δυνάμεις των 

στοιχείων και στις οριζόντιες αντιδράσεις στηρίξεων. ii) σε δυναμικές αναλύσεις με εφαπτομενική 

απόσβεση ανάλογη της δυσκαμψίας που είναι ισοδύναμη με την ιξώδη απόσβεση, και σε κάποιες 

περιπτώσεις μόνο (τυπικά, πρόβολοι με χαμηλή/μηδενική αξονική φόρτιση), μπορεί να συμβεί να 

εμφανιστούν διαφορές μεταξύ των εσωτερικων δυνάμεων στοιχείων και αντιδράσεων στις 

στηρίξεις, λόγω πλαστών αριθμητικών αποκρίσεων (που σχετίζονται με το γεγονός ότι η 

εφαπτομενική απόσβεση ανάλογη της δυσκαμψίας συμπεριφέρεται υστερητικά και γι΄αυτό μπορεί 

να αναπτύξει απόσβεση ακόμη και με μηδενικές ταχύτητες). iii) η παρουσία απολήξεων.  
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πραγματικά χαρακτηριστικά απόκρισης της κατασκευής, γι’ αυτό το λόγο συνήθως δεν λαμβάνονται 
υπόψη στην ενότητα διαχείρισης αποτελεσμάτων δυναμικής ανάλυσης.  

 

Παράμετροι Καθολικής Απόκρισης – Δομικές Μετακινήσεις  

Δυνάμεις και Ροπές στις Στηρίξεις 

Ομοίως με τις δομικές παραμορφώσεις, οι δυνάμεις στήριξης και οι ροπές σε κάθε διεύθυνση μπορούν 
να ληφθούν για όλους τους δεσμευμένους κόμβους. Για παράδειγμα, η δυνατότητα εξαγωγής 
αποτελέσματος της συνολικής δύναμης/ροπής σε συγκεκριμένη διεύθυνση, αντί των μεμονωμένων 
τιμών στήριξης, επιτρέπει επίσης τον υπολογισμό και τη γραφική απεικόνιση των συνολικών τιμών 
τεμνουσών βάσης. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προφανώς, η συνολική αντίδραση ροπών στις στηρίξεις δεν περιλαμβάνει επιδράσεις 

ανατροπής, και αποτελείται απλώς από το άθροισμα των ροπών στις στηρίξεις της κατασκευής. 
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Παράμετροι Καθολικής Απόκρισης – Δυνάμεις και Ροπές στις Στηρίξεις (ολική στήριξη) 

 

Παράμετροι Καθολικής Απόκρισης – Δυνάμεις και Ροπές στις Στηρίξεις (διακριτή στήριξη) 
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Επιταχύνσεις και Ταχύτητες Κόμβων 

Στις δυναμικές αναλύσεις χρονοϊστορίας, οι επιταχύνσεις και ταχύτητες απόκρισης κόμβων μπορούν 
να εκτιμηθούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως οι μετακινήσεις κόμβων. Η δυνατότητα εκτίμησης 
σχετικών, σε αντίθεση με τις απόλυτες, ποσοτήτων είναι επίσης διαθέσιμη. Το τελευταίο 
χρησιμοποιείται συνήθως όταν επιλέγονται επιταχύνσεις, ενώ το πρώτο λαμβάνεται συνήθως υπόψη 
όταν εξετάζονται τα αποτελέσματα ταχύτητας.  

 

Παράμετροι Καθολικής Απόκρισης – Επιταχύνσεις / Ταχύτητες 

Υστερητικές Καμπύλες 

Ο χρήστης είναι σε θέση να καθορίσει ένα μεταφορικό/στροφικό καθολικό βαθμό ελευθερίας για να 
απεικονιστεί σε γραφική παράσταση έναντι της αντίστοιχης συνολικής τέμνουσας-βάσης/ροπής-
βάσης ή του συντελεστή φορτίου (pushover ανάλυση). Σε pushover ανάλυση, μια τέτοια γραφική 
παράσταση αντιπροσωπεύει την καμπύλη ικανότητας της κατασκευής, ενώ στην ανάλυση 
χρονοϊστορίας αυτό συνήθως αναφέρεται στην υστερητική απόκριση του μοντέλου. Υπάρχει επίσης η 
δυνατότητα για εξαγωγή αποτελέσματος σχετικής μετακίνησης, καθώς αυτό είναι χρήσιμο για την 
περίπτωση εξαγωγής δεδομένων δυναμικής ανάλυσης.  
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Παράμετροι Συνολικής Απόκρισης – Υστερητικές Καμπύλες  

Συνολικές Αδρανειακές Δυνάμεις & Συνολικές Δυνάμεις Απόσβεσης 

Εδώ, δύναται ο χρήστης να εκτιμήσει τις συνολικές τιμές της αδράνειας και τις δυνάμεις της ιξώδους 
απόσβεσης σε κάθε χρονικό βήμα δυναμικών αναλύσεων χρονοϊστορίας. Σημειώνεται ότι οι συνολικές 
δυνάμεις ιξώδους απόσβεσης (οι οποίες είναι το προϊόν, σε κάθε βήμα ανάλυσης, του μητρώου 
απόσβεσης με το διάνυσμα της ταχύτητας) μπορεί να υπολογιστεί ως η διαφορά μεταξύ των συνολικών 
εσωτερικών δυνάμεων (οι οποίες είναι το προϊόν, σε κάθε βήμα της ανάλυσης, του μητρώου ακαμψίας 
με το διάνυσμα μετακίνησης) και των συνολικών αδρανειακών δυνάμεων (οι οποίες είναι το προϊόν, σε 
κάθε βήμα της ανάλυσης, του μητρώου μάζας με το διάνυσμα επιτάχυνσης). Προφανώς, οι συνολικές 
εσωτερικές δυνάμεις ισούνται με τις Δυνάμεις  και τις Ροπές στις Στηρίξεις, που δίνονται παραπάνω, 
και όταν δεν ορίζεται ιξώδης απόσβεση τότε οι συνολικές δυνάμεις αδράνειας είναι ίσες με τις δυνάμεις 
στις στηρίξεις. 

ΈΛΕΧΓΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Εδώ, ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει τους Ελέγχους Κριτηρίων Επιτελεστικότητας σε κάθε βήμα της 
ανάλυσης. Υπάρχουν διαφορετικές καρτέλες για ελέγχους κριτηρίων επιτελεστικότητας σε κάθε βήμα 
για πλαισιακά στοιχεία, στοιχεία συνδέσμων, στοιχεία τοιχοποιίας, στοιχεία φέρουσας τοιχοποιίας και 
στοιχεία δικτυώματος. Αρχικά, πρέπει να επιλεγεί ένα κριτήριο επιτελεστικότητας από το αναδυόμενο 
μενού. Στην συνέχεια, είναι απαραίτητο να επιλεγεί το βήμα της ανάλυσης (δηλαδή μία συγκεκριμένη 
οριακή κατάσταση).  Όσον αφορά τις επιλογές προβολής, τα αποτελέσματα μπορούν να εμφανιστούν 
για όλα τα στοιχεία ή μόνο για εκείνα που έχουν φτάσει στο επιλεγμένο κριτήριο.  
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Έλεγχοι Κριτηρίων Επιτελεστικότητας – Έλεγχοι Κριτηρίων Επιτελεστικότητας σε κάθε Βήμα 

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να εξάγει το ιστορικό των Ελέγχων των Κριτηρίων Επιτελεστικότητας για 
τα δομικά μέλη. Διατίθενται διαφορετικές καρτέλες για τους ελέγχους κριτηρίων επιτελεστικότητας 
για πλαισιακά στοιχεία, για στοιχεία συνδέσμων, για στοιχεία τοιχοποιίας, για στοιχεία φέρουσας 
τοιχοποιίας και στοιχεία δικτυώματος. Οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν το όνομα του κριτηρίου 
επιτελεστικότητας από το αναδυόμενο μενού, και στη συνέχεια, να επιλέξουν το στοιχείο και να 
κάνουν κλικ στο κουμπί Ανανέωση. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε μορφή γραφικής παράστασης 
ή πίνακα. Τέλος, οι μέγιστες τιμές μπορούν να εμφανίζονται πάνω στην επιλεγμένη γραφική 
παράσταση. 

 

Έλεγχοι Κριτηρίων Επιτελεστικότητας – Ιστορικό Ελέγχων Κριτηρίων Επιτελεστικότητας 
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ΕΝΤΑΤΙΚΑ/ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ανάλογα με τον τύπο των στοιχείων που χρησιμοποιείται στο μοντέλο της κατασκευής, μπορεί να 
υπάρχουν μέχρι 10 είδη αποτελεσμάτων Εντατικών/Παραμορφωσιακών Μεγεθών Στοιχείων 
(υποδιαιρεμένα σε τέσσερις κατηγορίες), τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.  

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι στροφικοί βαθμοί ελευθερίας που ορίζονται σε σχέση με έναν συγκεκριμένο άξονα, 

αναφέρονται πάντοτε στην περιστροφή γύρω από τον ίδιο άξονα, όχι κατά μήκος του. Επομένως, 

αυτή είναι η σύμβαση που θα πρέπει να εφαρμοστεί στην ερμηνεία όλων των αποτελεσμάτων 

στροφής/ροπής που λαμβάνονται σε αυτή την ενότητα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Τα αποτελέσματα γωνίας στροφής χορδής σε αυτήν την ενότητα αντιστοιχούν σε 

γωνία στροφής χορδής δομικού μέλους μόνο αν ένα πλαισιακό στοιχείο έχει χρησιμοποιηθεί για την 

αναπαράσταση ενός δεδομένου υποστυλώματος ή δοκού, δηλαδή, μόνο αν υπάρχει μονοσήμαντη 

αντιστοιχία μεταξύ του μοντέλου και της κατασκευής (ή κάποια από τα στοιχεία της). Τέτοια 

προσέγγιση είναι δυνατή όταν χρησιμοποιούνται infrmFB, γι΄αυτό επιτρέπουν την άμεση χρήση των 

γωνιών στροφής χορδής στους αντισεισμικούς κανονισμούς (δείτε π.χ. Ευρωκώδικα 8, NTC-08,  

ΚΑΝ.ΕΠΕ., FEMA-356, ATC-40 κλπ). Όταν το δομικό μέλος πρέπει να διακριτοποιηθεί σε δύο ή 

περισσότερα πλαισιακά στοιχεία, τότε οι χρήστες πρέπει να επεξεργαστούν τα αποτελέσματα των 

κομβικών μετακινήσεων/στροφών προκειμένου να εκτιμήσουν τις γωνίες στροφής χορδής των 

μελών [π.χ. Mpampatsikos et al. 2008]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Υπό μεγάλες μετατοπίσεις, οι διατμητικές δυνάμεις στα στοιχεία βάσης θα μπορούσαν 
να είναι διαφορετικές από τις αντίστοιχες δυνάμεις αντίδρασης στις στηρίξεις στις οποίες 
συνδέονται τέτοια στοιχεία βάσης, αφού οι διατμητικές δυνάμεις καθορίζονται στο τοπικό σύστημα 
αξόνων (σε μεγάλο βαθμό περιστρεφόμενο) του στοιχείου ενώ οι δυνάμεις αντίστασης  καθορίζονται 
σε σχέση με το σταθερό καθολικό σύστημα αναφοράς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Κατ’αρχήν, οι εσωτερικές δυνάμεις που αναπτύσσονται από τα πλαισιακά στοιχεία 

κατά τη διάρκεια δυναμικής ανάλυσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν την στατική τους ικανότητα, όπως 

προκύπτει από μια ανάλυση pushover ή από υπολογισμούς στο χέρι. Όμως, κάποιοι παράγοντες 

μπορεί πράγματι να οδηγήσουν σε διαφορές: i) αν λαμβάνει χώρα κυκλική κράτυνση της 

παραμόρφωσης στις ράβδους, τότε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες ‘δυναμικές καμπτικές 

ικανότητες’, πιο συγκεκριμένα σε ο,τι αφορά στην σύγκριση με τους υπολογισμούς στο χέρι (όπου 

κανονικά δεν λαμβάνεται υπόψη η κράτυνση της παραμόρφωσης), ii) αν εισαχθεί ισοδύναμη ιξώδης 

απόσβεση, τότε τα στοιχεία της κατασκευής μπορεί να παραμορφωθούν λιγότερο, γι αυτό να 

επιμηκυνθούν λιγότερο, αναπτύσσοντας υψηλότερο αξονικό φορτίο, και ξανά υψηλότερες 

‘δυναμικές καμπτικές ικανότητες’, iii) αν τα στοιχεία έχουν κατανεμημένη μάζα, τότε το διάγραμμα 

καμπτικών ροπών που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια δυναμικής ανάλυσης θα διαφέρει από το 

αντίστοιχο της pushover ανάλυσης, και γι΄αυτό οι διατμητικές δυνάμεις δεν μπορούν στην 

πραγματικότητα να συγκριθούν (όμως, οι ροπές ακόμη μπορούν). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Το SeismoStruct δεν εξάγει αυτομάτως τις τιμές διαχεόμενης ενέργειας. Ωστόσο, οι 
χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν εύκολα τέτοιες ποσότητες μέσω του 
γινομένου/ολοκλήρωσης της απόκρισης μετατόπισης-δύναμης. 
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Πλαισιακά Στοιχεία - Παραμορφώσεις 

Παρέχονται οι παραμορφώσεις που προκύπτουν από ανελαστικά (infrm, infrmPH, infrmDBPH, 
infrmDB) και ελαστικά (elfrm) πλαισιακά στοιχεία, όπως υπολογίζονται στο τοπικό περιστροφικό 
σύστημα αναφοράς. Οι τιμές αναφέρονται στους ακραίους κόμβους κάθε στοιχείου (αναφέρονται ως Α 
και Β, όπως υποδεικνύεται στο Παράρτημα Α), στην αξονική παραμόρφωση και στην περιστροφή. 

 

Εντατικά/Παραμορφωσιακά Μεγέθη Στοιχείων – Παραμορφώσεις Πλαισιακού Στοιχείου  

 

Πλαισιακά Στοιχεία - Δυνάμεις 

Παρέχονται οι εσωτερικές δυνάμεις που αναπτύσσονται στα ανελαστικά πλαισιακά στοιχεία, (infrmFB, 
infrmFBPH, infrmDBPH, infrmDB), όπως υπολογίζονται στο τοπικό περιστροφικό σύστημα αναφοράς 
τους. Οι τιμές αναφέρονται στις εσωτερικές δυνάμεις (αξονική και διατμητική) και στις ροπές (κάμψη 
και στρέψη) που αναπτύσσονται στους ακραίους κόμβους κάθε στοιχείου, όπως αναφέρονται ως Α και 
Β (βλέπε στο Παράρτημα Α). Η δυνατότητα απόκτησης των σωρευτικών και όχι των διακριτών 
αποτελεσμάτων κάθε στοιχείου, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη όταν ένας χρήστης ενδιαφέρεται να 
προσθέσει την απόκριση ενός αριθμού στοιχείων (π.χ. να λάβει τη διάτμηση σε έναν συγκεκριμένο 
όροφο, δοσμένο ως το άθροισμα των εσωτερικών διατμητικών δυνάμεων των στοιχείων στο ίδιο 
επίπεδο). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6: Στη μοντελοποίηση του στοιχείου τοιχοπλήρωσης στο SeismoStruct, χρησιμοποιούνται 
δύο εσωτερικές δοκοί σε κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να αποκτηθεί η συνολική δύναμη του 
πλαισίου τοιχοπλήρωσης, οι χρήστες πρέπει να προσθέσουν τις τιμές των δύο δοκών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ελαστικά πλαισιακά στοιχεία απεικονίζονται στη λίστα πάντα μετά από τα 

αντίστοιχα ανελαστικά, ακόμη και αν τα πρώτα προηγούνται αλφαβητικα. 
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Πλαισιακά Στοιχεία - Υστερητικές Καμπύλες  

Παρέχονται διαγράμματα υστέρησης της παραμόρφωσης έναντι εσωτερικών δυνάμεων που 
αναπτύσσονται στα ανελαστικά πλαισιακά στοιχεία (infrmFB, infrmFBPH, infrmDB, infrmDBPH) και 
στα ελαστικά (elfrm) πλαισιακά στοιχεία, όπως υπολογίζονται στο τοπικό περιστροφικό σύστημα 
αναφοράς τους. 

Στοιχεία Δικτυώματος - Δυνάμεις και Παραμορφώσεις  

Οι αξονικές παραμορφώσεις που συμβαίνουν και οι αξονικές παραμορφώσεις που αναπτύσσονται από 
στοιχεία δικτυώματος παρέχονται εδώ, συμπεριλαμβάνοντας επίσης τις απεικονίσεις υστέρησης.  

Στοιχεία Ραφιού (rack) - Παραμορφώσεις 

Οι παραμορφώσεις που προκύπτουν από τα στοιχεία ραφιού είναι διαθέσιμες όπως υπολογίζονται στο 
τοπικό περιστροφικό σύστημα αναφοράς. Οι τιμές αναφέρονται στις παραμορφώσεις, τις περιστροφές, 
και την στρέβλωση στους ακραίους κόμβους κάθε στοιχείου (αναφερόμενο ως Α και Β όπως 
Παράρτημα Α), την αξονική παραμόρφωση και την στρεπτική περιστροφή. 

Στοιχεία Ραφιού (rack) - Δυνάμεις  

Οι εσωτερικές δυνάμεις που προκύπτουν από τα στοιχεία ραφιού είναι διαθέσιμες όπως υπολογίζονται 
στο τοπικό περιστροφικό σύστημα αναφοράς. Οι τιμές αναφέρονται στις εσωτερικές δυνάμεις (αξονική 
και διατμητική), ροπές (κάμψη και στρέψη) και ροπές στρέβλωσης που αναπτύσσονται στους ακραίους 
κόμβους κάθε στοιχείου, αναφερόμενοι ως Α και Β (δείτε στο Παράρτημα Α). Η δυνατότητα απόκτησης 
αθροιστικών, και όχι διακριτών αποτελεσμάτων κάθε στοιχείου, μπορεί να είναι πολύ βολική όταν ένας 
χρήστης ενδιαφέρεται να προσθέσει την απόκριση ενός αριθμού στοιχείων (π.χ. να πάρει τη διάτμηση 
σε έναν συγκεκριμένο όροφο, δοσμένο σαν άθροισμα των εσωτερικών δυνάμεων των στοιχείων στο 
ίδιο επίπεδο). 

Στοιχεία Φέρουσας Τοιχοποιίας – Παραμορφώσεις 

Οι παραμορφώσεις που προκύπτουν από τα στοιχεία φέρουσας τοιχοποιίας είναι διαθέσιμες όπως 
υπολογίζονται στο τοπικό περιστροφικό σύστημα αναφοράς. Οι τιμές αναφέρονται στις στροφές 
χορδής και στις διατμητικές παραμορφώσεις στους ακραίους κόμβους κάθε στοιχείου (αναφερόμενο 
ως Α και Β όπως δεικνύεται στο Παράρτημα Α), την αξονική παραμόρφωση και την στρεπτική 
περιστροφή. 

Στοιχεία Φέρουσας Τοιχοποιίας – Δυνάμεις 

Οι εσωτερικές δυνάμεις που προκύπτουν από στοιχεία φέρουσας τοιχοποιίας, είναι διαθέσιμες όπως 
υπολογίζονται από το τοπικό περιστροφικό σύστημα αξόνων. Οι τιμές αναφέρονται στις εσωτερικές 
δυνάμεις (αξονική και διατμητική) και ροπές (κάμψη και στρέψη) που αναπτύχθηκαν στους ακραίους 
κόμβους του κάθε στοιχείου, αναφερόμενοι ως Α και Β (δείτε στο Παράρτημα Α). 

Στοιχεία Φέρουσας Τοιχοποιίας – Υστερητικές Καμπύλες 

Χρησιμοποιούνται υστερητικά διαγράμματα παραμόρφωσης έναντι εσωτερικών δυνάμεων που 
αναπτύσσονται από τα στοιχεία φέρουσας τοιχοποιίας, όπως αυτά υπολογίζονται στο τοπικό 
περιστροφικό σύστημα αναφοράς. 

Στοιχεία Συνδέσμου – Παραμορφώσεις 

Οι παραμορφώσεις που υπολογίζονται σε στοιχεία συνδέσμου μπορούν να εκτιμηθούν. Αυτές 
αποτελούνται από τρεις μετακινήσεις και τρείς στροφές. Όπου κάθε μια από αυτές ορίζεται σε σχέση 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ελαστικά πλαισιακά στοιχεία απεικονίζονται στη λίστα πάντα μετά από τα 

αντίστοιχα ανελαστικά, ακόμη και αν τα πρώτα προηγούνται αλφαβητικα. 
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με τους τρεις τοπικούς βαθμούς ελευθερίας του συνδέσμου, ο ορισμός του οποίου περιγράφεται στην 
Εισαγωγή Δεδομένων > Γεωμετρία Κατασκευής > Τοπολογία Στοιχείου. 

Στοιχεία Συνδέσμου – Δυνάμεις 

Οι εσωτερικές δυνάμεις που αναπτύσσονται σε στοιχεία συνδέσμου μπορούν να εκτιμηθούν. Αυτές 
αποτελούνται από τρεις δυνάμεις και τρεις ροπές, κάθε μια από τις οποίες ορίζονται σε σχέση με τους 
τρεις τοπικούς βαθμούς ελευθερίας του συνδέσμου, ο ορισμός του οποίου περιγράφεται στην Εισαγωγή 
Δεδομένων > Γεωμετρία Κατασκευής > Τοπολογία  Στοιχείου. 

Στοιχεία Συνδέσμου – Υστερητικές Καμπύλες 

Μπορεί να εκτιμηθεί η υστερητική απεικόνιση Παραμόρφωσης έναντι Εσωτερικών Δυνάμεων που 
αναπτύσσονται σε στοιχεία συνδέσμου, όπως ορίζεται σε σχέση με τους τρεις βαθμούς ελευθερίας του 
συνδέσμου, ο ορισμός των οποίων περιγράφεται στην Εισαγωγή Δεδομένων > Γεωμετρία Κατασκευής > 
Τοπολογία  Στοιχείου. 

 

Αποκρίσεις Στοιχείων – Υστερητικές Καμπύλες Συνδέσμου 

Στοιχεία Τοιχοπλήρωσης – Παραμορφώσεις 

Εδώ παρέχονται οι αξονικές (δηλ. Διαγώνιες) παραμορφώσεις που υπολογίζονται στους θλιπτήρες 1 
ως 4 του στοιχείου τοιχοπλήρωσης, καθώς επίσης και οι διατμητικές (δηλ. οριζόντιες) παραμορφώσεις 
που μετρούνται στους θλιπτήρες 5 ως 6. Σημειώνεται ότι οι θλιπτήρες 1, 2 και 5 αναφέρονται σε αυτούς 
που συνδέουν τον πρώτο και τον τρίτο κόμβο του τοίχου πλήρωσης (ορίζεται στην Εισαγωγή 
Δεδομένων > Γεωμετρία Κατασκευής > Τοπολογία Στοιχείου), ενώ οι θλιπτήρες 3, 4 και 6 συνδέουν την 
δεύτερη με την τέταρτη γωνία του τοίχου πλήρωσης. 

Στοιχεία Τοιχοπλήρωσης – Δυνάμεις 

Εδώ παρέχονται οι αξονικές δυνάμεις στους θλιπτήρες 1 ως 4 του στοιχείου τοιχοπλήρωσης, καθώς 
επίσης και οι διατμητικές στους θλιπτήρες 5 ως 6. Υπενθυμίζεται ότι, όπως συζητήθηκε στην Εισαγωγή 
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Δεδομένων > Κατηγορίες Στοιχείων, ο θλιπτήρας διάτμησης λειτουργεί μόνο όταν ένας διαγώνιος είναι 
σε κατάσταση θλίψης, γι’ αυτό οι διατμητικές δυνάμεις που αναπτύσσονται σε ένα θλιπτήρα θα είναι 
πάντα ενός πρόσημου (δηλ. είτε πάντα αρνητική είτε πάντα θετική, ποτέ και τα δύο). 

Στοιχεία Τοιχοπλήρωσης – Υστερητικές Καμπύλες 

Εδώ παρέχεται απεικόνισης υστέρησης παραμόρφωσης έναντι εσωτερικών δυνάμεων που 
αναπτύσσονται σε στοιχεία τοιχοπλήρωσης, υπενθυμίζοντας για ακόμη μια φορά ότι οι θλιπτήρες 1, 2 
και 5 αναφέρονται σε εκείνους που συνδέουν τον πρώτο με τον τρίτο κόμβο του τοίχου πλήρωσης 
(ορίζεται στην Εισαγωγή Δεδομένων > Γεωμετρία Κατασκευής > Τοπολογία Στοιχείου), ενώ οι θλιπτήρες 
3, 4 και 6 συνδέουν την δεύτερη με την τέταρτη γωνία.   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 

Η απόκριση του υλικού σε κάθε ένα από τα ανελαστικά πλαισιακά στοιχεία (infrm, infrmPH) που 
χρησιμοποιούνται στη προσομοίωση της κατασκευής μπορούν να ληφθούν σε αυτή την ενότητα. 

Καμπυλότητες Πλαισιακού Στοιχείου 

Παρέχονται οι καμπυλότητες επιλεγμένων στοιχείων, για κάθε μια από τις Διατομές Ολοκλήρωσης του 
στοιχείου, και με αναφορά στους τοπικούς άξονες (2) ή (3), που ορίζονται στην Εισαγωγή Δεδομένων > 
Γεωμετρία Κατασκευής > Τοπολογία Στοιχείου. 

 

Αποτέλεσμα Τάσης και Παραμόρφωσης – Καμπυλότητες Πλαισιακού Στοιχείου 
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Μεγ./Ελαχ. Παραμορφώσεις και Τάσεις 

Οι μέγιστες/ελάχιστες τιμές τάσεων και παραμορφώσεων εκτιμώνται σε κάποιο συγκεκριμένο 
στοιχείο, καθώς επίσης και οι τοπικές συντεταγμένες των διατομών όπου εμφανίζονται αυτές οι τιμές. 
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη Διατομή Ολοκλήρωσης και τον τύπο του υλικού στα οποία 
αυτές οι τιμές αναφέρονται.  

 

Αποτέλεσμα Τάσης και Παραμόρφωσης – Μεγ./Ελαχ. Τάσεις και Παραμορφώσεις 

Παραμορφώσεις και Τάσεις σε Επιλεγμένα Σημεία 

Για κάθε ένα από τα σημεία Τάσης που ορίζονται στην ενότητα Αποτελέσματα Ανάλυσης, μπορεί να 
εκτιμηθεί μια ολοκληρωμένη ιστορία τάσης-παραμόρφωσης. Αποτελέσματα σε πίνακες ή διαγράμματα 
μπορεί να αναφέρονται στην μεταβολή ποσοτήτων τάσης/παραμόρφωσης με το χρόνο (δυναμική 
ανάλυση) ή τον ψευδο-χρόνο (στατική ανάλυση). Εναλλακτικά, απεικονίσεις τάσης-παραμόρφωσης 
μπορούν επίσης να δημιουργηθούν. Σημειώστε ότι το υλικό, οι συντεταγμένες της διατομής και η 
Διατομή Ολοκλήρωσης του στοιχείου στα οποία αναφέρονται αυτά τα αποτελέσματα, βρίσκονται στον 
ορισμό κάθε Σημείου Τάσης, που δημιουργείται στην Εισαγωγή Δεδομένων > Αποτελέσματα Ανάλυσης. 
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Αποτέλεσμα Τάσης και Παραμόρφωσης –Παραμορφώσεις και Τάσεις σε Επιλεγμένα Σημεία 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΑΔΑ (IDA) 

Αυτή η ενότητα είναι ορατή όταν έχει εκτελεστεί Αυξητική Δυναμική Ανάλυση, παρέχοντας την 
απεικόνιση των ακραίων τιμών τέμνουσας βάσης και μέγιστων τιμών σχετικών μετακινήσεων  
(σχετικές μετακινήσεις) στον κόμβο που επιλέγεται από τον χρήστη (παράμετροι ΑΔΑ), όπως 
υπολογίζεται σε κάθε μια εκτέλεση δυναμικής ανάλυσης. Είναι δυνατόν να απεικονιστεί (i) η μέγιστη 
σχετική μετακίνηση και η ακραία τιμή τέμνουσας βάσης που βρίσκεται σε ένα παράθυρο χρόνου γύρω 
από τη μέγιστη σχετική μετακίνηση (Αντίστοιχη Τέμνουσα Βάσης), (ii) η μέγιστη σχετική μετακίνηση 
και η μέγιστη τιμή τέμνουσας βάσης που καταγράφεται σε ολόκληρη τη χρονοϊστορία (Μέγιστη 
Τέμνουσα Βάσης), ή (iii) η μέγιστη τέμνουσα βάσης και η ακραία τιμή σχετικής μετακίνησης που 
βρίσκεται σε ένα παράθυρο χρόνου γύρω από τη μέγιστη τέμνουσα (Αντίστοιχη Μετακίνηση). Το 
παράθυρο χρόνου προσδιορίζεται από τον χρήστη στην ενότητα παραμέτρων ΑΔΑ της εισαγωγής 
δεδομένων. 

Επιπλέον, οι χρήστες δύνανται να εκτιμήσουν σε αυτήν την ενότητα τις περιβάλλουσες ενός αριθμού 
πρόσθετων ποσοτήτων απόκρισης, όπως μετακινήσεις, ταχύτητες, επιταχύνσεις, αντιδράσεις, 
παραμορφώσεις μέλους και εσωτερικές δυνάμεις μέλους. 
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Περιβάλλουσα ΑΔΑ – Μέγιστη Μετακίνηση έναντι Μέγιστης Τέμνουσας Βάσης



 

SeismoStruct Λειτουργία Batch  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ SPF CREATOR  

Μια ειδική εφαρμογή για γρήγορη δημιουργία πολλαπλών αρχείων SPF είναι διαθέσιμη από το κύριο 

μενού (Εργαλεία > Άνοιγμα SPF Creator...) ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού στη γραμμή εργαλείων 
. 

 

Με τη λειτουργία SPF Creator οι χρήστες μπορούν εύκολα και γρήγορα να δημιουργήσουν πολλά νέα 
αρχεία εισαγωγής δεδομένων για το SeimoStruct, προσαρμόζοντας ένα υφιστάμενο. Σημειώνεται ότι 
δεν χρειάζονται γνώσεις προγραμματισμού ή γραφή γλωσσών προγραμματισμού για αυτές τις 
λειτουργίες, αφού το πρόγραμμα φροντίζει για όλα και δημιουργεί αυτόματα τα νέα αρχεία.  

Με το άνοιγμα του προγράμματος θα εμφανιστεί το Κύριο Μενού του SPF Creator. Με το κουμπί 
Άνοιγμα SPF & Επιλογή Παραμέτρων, οι χρήστες μπορούν να φορτώσουν το βασικό SPF αρχείο τους, το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τη δημιουργία όλων των νέων αρχείων εισαγωγής δεδομένων 
στο SeismoStruct.  

 

Η δομή του φορτωμένου αρχείου εισαγωγής δεδομένων εμφανίζεται ως δομή δέντρου, αρχίζοντας από 
τον Κύριο Τίτλο και τα Γενικά Δεδομένα του Έργου, ως τα Υλικά, τις Διατομές και τις Κατηγορίες 
Στοιχείων, και τις Ρυθμίσεις Αποτελεσμάτων. Επιλέγοντας κάθε «κλαδί» από την δομή δέντρου όλα τα 
δεδομένα μιας συγκεκριμένης καταγραφής, που περιλαμβάνει ιδιότητες του μοντέλου της κατασκευής, 
εμφανίζονται στα δεξιά της οθόνης. Στη συνέχεια αυτές οι ιδιότητες μπορούν να διαβαστούν και να 
τροποποιηθούν για να δημιουργηθούν τα νέα αρχεία SPF.  

 

Κύριο Παράθυρο SPF Creator  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: O SPF Creator έχει δημιουργηθεί ως μια ανεξάρτητη εφαρμογή και μπορεί επίσης να 

ανοίξει από το μενού Έναρξη των Windows χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε το SeismoStruct.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αρχεία εισαγωγής δεδομένων του SeismoStruct είναι σειριακά αρχεία (binary files), 

δηλ. όχι αρχεία κειμένου, όπου όλα τα δεδομένα των κατασκευών αποθηκεύονται ως ακολουθία από 

bytes. Μια λεπτομερής περιγραφή της δομής της μορφής του αρχείου (*.spf) μπορεί να βρεθεί 

κάνοντας κλικ το κουμπί Προβολή Δομής SPF Αρχείου. 
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Στην καρτέλα Αλλαγή & Δημιουργία SPF οι καταχωρήσεις του πίνακα μπορούν να τροποποιηθούν είτε 
απευθείας στο πίνακα (κάνοντας κλικ σε κάθε κελί του πίνακα), είτε αντιγράφοντας και επικολλώντας 
σε εφαρμογές υπολογιστικών φύλλων όπως το MS Excel. Ο αριθμός των αρχείων που πρόκειται να 
δημιουργηθούν καθορίζεται από τον αριθμό Αρ. Αρχείων προς δημιουργία.  

Αφού οριστούν οι τιμές των επιλεγμένων ιδιοτήτων, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν νέα αρχεία 
από το κουμπί Δημιουργία Αρχείων. Τα αρχεία δημιουργούνται αυτόματα στο φάκελο, όπου υπάρχει το 
αρχικό αρχείο.  

 

Προσθήκη ιδιοτήτων του φακέλου SPF στον πίνακα Αλλαγή & Δημιουργία αρχείου SPF. 

Τα στοιχεία που εισήχθησαν στον πίνακα στην καρτέλα Αλλαγή & Δημιουργία αρχείου SPF, μπορούν στη 
συνέχεια να τροποποιηθούν είτε άμεσα πάνω στον πίνακα (πατώντας σε κάθε κελί του πίνακα), ή 
κάνοντας αντιγραφή και επικόλληση σε εφαρμογές υπολογιστικών φύλλων όπως το MS Excel. Ο 
αριθμός των αρχείων που θα δημιουργηθούν προσδιορίζεται από την παράμετρο Νο. Αρχείων που θα 
δημιουργηθούν.  

Μετά την επιλογή των τιμών των επιλεγμένων ιδιοτήτων, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τα 
νέα αρχεία από το κουμπί Δημιουργία Αρχείων. Τα αρχεία δημιουργούνται αυτόματα στον φάκελο, 
όπου τα αρχικά αρχεία υπάρχουν.  
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Άμεση αλλαγή των ιδιοτήτων πάνω στον πίνακα Αλλαγή & Δημιουργία αρχείου SPF 

 

Αντιγραφή και Επικόλληση δεδομένων στον πίνακα Αλλαγή & Δημιουργία αρχείου SPF μέσω των 
εντολών δεξιού κλικ 

SEISMOBATCH 

Μια ειδική λειτουργία που ονομάζεται SeismoBatch έχει εισαχθεί και αναπτυχθεί στο SeismoStruct 
προκειμένου να βοηθήσει στην αυτόματη εκτέλεση πολλαπλών αναλύσεων στη σειρά. Το SeismoBatch 
είναι προσβάσιμο από το κύριο μενού (Εργαλεία > Άνοιγμα SeismoBatch...) ή από το αντίστοιχο κουμπί 

της γραμμής εργαλείων . 
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Η λειτουργία batch είναι οργανωμένη σε τρείς ενότητες. Η πρώτη χρησιμοποιείται για την επιλογή 
κατάλογου εργασιών, όπου αποθηκεύονται τα αρχεία εισαγωγής του SeismoStruct ή XML. Η δεύτερη 
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των αναλύσεων, ενώ στην τρίτη ενότητα οι χρήστες μπορούν να 
εξάγουν τα αποτελέσματα που χρειάζονται. Η μετακίνηση από τη μια ενότητα στην άλλη μπορεί να γίνει 
από τα κουμπία του μενού στα αριστερά του παραθύρου. 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ SEISMOBATCH 

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τον κατάλογο εργασίας από την αντίστοιχη αναζήτηση φακέλου και 
αν το αρχείο εισαγωγής είναι τυπική μορφή αρχείου SeismoStruct ή XML. Όταν κάνουν κλικ στο 
Aναζήτηση για Έργα SeismoStruct & Αρχεία Αποτελεσμάτων, το πρόγραμμα «δίνει» τον αριθμό των 
αρχείων/XML SeismoStruct και των αρχείων αποτελεσμάτων που βρήκε στο φάκελο. 

 

Ενότητα Ορισμού Καταλόγου Εργασίας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Το SeismoBatch έχει σχεδιαστεί ως μια ανεξάρτητη εφαρμογή και μπορεί επίσης να 

ανοίξει από το μενού Έναρξη των Windows χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει το SeismoStruct. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μια πολύ σημαντική λειτουργία του SeismoBatch είναι η ικανότητά του να αναστέλλει 

τα προειδοποιητικά μηνύματα στην αρχή της ανάλυσης, με αυτόν τον τρόπο η εκτέλεση υλοποιείται 

πάντα. Αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας, όταν πρέπει να εκτελεστεί μια μεγάλη σειρά από αναλύσεις 

χωρίς την παρουσία του χρήστη. Η αναστολή των προειδοποιητικών μηνυμάτων μπορεί να γίνει μέσα 

από την καρτέλα Γενικά των Ρυθμίσεων του Έργου του SeismoStruct. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Ακόμη και αν ο χρήστης επιλέξει την εμφάνιση προειδοποιητικών μηνυμάτων στην 

αρχή της ανάλυσης, αυτά κλείνουν αυτόματα μετά από 2 λεπτά, αν δεν εισαχθεί δεδομένο από τον 

χρήστη. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο στο SeismoBatch, αφού η σειρά των αναλύσεων δεν σταμάτα 

αν εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα.  



298 SeismoStruct Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ SEISMOBATCH 

Σε αυτήν την ενότητα οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ποιες από τις αναλύσεις θα εκτελεστούν. Αυτό 
γίνεται επιλέγοντας και από-επιλέγοντας τα πεδία στον πίνακα, όπου εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα 
αρχεία έργου *.spf. Το πρόγραμμα αυτόματα επιλέγει όλα τα αρχεία, όπου δεν βρέθηκε φάκελος 
αποτελεσμάτων. Αντίθετα, όταν υπάρχει αρχείο αποτελεσμάτων του SeismoStruct, που σημαίνει ότι η 
ανάλυση έχει ήδη εκτελεστεί, το αντίστοιχο πεδίο δεν είναι επιλεγμένο και αναγνωρίζεται με πράσινο 
χρώμα. Ακόμη, όταν ένας χρήστης επιλέγει να μην τρέξει μια ανάλυση, παρότι δεν υπάρχει αρχείο 
αποτελεσμάτων, το αντίστοιχο πεδίο χρωματίζεται με γκρι χρώμα για ευκολότερη απεικόνιση.  

 

Ενότητα εκτέλεσης ανάλυσης 

Η εκτέλεση της ανάλυσης γίνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί Εκτέλεση. Η ανάλυση που εκτελείται κάθε 
στιγμή φαίνεται με κόκκινο, ενώ αυτές που έχουν ήδη εκτελεστεί με πράσινο και με άσπρο αυτές που 
δεν έχουν εκτελεστεί ακόμα. Η επιλογή ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών αναλύσεων έχει εισαχθεί 
από το SeismoBatch 2016 προκειμένου να εκμεταλλευτεί πλήρως το πλεονέκτημα των επεξεργαστών 
με πολλαπλούς πυρήνες.  

 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αναλύσεις που εκτελούνται με τη λειτουργία Batch χρησιμοποιούν τη Μηχανή του 

SeismoStruct που είναι ο επιλυτής του SeismoStruct χωρίς το γραφικό περιβάλλον. Συνεπώς, οι 

αναλύσεις batch εκτελούνται πολύ πιο γρήγορα από αυτές που εκτελούνται με το SeismoStruct, 

επειδή δεν καταναλώνεται χρόνος στη γραφική ανανέωση της εφαρμογής και άλλες σχετικές 

λειτουργίες με τα Windows.  
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ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ SEISMOBATCH  

Σε αυτήν την ενότητα οι χρήστες μπορούν να εξάγουν ταυτόχρονα και για όλες τις επιλεγμένες 
αναλύσεις τα αποτελέσματα της ανάλυσης που χρειάζονται. Αυτό που πρέπει να προσδιοριστεί είναι ο 
τύπος της ποσότητας (δηλ. ο κόμβος ή το στοιχείο), η παράμετρος απόκρισης (π.χ. απόλυτη ή σχετική 
μετακίνηση ή περιστροφή), και η διεύθυνση προς την οποία θα λάβει χώρα η εξαγωγή των 
αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα θα αποθηκευτούν στην ονομασία αρχείο αποτελεσμάτων, το οποίο 
είναι  ένα αρχείο κειμένου με τα αποτελέσματα διατεταγμένα σε στήλες (ένα ζεύγος δεδομένων στηλών, 
π.χ. χρόνος & μετακίνηση, για κάθε μια από τις αναλύσεις). 

Στη συνέχεια το αρχείο αποτελεσμάτων μπορεί να ανοίξει με οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου ή 
εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων, όπως το Microsoft Excel. Σημειώστε ότι τα αποτελέσματα από τον 
επεξεργαστή-κειμένου μπορούν εύκολα να αντιγραφούν και να επικολληθούν στο Excel. 

 

Ενότητα Εξαγωγής Αποτελεσμάτων 
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Παράρτημα Α – Θεωρητικό υπόβαθρο και 
παραδοχές προσομοίωσης 

Το παράρτημα αυτό παρέχει στους χρήστες μια σύντομη επισκόπηση του θεωρητικού υπόβαθρου και 
των παραδοχών προσομοίωσης για το SeismoStruct, παρέχοντας επίσης παραπομπές σε πλήθος 
δημοσιεύσεων για εκτενέστερες επεξηγήσεις. 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ  

Στο SeismoStruct λαμβάνονται υπόψη μεγάλες μετατοπίσεις/στροφές και μεγάλες ανεξάρτητες 
παραμορφώσεις σε σχέση με τη χορδή του πλαισιακού στοιχείου (επίσης γνωστές ως φαινόμενα 
δευτέρας τάξεως, P-Delta), μέσω της χρήσης μιας συστροφικής διατύπωσης (co-rotational 
formulation)που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε από τους Correia and Virtuoso [2006] . 

Η εφαρμοζόμενη συστροφική διατύπωση (co-rotational formulation) βασίζεται σε μια ακριβή 
περιγραφή των κινηματικών μετασχηματισμών που σχετίζονται με μεγάλες μετατοπίσεις και στροφές 
του στοιχείου δοκού-υποστυλώματος στις τρεις διευθύνσεις. Αυτό οδηγεί στον σωστό ορισμό των 
ανεξάρτητων παραμορφώσεων και δυνάμεων του στοιχείου, καθώς και στον φυσικό ορισμό των 
επιδράσεων των γεωμετρικών μη γραμμικοτήτων στο μητρώο ακαμψίας. 

Η εφαρμογή αυτής της διατύπωσης θεωρεί, χωρίς να χάσει τη γενικότητά της, μικρές παραμορφώσεις 
σε σχέση με τη χορδή του στοιχείου, παρά την παρουσία μεγάλων μετατοπίσεων και περιστροφών 
στους κόμβους. Στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων του στοιχείου δοκού-υποστυλώματος, ορίζονται 
έξι βασικοί βαθμοί ελευθερίας (θ2(A), θ3(A), θ2(B), θ3(B), Δ, θT) και οι αντίστοιχες εσωτερικές δυνάμεις (M2(A), 
M3(A), M2(B), M3(B), F, MT)όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Τοπικό σύστημα συντεταγμένων του στοιχείου δοκού-υποστυλώματος 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Αν μια δοκός ή ένα υποστύλωμα αναμένεται να υποστεί μεγάλες παραμορφώσεις σε 

σχέση με τη χορδή που ενώνει τους ακραίους κόμβους του (δηλ. Επιδράσεις Ρ-Δ), αυτή η επίδραση 

μπορεί να ληφθεί υπόψη χρησιμοποιώντας 2-3 στοιχεία ανά μέλος, το οποίο επαρκεί για τις 

περισσότερες περιπτώσεις.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Σημειώνεται ότι όταν προσομοιώνονται μεμονωμένα βάθρα, η γεωμετρική μη 

γραμμικότητα μαζί με μη κεντροβαρικό ουδέτερο άξονα μπορεί να οδηγήσει σε πλασματικά επίπεδα 

αξονικού φορτίου.  
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ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ 

Τα στοιχεία κατανεμημένης ανελαστικότητας χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές αντισεισμικής 
μηχανικής, είτε για ερευνητικούς είτε για επαγγελματικούς σκοπούς. Ενώ τα πλεονεκτήματά τους σε 
σχέση με τα απλούστερα μοντέλα συγκεντρωμένης πλαστικότητας (lumped-plasticity), μαζί με μια 
συνοπτική περιγραφή της ιστορικής τους εξέλιξης και συζήτηση των υφιστάμενων περιορισμών, 
μπορούν να βρεθούν στα Fillipou and Fenves [2004] ή στo Fragiadakis and Papadrakakis [2008], εδώ 
απλώς σημειώνεται ότι τα στοιχεία κατανεμημένης πλαστικότητας δεν απαιτούν (όχι απαραίτητα 
ευθέως) βαθμονόμηση των εμπειρικών παραμέτρων απόκρισης έναντι της απόκρισης ενός 
πραγματικού ή ιδανικού πλαισιακού στοιχείου υπό ιδανικές συνθήκες φόρτισης, όπως απαιτείται για 
τα μοντέλα φαινομενικά συγκεντρωμένης πλαστικότητας. Στο SeismoStruct, χρησιμοποιείται η 
αποκαλούμενη μέθοδος ίνας για την προσομοίωση της συμπεριφοράς της διατομής, όπου κάθε διατομή 
χωρίζεται σε ίνες, καθεμία από τις οποίες συνδέεται με μία μονοαξονική σχέση τάσης-παραμόρφωσης. 
Τα εντατικά μεγέθη της διατομής των στοιχείων δοκού-υποστυλώματος λαμβάνονται στη συνέχεια 
μέσω της ολοκλήρωσης της μη γραμμικής μονοαξονικής απόκρισης τάσεως-παραμορφώσεως των 
ανεξάρτητων ινών (κατά προεπιλογή 100-150) στην οποία έχει υποδιαιρεθεί η διατομή (η 
διακριτοποίηση μιας τυπικής διατομής οπλισμένου σκυροδέματος απεικονίζεται, ως παράδειγμα, στο 
παρακάτω σχήμα). Αυτά τα μοντέλα διαθέτουν σημαντικά πλεονεκτήματα, τα οποία μπορούν να 
συνοψιστούν ως εξής: (i) καμία απαίτηση προηγούμενης ανάλυσης ροπών-καμπυλοτήτων των μελών, 
(ii) δεν είναι αναγκαία η εισαγωγή παραμέτρων για την υστερητική απόκριση του στοιχείου (καθώς 
καθορίζεται απευθείας από τα μοντέλα των υλικών), (iii) αυτόματη προσομοίωση της αλληλεπίδρασης 
αξονικής φόρτισης-ροπής κάμψης (τόσο για την αντοχή όσο και για την ακαμψία) και (iv) άμεση 
αναπαράσταση της διαξονικής φόρτισης και της αλληλεπίδρασης μεταξύ καμπτικής αντοχής στις δύο 
ορθογώνιες κατευθύνσεις.  

 

Διακριτοποίηση μιας τυπικής διατομής οπλισμένου σκυροδέματος  

Τα πλαισιακά στοιχεία κατανεμημένης πλαστικότητας, μπορούν να υλοποιηθούν με δύο διαφορετικές 
διατυπώσεις πεπερασμένων στοιχείων (FE): Τα κλασικά με βάση τις μετακινήσεις (Displacement-
based, DB) (π.χ. Hellesland and Scordelis [1981]; Mari and Scordelis [1984]), και οι πιο πρόσφατες 
διατυπώσεις με βάση τις δυνάμεις (Force-based, FB) (π.χ.  Spaconeetal. [1996]; Neuenhofer and Filippou 
[1997]). 

Στην προσέγγιση DB, επιβάλλεται το πεδίο μετατόπισης, ενώ στην FΒ, η ισορροπία του στοιχείου 
ικανοποιείται αυστηρώς και δεν τοποθετούνται περιορισμοί στην ανάπτυξη ανελαστικών 
παραμορφώσεων σε όλο το μέλος. Βλέπε π.χ. Alemdar and White [2005] and Freitas et al. [1999] για 
περαιτέρω επεξήγηση. Στην περίπτωση της DB, χρησιμοποιούνται συναρτήσεις σχήματος μετατόπισης 
που αντιστοιχούν, για παράδειγμα, σε μια γραμμική μεταβολή της καμπυλότητας κατά μήκος του 
στοιχείου. 
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Αντιθέτως, σε μια προσέγγιση FB, επιβάλλεται μία γραμμική μεταβολή ροπής. Για τη συμπεριφορά του 
γραμμικού ελαστικού υλικού, οι δύο προσεγγίσεις προφανώς παράγουν τα ίδια αποτελέσματα, υπό την 
προϋπόθεση ότι μόνο οι δυνάμεις των κόμβων δρουν επί του στοιχείου. Αντιθέτως, σε περίπτωση 
ανελαστικότητας των υλικών, η επιβολή ενός πεδίου μετακίνησης δεν επιτρέπει την εκτίμηση του 
πραγματικού παραμορφωμένου σχήματος, καθώς το πεδίο καμπυλότητας μπορεί, σε γενικές 
περιπτώσεις, να είναι εξαιρετικά μη γραμμικό. Σε αυτή την περίπτωση, με μια προσέγγιση DB 
απαιτείται μια αυξημένη διακριτοποίηση του δομικού στοιχείου (τυπικά 4-5 στοιχεία ανά δομικό 
μέλος) για τον υπολογισμό των δυνάμεων/μετακινήσεων των κόμβων, προκειμένου να γίνει αποδεκτή 
η παραδοχή ενός πεδίου γραμμικής καμπυλότητας μέσα σε κάθε υποστοιχείο. Επιπλέον, στην τελευταία 
περίπτωση οι χρήστες δεν συνιστάται να βασίζονται στις τιμές των υπολογισμένων καμπυλοτήτων των 
διατομών και στις επιμέρους καταστάσεις τάσης-παραμόρφωσης των ινών.  

Αντ' αυτού, μία προσέγγιση FB είναι πάντα ακριβής, αφού δεν εξαρτάται από την υποτιθέμενη 
συμπεριφορά της διατομής και του μέλους. Όντως δεν περιορίζει με κανέναν τρόπο το πεδίο 
μετακίνησης του στοιχείου. Με αυτή την έννοια αυτή η διατύπωση μπορεί να θεωρείται ως "ακριβής" 
πάντα, με την μοναδική προσέγγιση που εισάγεται να είναι από τον διακριτό αριθμό των τμημάτων 
ελέγχου κατά μήκος του στοιχείου που χρησιμοποιούνται για την αριθμητική ολοκλήρωση. 
Απαιτούνται 4 διατομές ολοκλήρωσης Gauss-Lobatto για την αποφυγή της υπό-ολοκλήρωσης (under-
integration), επιλογή που προσομοιώνει γενικά το φάσμα ελαστικότητας με αποδεκτό τρόπο. Ένα 
τέτοιο χαρακτηριστικό επιτρέπει την προσομοίωση κάθε δομικού στοιχείου με ένα μόνο στοιχείο FE, 
επιτρέποντας έτσι μια αντιστοιχία ένα προς ένα μεταξύ δομικών μελών (δοκών και υποστυλωμάτων) 
και στοιχείων μοντέλου. Με άλλα λόγια, θεωρητικά δεν απαιτείται κατάτμηση εντός του μέλους, ακόμα 
κι αν η διατομή δεν είναι σταθερή. Αυτό συμβαίνει επειδή το πεδίο δυνάμεων είναι πάντα ακριβές, 
ανεξαρτήτως του επιπέδου ανελαστικότητας. 

 

Διατομές ολοκλήρωσης Gauss-Lobatto 

Στο SeismoStruct εφαρμόζονται και οι δύο προαναφερθείσες προσεγγίσεις στοιχείων DB και FB,  με το 
FΒ συνήθως να συνιστάται, αφού όπως προαναφέρθηκε, γενικά δεν απαιτεί διακριτοποίηση στοιχείων, 
οδηγώντας έτσι σε πολύ μικρότερα μοντέλα, σε σχέση με όταν χρησιμοποιούνται στοιχεία DB, και 
επομένως πολύ ταχύτερες αναλύσεις, παρά τους πιο περίπλοκους υπολογισμούς ισορροπίας στοιχείου. 
Μια εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα μη διακριτοποίησης, προκύπτει όταν αναμένονται ζητήματα 
τοπικής αστάθειας, οπότε απαιτούνται ειδικοί περιορισμοί/μέτρα, όπως συζητήθηκε στο Calabrese et 
al. [2010]. 

Επιπλέον, η χρήση ενός μεμονωμένου στοιχείου για κάθε δομικό στοιχείο δίνει στους χρήστες τη 
δυνατότητα της άμεσης χρήσης των αποτελεσμάτων γωνίας στροφής χορδής για την επαλήθευση των 
απαιτήσεων των κανονισμών (π.χ. Eurocode 8, ASCE/SEI 7-05, κλπ). Αντίθετα, όταν ένα μεμονωμένο 
δομικό στοιχείο πρέπει να διακριτοποιηθεί σε δύο ή περισσότερα πλαισιακά στοιχεία (απαραίτητο 
στην περίπτωση των DB μελών), οι χρήστες πρέπει να επεξεργαστούν τα αποτελέσματα κομβικών 
μετακινήσεων/στροφών προκειμένου να εκτιμήσουν τη γωνία στροφής χορδής του μέλους (e.g. 
Mpampatsikos et al. [2008]). 

Τέλος, σημειώνεται ότι για λόγους μεγαλύτερης ακρίβειας, ο τετραγωνισμός Gauss χρησιμοποιείται σε 
εκείνες τις περιπτώσεις που δύο ή τρείς διατομές ολοκλήρωσης χρησιμοποιούνται από τον χρήστη 
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(υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο είναι δυνατό μόνο για DB στοιχεία), ενώ τετραγωνισμός Lobatto 
χρησιμοποιείται για εκείνες τις περιπτώσεις που ορίζονται από τέσσερις έως δέκα διατομές 
ολοκλήρωσης. Παρόλο που οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στη βιβλιογραφία ( ή σε διαδικτυακές 
πηγές) για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τέτοιους κανόνες, οι κατά προσέγγιση συντεταγμένες 
κατά μήκους του στοιχείου (μετρούμενες από το κέντρο βάρους του) δίνονται παρακάτω: 

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

L/2 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μέσω των σχηματισμών FB λαμβάνονται άμεσα υπόψη φορτία που δρουν κατά μήκος 

του μέλους, ενώ αυτό δεν συμβαίνει μέσω των DB προσεγγίσεων, όπου τα κατανεμημένα φορτία 

πρέπει να μετασχηματιστούν σε ισοδύναμα σημειακά φορτία/ροπές στους ακραίους κόμβους του 

στοιχείου (και μετά πρέπει να χρησιμοποιηθεί εκτενής ανάκτηση τάσης για την ανάκτηση ακριβών 

εντατικών δυνάμεων μέλους). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να υιοθετήσει μια προσέγγιση 

συγκεντρωμένης πλαστικότητας που χρησιμοποιεί το ανελαστικό στοιχείο πλαστικής άρθρωσης με 

βάση τη μετακίνηση (infrmDBPH), σε αντίθεση με τη φιλοσοφία κατανεμημένης ανελαστικότητας 

εσωτερικά στα υπόλοιπα στοιχεία δοκού-υποστυλώματος στο SeismoStruct - για παράδειγμα το 

ανελαστικό στοιχείο βάσει δύναμης με πλαστικές αρθρώσεις (infrmFBPH) επίσης συγκεντρώνει την 

ανελαστικότητα στα δύο άκρα του στοιχείου, όμως σε ένα καθορισμένο μήκος του στοιχείου.  

Το ίδιο αποτέλεσμα μοντελοποίησης μπορεί να επιτευχθεί με χρήση του ελαστικού πλαισιακού 

στοιχείου δοκού-υποστυλώματος (elfrm) μαζί με μη γραμμικά στοιχεία συνδέσμου τοποθετημένα 

στους ακραίους κόμβους. Όμως αυτή η προσομοίωση πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, αφού η 

ακρίβεια της ανάλυσης μπορεί να «συμβιβαστεί» όταν οι χρήστες δεν είναι έμπειροι στη 

βαθμονόμηση των διαθέσιμων καμπύλων απόκρισης, που χρησιμοποιούνται στον ορισμό των 

στοιχείων συνδέσμων, τη φύση των μη συζευγμένων ΒΕ που επίσης δεν επιτρέπουν την προσομοίωση 

των απαραίτητων ροπών-αξονικών φορτίων αλληλεπίδρασης καμπυλών/επιφανειών. 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Όπως προαναφέρθηκε, η προσομοίωση της κατανεμημένης ανελαστικότητας, δεν 

απαιτεί εμπειρία στην προσομοίωση αφού το μόνο που απαιτείται από τον χρήστη είναι η εισαγωγή 

των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών των υλικών των δομικών μελών 

(δηλ. μηχανικές παραμέτρους). Συνεπώς συνίσταται η χρήση τους που θα οδηγήσει σε μια ακριβή 

πρόβλεψη της μη γραμμικής απόκρισης της κατασκευής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Οι χρήστες καλούνται επίσης να διαβάσουν το NEHRP Seismic Design Technical Brief No. 

4 (i.e. Deierlein G.G., Reinhorn A.M., and Willford M.R. [2010]), στο οποίο η μη γραμμική προσομοίωση 

περιγράφεται αναλυτικά. 
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ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΟΝΩΝ 

Στο SeismoStruct υπάρχει ένα σταθερό καθολικό σύστημα αξόνων X-Y-Z, το οποίο χρησιμοποιείται για 
τον καθορισμό του μήκους (X), του βάθους (Y) και του ύψους (Z) όλων των δομικών μοντέλων. 
Επιπλέον, καθώς είναι ένα πρόγραμμα 3D προσομοίωσης, το SeismoStruct απαιτεί να ορίζονται  τα 
τοπικά συστήματα συντεταγμένων 1-2-3 σε όλα τα δομικά στοιχεία, έτσι ώστε να είναι γνωστός ο 
προσανατολισμός τους στο χώρο. Συμβατικά, η τοπική διεύθυνση (1) αναφέρεται στον άξονα της 
χορδής του στοιχείου, ενώ οι άξονες (2) και (3) καθορίζουν το επίπεδο της διατομής και τον 
προσανατολισμό του στον χώρο. Παρόλο που δεν υπάρχουν περιορισμοί στον ορισμό των τοπικών 
αξόνων (2) και (3), είναι σύνηθες οι χρήστες να συνδέουν τον άξονα (2) με την "αδύναμη διεύθυνση" 
του στοιχείου και τον άξονα (3) με την "ισχυρή διεύθυνση" του στοιχείου, όπως απεικονίζεται 
παρακάτω, όπου μια δοκός αναπαρίσταται σχηματικά. Αυτή η παραδοχή επίσης υιοθετείται στα 
επεξηγηματικά σχέδια που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των διατομών στο SeismoStruct. 

 

Ορισμός ενός στοιχείου δοκού με διατομή Τ (τοπική διεύθυνση (1) κατά μήκος του άξονα της χορδής) 

Ενώ ο προσανατολισμός του τοπικού φορέα (1) προκύπτει σαφώς από τη γραμμή που ενώνει τους δύο 
ακραίους κόμβους του στοιχείου (θετική διεύθυνση θεωρείται αυτή που πηγαίνει από τον κόμβο n1 
στον κόμβο n2), ο λεγόμενος κανόνας δεξιού χεριού χρησιμοποιείται για να οριστεί πλήρως ο 
προσανατολισμός των δύο άλλων τοπικών αξόνων, και επομένως εκείνος της διατομής. Από την έκδοση 
6 του λογισμικού ο προσανατολισμός του στοιχείου μπορεί να επιτευχθεί με δύο διαφορετικούς 
τρόπους: 

1. Με τον ορισμό μιας γωνίας περιστροφής (προεπιλογή), η οποία τίθεται ίση με το 0 από 
προεπιλογή (τα μοντέλα που δημιουργήθηκαν με την λειτουργία της Σύντομης Εισαγωγής 
ακολουθούν αυτόν τον κανόνα), ή  

2. Με τον ορισμό πρόσθετων κόμβων, που καλούνται ‘κόμβοι προσανατολισμού’. Αν το 
‘προεπιλεγμένο’ αντικείμενο επιλεγεί, ο προσανατολισμός του στοιχείου υπολογίζεται 
αυτόματα από το πρόγραμμα, αλλιώς εξαρτάται από την θέση του επιλεγμένου κόμβου. 

 

Ο κόμβος προσανατολισμού επιτρέπει τον ορισμό του επιπέδου (1-3) στο οποίο βρίσκεται το διάνυσμα 
(3), η κατεύθυνσή του (κάθετη στον άξονα (1)) και προσανατολισμός (προς n3), όπως φαίνεται 
παρακάτω. Το τοπικό διάνυσμα (2) αποκτήθηκε αυτόματα από τα διανύσματα (1) και (3), με θετική 
διεύθυνση με βάση τον κανόνα του δεξιού χεριού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γενικά, η γωνία περιστροφής ίση με μηδέν σημαίνει ότι ο άξονας (3) είναι κατακόρυφος. 
Τα κατακόρυφα στοιχεία (άξονας (1) είναι κατακόρυφος) είναι μια ειδική περίπτωση, όπου γωνία=0 
σημαίνει ότι ο άξονας (3) είναι κατά μήκος της κατεύθυνσης-Χ. 

 



316 SeismoStruct Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

 

Προσανατολισμός στοιχείου δοκού με διατομή-T (εξαρτάται από τη θέση του (n3)) 

Η συντριπτική πλειοψηφία των κατασκευών που προσομοιώνονται στο SeismoStruct ορίζονται σε 
επίπεδα πλαίσια και έχουν κατακόρυφα φορτία (π.χ. ορθογωνικά υποστυλώματα, τοιχία) με 
συμμετρικές διατομές και οριζόντιες Τ-δοκούς που δεν είναι συμμετρικές περί τον άξονα (2). Για αυτό 
η επιλογή των ‘προκαθορισμένων’ αντικειμένων ως ‘τρίτος κόμβος’ μπορεί να είναι πολύ πλεονεκτική.  

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

Η πραγματική συμπεριφορά της κατασκευής είναι εγγενώς μη γραμμική, χαρακτηριζόμενη από μη 
αναλογική μεταβολή μετατοπίσεων με τη φόρτιση, ιδιαίτερα με την παρουσία μεγάλων μετατοπίσεων 
ή μη γραμμικότητας των υλικών. Επομένως, στο SeismoStruct, όλες οι αναλύσεις (με την προφανή 
εξαίρεση της ιδιομορφικής ανάλυσης) αντιμετωπίζονται ως δυνητικά μη γραμμικές, υποδηλώνοντας τη 
χρήση μιας επαυξητικής και επαναληπτικής διαδικασίας επίλυσης όπου τα φορτία εφαρμόζονται σε 
προκαθορισμένες προσαυξήσεις και  εξισορροπούνται μέσω μιας επαναληπτικής διαδικασίας. 

Επαυξητικός Επαναληπτικός αλγόριθμος  

Ο αλγόριθμος επίλυσης είναι αρκετά ευέλικτος, καθώς επιτρέπει την χρήση των μεθόδων επίλυσης 
Newton-Raphson (NR), τροποποιημένης Newton-Raphson (mNR) ή υβριδικής NR-mNR. Είναι σαφές ότι 
η εξοικονόμηση υπολογιστικού κόστους στο σχηματισμό και τη μείωση του μητρώου δυσκαμψίας κατά 
τη διάρκεια της επαναληπτικής διαδικασίας μπορεί να είναι σημαντική όταν χρησιμοποιείται το mNR 
αντί των διαδικασιών NR. Ωστόσο, με το mNR απαιτούνται συχνά περισσότερες επαναλήψεις, 
οδηγώντας σε ορισμένες περιπτώσεις σε υπερβολική υπολογιστική προσπάθεια. Για το λόγο αυτό, η 
υβριδική προσέγγιση, με την οποία το μητρώο ακαμψίας ενημερώνεται μόνο στις πρώτες λίγες 
επαναλήψεις μιας αύξησης φορτίου, συνήθως οδηγεί σε ένα βέλτιστο σενάριο. 

Η επαναληπτική διαδικασία ακολουθεί τις συμβατικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην μη 
γραμμική ανάλυση, όπου υπολογίζονται οι εσωτερικές δυνάμεις που αντιστοιχούν σε μια αύξηση 
μετατόπισης και ελέγχεται η σύγκλιση. Εάν δεν επιτευχθεί σύγκλιση, τότε εφαρμόζονται στη 
κατασκευή οι δυνάμεις εκτός ισορροπίας (διαφορά μεταξύ εφαρμοσμένου διανύσματος φορτίου και 
εξισορροπημένων εσωτερικών δυνάμεων) και υπολογίζεται η νέα αύξηση της μετατόπισης. Ένας 
τέτοιος βρόχος συνεχίζει μέχρις ότου επιτευχθεί σύγκλιση (μήνυμα καταγραφής – Converg) ή έχει 
επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων, που καθορίζεται από το χρήστη (μήνυμα καταγραφής - 
Max_Ite). 

Για περαιτέρω συζήτηση και διευκρινίσεις σχετικά με τους αλγορίθμους που περιγράφονται 
παραπάνω, συνιστάται στους χρήστες να ανατρέξουν στην διαθέσιμη βιβλιογραφία, όπως για 
παράδειγμα στο έργο των Cook et al. [1988], Crisfield [1991], Zienkiewicz and Taylor [1991], Bathe 
[1996] and Felippa [2002]. 
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Αυτόματη προσαρμογή της αύξησης φορτίου ή του βήματος χρόνου 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, για κάθε αύξηση, πραγματοποιούνται αρκετές 
επαναλήψεις μέχρις ότου επιτευχθεί σύγκλιση. Εάν η σύγκλιση δεν επιτευχθεί εντός του 
προκαθορισμένου μέγιστου αριθμού επαναλήψεων, η αύξηση φορτίου (ή το βήμα χρόνου) μειώνεται 
και η ανάλυση ξεκινά από το τελευταίο σημείο ισορροπίας (τέλος προηγούμενης αύξησης ή χρονικού 
βήματος). Ωστόσο, αυτή η μείωση βημάτων, δεν είναι σταθερή αλλά προσαρμοσμένη στο επίπεδο της 
μη-σύγκλισης που συνέβη. 

Όπως φαίνεται παρακάτω, στο τέλος ενός βήματος επίλυσης ή μιας αύξησης, υπολογίζεται ένας δείκτης 
λόγου σύγκλισης (convrat), ο οποίος ορίζεται ως το μέγιστο των λόγων μεταξύ των επιτευχθέντων και 
των απαιτούμενων παραγόντων σύγκλισης μετατόπισης/δυνάμεως (βλέπε σύγκλιση). Στη συνέχεια, 
ανάλογα με το πόσο μακριά ήταν η ανάλυση από την επίτευξη σύγκλισης (convrat = 1.0), υιοθετείται 
ένας μικρός, μεσαίος ή μεγάλος συντελεστής μείωσης βήματος (srf) και χρησιμοποιείται στον 
υπολογισμό του νέου συντελεστή βήματος (ifac). Το προϊόν μεταξύ του τελευταίου και του αρχικού 
χρονικού βήματος ή τελευταίας και αρχικής αύξησης φορτίου, που ορίζεται από τον χρήστη στην αρχή 
της ανάλυσης, αποδίδει το μειωμένο βήμα ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθεί στην επακόλουθη αύξηση. 

Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι, για να αποφευχθεί μια ακαθόριστη ανάλυση (η οποία δεν φτάνει 
ποτέ στη σύγκλιση) να συνεχίζει να επαναλαμβάνεται απεριόριστα, επιβάλλεται και ελέγχεται ένα 
κατώτατο όριο καθορισμένο από το χρήστη για τον συντελεστή βήματος (facmin). Εάν το ifac είναι 
μικρότερο από το facmin τότε η ανάλυση τερματίζεται. 

 End of iterations at current step/increment: 

IDR>DRTOL AND/OR GNORM>GTOL  no convergence! 

RETURN 

Compute new step/increment factor: 

IFAC=SRFIFAC 

Compute a convergence ratio indicator: 

CONVRAT=max(IDR/DRTOL, GNORM/GTOL) 

CONVRAT < 2.0 2.0 < CONVRAT < 5.0 CONVRAT > 5.0 

SRF=SMDECR 

(default=0.50) 

SRF=AVDECR 

(default=0.25) 

SRF=LGDECR 

(default=0.125) 

Assign appropriate step reduction factor SRF 

IFAC < FACMIN ? 

No 

Yes 
STOP 

Calculate new time-step or load increment: 

DT=IFACDTINIT or LINCR=IFACINCINIT 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποιοι τύποι στοιχείων (infrmFB, infrmFBPH, infrmDBPH & φέρουσα τοιχοποιία) 
απαιτούν μια σειρά επαναλήψεων για να επιτευχθεί εσωτερική ισορροπία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
δεν είναι δυνατή η επίτευξη της ισορροπίας βρόχου του στοιχείου, όπως υποδεικνύεται από τα 
μηνύματα elm_inv και elm_ite. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις Έργου > Στρατηγική Επαλήψεων 
Στοιχείου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα. 
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Για να ελαχιστοποιηθεί η διάρκεια των αναλύσεων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αυξηθεί σταδιακά το 
φορτίο ή το χρονικό βήμα μόλις επιτευχθεί η σύγκλιση. Για το λόγο αυτό, υπολογίζεται ένας δείκτης 
απόδοσης (effrat), ο οποίος ορίζεται ως ο λόγος μεταξύ του αριθμού των επαναλήψεων που 
πραγματοποιήθηκαν (ite) για να επιτευχθεί η σύγκλιση και του μέγιστου αριθμού των επαναλήψεων 
που επιτράπηκαν (nitmax). Ανάλογα με το πόσο μακριά ήταν η ανάλυση από την 
«αποτελεσματικότητα» (efrat> 0,8), υιοθετείται ένας συντελεστής αύξησης μικρού, μεσαίου ή μεγάλου 
βήματος (sif) και χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του νέου συντελεστή βήματος (ifac). Το προϊόν 
μεταξύ του τελευταίου και του αρχικού χρονικού βήματος ή της τελευταίας και της αρχικής αύξησης 
φορτίου, που ορίζεται από τον χρήστη στην αρχή της ανάλυσης, αποδίδει το επαυξημένο βήμα 
ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθεί στην επακόλουθη αύξηση. 

Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι ο συντελεστής βήματος έχει ως άνω όριο την τιμή 1, έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί ότι το βήμα του χρόνου ή η αύξηση του φορτίου δεν θα είναι μεγαλύτερα από τα 
αντίστοιχα αρχικά τους, που ορίζονται από τον χρήστη στην αρχή της ανάλυσης. Η μόνη εξαίρεση σε 
αυτόν τον κανόνα συμβαίνει όταν εκτελείται ανάλυση pushover χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο 
φόρτισης/απόκρισης ‘Έλεγχο Αυτόματης Απόκρισης’, ο οποίος χρησιμοποιείται όταν το κύριο 
ενδιαφέρον των χρηστών επικεντρώνεται στην τελική λύση και όχι στη «διαδρομή» 
φόρτισης/απόκρισης που ακολουθήθηκε για να επιτευχθεί αυτό το τελικό σημείο ισορροπίας.   

 

Compute new step/increment factor: 

IFAC=SIFIFAC 

Compute an efficiency ratio indicator: 

EFRAT=ITE/NITMAX  

EFRAT < 0.2 0.2 < EFRAT < 0.8 EFRAT > 0.8 

SIF=LAINCRS 

(default=2.0) 

SIF=AVINCRS 

(default=1.5) 

SIF=SMINCRS 

(default=1.0) 

Assign appropriate step increasing factor SIF 

IFAC>1 ? 

No 

Yes 
IFAC=1 

Convergence achieved in current step/increment: 

Number of iterations ITE  NITMAX 

RETURN 

Calculate new time-step or load increment: 

DT=IFACDTINIT or LINCR=IFACINCINIT 

 

Κριτήρια Σύγκλισης 

Τέσσερις διαφορετικοί συνδυασμοί ελέγχων σύγκλισης, οι οποίοι χρησιμοποιούν δύο διαφορετικά 
κριτήρια (μετακίνηση/στροφή και δύναμη/ροπή), είναι διαθέσιμοι στο SeismoStruct για τον έλεγχο της 
σύγκλισης μιας λύσης στο τέλος κάθε επανάληψης: 

• Συνδυασμός βάσει Μετακίνησης/Στροφής 
• Συνδυασμός βάσει Δύναμης/Ροπής 
• Συνδυασμός βάσει Μετακίνησης/Στροφής ΚΑΙ Δύναμης/Ροπής 
• Συνδυασμός βάσει Μετακίνηση/Στροφή Ή Δύναμης/Ροπής 

Εδώ επεξηγείται ο σχηματισμός των δύο κριτηρίων που χρησιμοποιούνται στους τέσσερις 
συνδυασμούς, ενώ η εφαρμογή των τελευταίων συζητείται αλλού.  



Παράρτημα Α 319 

 

Το κριτήριο μετακίνησης/στροφής αποτελείται από επαλήθευση, για κάθε ανεξάρτητο βαθμό-
ελευθερίας της κατασκευής, ότι η τρέχουσα επανάληψη μετακίνησης/στροφής είναι μικρότερη ή ίση 
από την καθορισμένη από το χρήστη ανοχή. Με άλλα λόγια, αν και όταν όλες οι τιμές μετακίνησης ή 
στροφής που εξάγονται ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του (εκτός ισορροπίας) διανύσματος φορτίου 
είναι μικρότερες ή ίσες των προκαθορισμένων συντελεστών μετακίνησης/στροφής, τότε η λύση 
θεωρείται ότι έχει συγκλίνει. Αυτή η θεώρηση μπορεί να εκφραστεί μαθηματικά με τον ακόλουθο 
τρόπο:   

 

max [|
δdi

dtol

|
i=1

nd

, |
δ𝜃j

𝜃tol

|
j=1

n𝜃

 ] ≤ 1 ⇒ συ γκλιση 

όπου, 

• δdi  είναι η επαναληπτική μετατόπιση στον μεταφορικό βαθμό ελευθερίας i 
• δθj είναι η επαναληπτική περιστροφή στον περιστροφικό βαθμό ελευθερίας j 
• nd είναι ο αριθμός των μεταφορικών βαθμών ελευθερίας 
• nθ είναι ο αριθμός των περιστροφικών βαθμών ελευθερίας 
• dtol είναι η ανοχή μετατόπισης (προκαθορισμένη = 10-2 mm) 
• θtol είναι η ανοχή περιστροφής (προκαθορισμένη= 10-4 rad) 

Το κριτήριο δύναμης/ροπής, περιλαμβάνει τον υπολογισμό της Ευκλείδειας νόρμας του 
επαναληπτικού εκτός-ισορροπίας διανύσματος φόρτισης (κανονικοποιημένο στα αυξητικά φορτία), 
και ακολούθως τη συγκρίνει με ένα καθορισμένο από το χρήστη συντελεστή νόρμας. Συνεπώς είναι ένας 
καθολικός έλεγχος σύγκλισης (η σύγκλιση δεν ελέγχεται για κάθε ανεξάρτητο βαθμό ελευθερίας όπως 
γίνεται στην περίπτωση μετακίνησης/στροφής) ο οποίος παρέχει μια συνολική εικόνα της σύγκλισης 
της λύσης, και ο οποίος μπορεί να περιγραφεί μαθηματικώς με τον ακόλουθο τρόπο: 

 

Gnorm =

√∑ [
Gi

VREF
]
2

i=1..n

n
≤ 1 ⇒ συ γκλιση 

όπου, 

• Gnorm είναι η Ευκλείδεια νόρμα του επαναληπτικού εκτός-ισορροπίας διανύσματος φόρτισης 
• Gi είναι το επαναληπτικό εκτός ισορροπίας φορτίο στο βαθμό ελευθερίας i 
• VREF είναι η τιμή αναφοράς για δυνάμεις (i=0,1,2) και ροπές (i=3,4,5) 
• n είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας 

 

Αριθμητική αστάθεια, απόκλιση και πρόβλεψη επανάληψης 

Εκτός από την επαλήθευση σύγκλισης, στο τέλος ενός επαναληπτικού βήματος μπορούν να διεξαχθούν 
τρεις άλλοι έλεγχοι, αριθμητική αστάθεια, απόκλιση επίλυσης και πρόβλεψη επανάληψης. Αυτά τα 
κριτήρια, όλα με χαρακτήρα δύναμης/ροπής, εξυπηρετούν το σκοπό της αποφυγής του υπολογισμού 
των άχρηστων επαναλήψεων ισορροπίας σε περιπτώσεις όπου είναι προφανές ότι δεν θα επιτευχθεί 
σύγκλιση, ελαχιστοποιώντας έτσι τη διάρκεια της ανάλυσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση ενός καθολικού, σε αντίθεση με ενός τοπικού, κριτηρίου δύναμης/ροπής 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι, στο SeismoStruct, παρατηρείται συχνά τα διανύσματα φόρτισης 

να έχουν σημαντικές διακυμάνσεις της τάξης του μεγέθους των δυνάμεων/ροπών που εφαρμόζονται 

σε διαφορετικούς βαθμούς ελευθερίας της κατασκευής, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου απείρως 

άκαμπτες συνδέσεις προσομοιώνονται με στοιχεία συνδέσμου. Για αυτό η χρήση ενός τοπικού 

κριτηρίου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του κριτηρίου μετακίνησης/στροφής, θα οδηγούσε σε 

υπερβολικά συντηρητικούς και δύσκολα επαληθεύσιμους ελέγχους σύγκλισης. 
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Αριθμητική αστάθεια 

Η πιθανότητα της επίλυσης να γίνει αριθμητικά ασταθής ελέγχεται σε κάθε επανάληψη, συγκρίνοντας 
την Ευκλείδεια νόρμα των φορτίων εκτός ισορροπίας, Gnorm, με μια προκαθορισμένη μέγιστη ανοχή 
(προεπιλογή = 1,0Ε + 20), αρκετές τάξεις μεγέθους μεγαλύτερες από το εφαρμοζόμενο διάνυσμα 
φορτίου. Εάν το Gnorm υπερβεί αυτή την ανοχή, τότε η επίλυση θεωρείται ότι είναι αριθμητικά ασταθής 
και οι επαναλήψεις εντός της τρέχουσας προσαύξησης διακόπτονται, με μήνυμα καταγραφής - Max_Tol. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, πολύ ασταθή μοντέλα οδηγούν στην ξαφνική ανάπτυξη δυνάμεων εκτός 
ισορροπίας που είναι αρκετές τάξεις μεγέθους μεγαλύτερες από τη μέγιστη τιμή ανοχής. Αυτό με τη 
σειρά του δημιουργεί ένα λεγόμενο Πρόβλημα Επίλυσης (δηλ. Η ανάλυση διακόπτεται, αν και με έναν 
«ξεκάθαρο τρόπο») και οι επαναλήψεις εντός της τρέχουσας προσαύξησης διακόπτονται, με ένα 
μήνυμα καταγραφής- Sol_Prb. 

Απόκλιση Επίλυσης 

Η απόκλιση της επίλυσης ελέγχεται συγκρίνοντας την τιμή του Gnorm που ελήφθη στην τρέχουσα 
επανάληψη με εκείνη που ελήφθη στη προηγούμενη. Αν το Gnorm έχει αυξηθεί, τότε θεωρείται ότι η λύση 
αποκλίνει και οι επαναλήψεις εντός της τρέχουσας προσαύξησης διακόπτονται, με ένα μήνυμα 
καταγραφής- Diverge. 

Πρόβλεψη επανάληψης 

Τέλος, διεξάγεται έλεγχος λογαριθμικού δείκτη σύγκλισης, και επιχειρείται η πρόβλεψη του αριθμού 
των επαναλήψεων (itepred) που απαιτούνται για την επίτευξη σύγκλισης. Εάν το itepred είναι 
μεγαλύτερο από τον μέγιστο αριθμό επαναλήψεων που καθορίζει ο χρήστης, τότε θεωρείται ότι η 
επίλυση δεν θα επιτύχει σύγκλιση και οι επαναλήψεις εντός της τρέχουσας προσαύξησης διακόπτονται, 
με ένα μήνυμα καταγραφής - Prd_Ite. 

Η ακόλουθη εξίσωση χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τιμής του itepred, σημειώνοντας ότι  
αντιπροσωπεύει τον τρέχοντα αριθμό επαναλήψεων και Gtol είναι η ανοχή δύναμης/ροπής: 

itepred = ite +
log (

Gtol
Gnorm

ite⁄ )

log (
Gnorm

ite

Gnorm
ite−1⁄ )

 

Οι τρεις έλεγχοι που περιγράφονται παραπάνω είναι συνήθως αξιόπιστοι και αποτελεσματικοί στο  
πεδίο εφαρμογής του SeismoStruct, εφόσον ο έλεγχος πρόβλεψης απόκλισης και επανάληψης δεν 
πραγματοποιείται στις πρώτες επαναλήψεις μιας αύξησης όπου η επίλυση μπορεί να μην είναι ακόμη 
αρκετά σταθερή. Αυτό το ζήτημα εξετάζεται λεπτομερέστερα στην ενότητα Στρατηγική Επαναλήψεων, 
όπου περιγράφονται όλες οι παράμετροι που ορίζονται από το χρήστη σχετικά με αυτά τα κριτήρια. 

 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποιοι τύποι στοιχείων (infrmFB, infrmFBPH, infrmDBPH & φέρουσα τοιχοποιία) 

απαιτούν μια σειρά επαναλήψεων για να επιτευχθεί εσωτερική ισορροπία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

δεν είναι δυνατή η επίτευξη της τελευταίας ισορροπίας βρόχου του στοιχείου, όπως υποδεικνύεται 

από τα μηνύματα αρχείου elm_inv και elm_ite. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις Έργου> 

Στρατηγική Επαναλήψεων Στοιχείου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα. 
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Λίστα μηνυμάτων σύγκλισης και απόκλισης του SeismoStruct 

Παρακάτω δίνεται μια πλήρης λίστα των μηνυμάτων που παράγονται από τον επιλυτή του 
SeismoStruct σε περίπτωση απόκλισης, μαζί με τα πιθανά μέτρα που μπορεί να λάβει ο χρήστης, ώστε 
να συγκλίνει η ανάλυση. 

Converg: Αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι η ανάλυση έχει συγκλίνει στο τρέχον βήμα φόρτισης και 
προχωρά στο επόμενο βήμα. 

Max_Ite: Αυτό το μήνυμα εξάγεται αν έχει επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων στο τρέχον 
βήμα φόρτισης και η σύγκλιση δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις αυξήστε τον μέγιστο 
αριθμό επαναλήψεων (Ρυθμίσεις Έργου> Καθολική Στρατηγική Επαναλήψεων), αυξήστε τις τιμές των 
κριτηρίων σύγκλισης (Ρυθμίσεις Έργου> Κριτήρια Σύγκλισης) ή χρησιμοποιήστε έναν λιγότερο αυστηρό 
τύπο ελέγχου σύγκλισης (π.χ. βάσει Μετακίνησης/Στροφής αντί βάσει Μετακίνησης/Στροφής και 
Δύναμης/Ροπής) ή μειώστε το βήμα φόρτισης. Το τελευταίο μπορεί να γίνει σε ανάλυση pushover μέσω 
της αύξησης του αριθμού των βημάτων από την ενότητα Φάσεις Φόρτισης, το οποίο οδηγεί σε μείωση 
της προσαύξησης του συντελεστή φόρτισης. Αντίστοιχα, στην ανάλυση χρονοϊστορίας το χρονικό βήμα 
μειώνεται με την αύξηση του αριθμού των χρονικών βημάτων (Ενότητα Καμπυλών Φόρτισης > Στάδια 
Χρονοϊστορίας> Αριθμός Βημάτων). 

 

Prd_Ite: Αυτό το μήνυμα είναι παρόμοιο με το μήνυμα Max_Ite, με τη διαφορά ότι ο επιλυτής δεν 
περιμένει μέχρι να φτάσει τον μέγιστο αριθμό επαναλήψεων. Αντ' αυτού, κάνει μια πρόβλεψη του 
αριθμού των επαναλήψεων που αναμένεται να είναι απαραίτητες για τη σύγκλιση, με βάση τον τρόπο 
σύγκλισης της επαναληπτικής επίλυσης (δηλ. το μέγεθος των δυνάμεων εκτός ισορροπίας και πόσο 
γρήγορα επιτυγχάνεται η ανοχή σύγκλισης). Εάν οι προβλεπόμενες επαναλήψεις είναι μεγαλύτερες από 
τις μέγιστες επαναλήψεις που καθορίζει ο χρήστης, το μήνυμα Prd_Ite εξάγεται και η ανάλυση 
αποκλίνει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυξήστε το μέγιστο αριθμό επαναλήψεων (Ρυθμίσεις 
Έργου>Καθολική Στρατηγική Επαναλήψεων), επιλέξτε ένα λιγότερο αυστηρό κριτήριο σύγκλισης με 
μεγαλύτερες ανοχές (Ρυθμίσεις Έργου>Κριτήρια Σύγκλισης) ή μειώστε τα βήματα ανάλυσης, όπως 
συμβαίνει με το μήνυμα Max_Ite. Σημειώνεται ότι το Prd_Ite είναι το πιο συνηθισμένο μήνυμα 
απόκλισης. 

Diverge: Αυτό το μήνυμα εξάγεται όταν η επαναληπτική διαδικασία στο τρέχον βήμα αποκλίνει, αντί 
να συγκλίνει προς τη λύση. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος για διαφορετικές λύσεις απόκλισης εκτελείται 
πάντοτε μετά την Επανάληψη Απόκλισης που καθορίζεται από τον χρήστη στις Ρυθμίσεις Έργου> 
Καθολική Στρατηγική Επαναλήψεων. Αυτό γίνεται επειδή γενικά οι διαδικασίες επίλυσης είναι ασταθείς 
στα πρώτα 3-4 στάδια, προτού σταθεροποιηθούν και σταδιακά συγκλίνουν στη λύση. Συνιστάται 
στους χρήστες να αυξάνουν την Επανάληψη Απόκλισης και τον Μέγιστο αριθμό επαναλήψεων από την 
καρτέλα Καθολική Στρατηγική Επαναλήψεων των Ρυθμίσεων Έργου, να επιλέγουν λιγότερο αυστηρά 
κριτήρια σύγκλισης στην καρτέλα Κριτήρια Σύγκλισης ή να μειώνουν το βήμα ανάλυσης. 

elm_Ite: Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων επιτυγχάνεται στον 
εσωτερικό βρόχο στοιχείων που απαιτούν επαναλήψεις σε επίπεδο στοιχείου(infrmFB και infrmFBPH), 
χωρίς να έχει επιτευχθεί εσωτερική ισορροπία. Συνιστάται στους χρήστες να αυξάνουν τον αριθμό των 
επαναλήψεων ή να αυξάνουν την ανοχή σύγκλισης από την καρτέλα Στρατηγική Επαναλήψεων 
Στοιχείου των Ρυθμίσεων Έργου. Εναλλακτικά, η επιλογή "Να μην επιτρέπονται δυνάμεις στοιχείου 
εκτός ισορροπίας σε περίπτωση elm_ite" μπορεί να μην επιλέγεται. Τέλος, μπορεί να ληφθεί μέτρο σε 
καθολικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα να μειωθεί (με την αύξηση των βημάτων ανάλυσης) το βήμα 
φόρτισης της ανάλυσης και να αυξηθούν τα καθολικά κριτήρια σύγκλισης. Συνιστάται στους χρήστες 
να ανατρέχουν στην αντίστοιχη βιβλιογραφία [π.χ. Spacone et al. 1996; Neuenhofer and Filippou 1997] 
για την καλύτερη κατανόηση των εσωτερικών βρόχων των στοιχείων βάσει δύναμης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν έχουν οριστεί στο μοντέλο άκαμπτες δεσμεύσεις (άκαμπτοι σύνδεσμοι ή άκαμπτα 

διαφράγματα), συνίσταται στους χρήστες να μην χρησιμοποιήσουν το κριτήριο βάσει Δύναμης, 

ειδικά όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος συναρτήσεις penalty για την προσομοίωση των δεσμεύσεων. 

Αντί αυτού,  μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα κριτήριο βάσει Μετακίνησης/Στροφής με πιο αυστηρές 

τιμές ανοχής μετακίνησης και στροφής. 
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elm_Inv: Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το μητρώο ακαμψίας ενός στοιχείου που χρησιμοποιεί 
εσωτερικές επαναλήψεις δεν μπορεί να αντιστραφεί κατά τη διάρκεια των εσωτερικών βρόχων του 
στοιχείου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι χρήστες καλούνται να αυξήσουν την ανοχή σύγκλισης των 
στοιχείων από την καρτέλα Στρατηγική Επαναλήψεων Στοιχείου των Ρυθμίσεων Έργου, να αυξήσουν τα 
βήματα ανάλυσης ή τις καθολικές τιμές ανοχής σύγκλισης. 

elm_Tol: Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν έχει ξεπεραστεί η μέγιστη τιμή ανοχής, όπως ορίζεται στην 
σελίδα "Καθολική Στρατηγική Επαναλήψεων" των Ρυθμίσεων Έργου, κατά τη διάρκεια των εσωτερικών 
βρόχων των στοιχείων βάσει δύναμης. Παρόμοιες ενέργειες με το μήνυμα elm_Inv πρέπει να γίνουν. 

Max_Tol: Αυτό το μήνυμα υποδηλώνει λύσεις που γίνονται πολύ ασταθείς αριθμητικά με δυνάμεις 
εκτός ισορροπίας μεγαλύτερες από τη Μέγιστη Ανοχή (προεπιλογή = 1.0E + 20) που καθορίζεται στη 
σελίδα "Καθολική Στρατηγική Επαναλήψεων" των Ρυθμίσεων Έργου. Συνιστάται στους χρήστες να 
αυξάνουν τα βήματα ανάλυσης ή να υιοθετούν λιγότερο αυστηρά κριτήρια σύγκλισης. Εναλλακτικά, η 
Μέγιστη Ανοχή μπορεί να αυξηθεί, αλλά η τιμή της δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τις τιμές 1.0E + 35 ή 
1.0E + 40, ενώ σημειώνεται ότι σε πολύ λίγες περιπτώσεις οι τελευταίες θα οδηγήσουν σε σταθερές 
λύσεις. Αν το μήνυμα Max_Tol εμφανιστεί στα πρώτα 2-3 βήματα της ανάλυσης ή κατά την εφαρμογή 
των αρχικών φορτίων, θα πρέπει να γίνει μια ιδιομορφική ανάλυση, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι 
όλα τα μέλη του μοντέλου είναι σωστά συνδεδεμένα μεταξύ τους. 

Sol_Prb: Αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί λύση των εξισώσεων ανάλυσης στην 
τρέχουσα επανάληψη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτήν τη συμπεριφορά, όπως ακραίες τιμές 
δυνάμεων εκτός ισορροπίας ή μηδενικές διαγώνιες τιμές ακαμψίας. Πρέπει να ληφθούν παρόμοια 
μέτρα, με εκείνα που προτάθηκαν για την περίπτωση μηνύματος Max_Tol. 

Συμβουλές για την Επίλυση Προβλημάτων Σύγκλισης 

Εδώ, προτείνεται ένας αριθμός βημάτων για την επίλυση προβλημάτων σύγκλισης. Συνίσταται στους 
χρήστες να: 

• Εφαρμόσουν την αυτόματη προσαρμογή για τις νόρμες στην καρτέλα Κριτήρια Σύγκλισης των 
Ρυθμίσεων Έργου του προγράμματος. 

• Επιλέξουν να δουν τα προβλήματα Σύγκλισης στην Διαχείριση Αποτελεσμάτων μέσω του 
Ρυθμίσεις Έργου>καρτέλα Κριτηρίων Σύγκλισης. Η απεικόνιση των θέσεων της κατασκευής 
(στοιχεία ή κόμβοι) όπου εμφανίζονται οι δυσκολίες σύγκλισης, παρέχει σημαντικές 
πληροφορίες για την κατανόηση των αιτιών της απόκλισης (π.χ. μη επαρκώς οπλισμένες δοκοί 
που δεν μπορούν να αντέξουν τα φορτία βαρύτητας, στοιχεία με πολύ μεγάλες απαιτήσεις 
παραμορφώσεων, όπως κοντά υποστυλώματα ή συζευγμένες δοκοί κ.α.) 

• Απενεργοποιήσουν την επιλογή ‘Να μην επιτρέπονται δυνάμεις στοιχείου εκτός ισορροπίας σε 
περίπτωση elm_ite’ τόσο για στοιχεία βάσει δύναμης (infrmFB και infrmFBPH) όσο και 
στοιχείων φέρουσας τοιχοποιίας στην καρτέλα Στρατηγική Επαναλήψεων Στοιχείου των 
Ρυθμίσεων Έργου. 

• Μειώσουν την τιμή Μέγιστης Μετακίνησης pushover στο 2% γενικά. Αυτή η τιμή δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 1.00 ή 1.20% για ψηλά κτίρια και για δύσκαμπτα κτίρια με μεγάλα τοιχία. 

• Ορίσουν 50 με 100 βήματα για την ανάλυση Pushover στη γενική περίπτωση. Αυτή η τιμή 
μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω σε περιπτώσεις που αναμένεται σημαντική φόρτιση. 

• Αλλάξουν την παραμόρφωση θραύσης/λυγισμού για υλικά χάλυβα σε μια πολύ μεγάλη τιμή 
(π.χ. 1) στην ενότητα Υλικών. Όταν ξεπερνιέται η παραμόρφωση θραύσης/λυγισμού για υλικά 
χάλυβα, η ράβδος απενεργοποιείται και οδηγεί σε μια απότομη πτώση της αντοχής του κτιρίου 
και προβλήματα σύγκλισης. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως στις συζευγμένες δοκούς, όπου οι 
παραμορφώσεις είναι τεράστιες. Είναι πολύ πιθανό ότι, αν ξεπεραστεί αυτό το επίπεδο 
παραμόρφωσης, οι ράβδοι να απενεργοποιηθούν (θεωρείται ως θραύση) και οι δοκοί να μην 
μπορούν να φέρουν κανένα φορτίο βαρύτητας και η σύγκλιση δεν μπορεί να επιτευχθεί. 

• Αλλάξουν τον τύπο στοιχείου για όλα τα κοντά στοιχεία (π.χ. κοντά υποστυλώματα, και δοκοί 
σύζευξης), από την ενότητα Κατηγορίες Στοιχείων, από infrmFBPH ή infrmFB σε infrmDB. 
Σημειώνεται ότι ο τύπος στοιχείου infrmDB γενικά παρέχει αποδεκτή ακρίβεια μόνο για κοντά 
μέλη. Για αυτό, αν εφαρμόζεται σε κοντά μέλη, αυτό δεν επηρεάζει τα αναλυτικά 
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αποτελέσματα, ενώ τυπικά οδηγεί σε σημαντικές βελτιώσεις στη σύγκλιση και στη συνολική 
σταθερότητα της ανάλυσης.  

• Αυξήσουν τον μέγιστο αριθμό επαναλήψεων σε 70, τον αριθμό των επανυπολογισμών 
δυσκαμψίας σε 60 και την επανάληψη απόκλισης σε 60 στην καρτέλα Καθολικής Στρατηγικής 
Επαναλήψεων των Ρυθμίσεων του Έργου. 

• Χρησιμοποιήσουν τον ελαστικό πλαισιακό τύπο στοιχείου για συζευγμένες δοκούς που 
προκαλούν προβλήματα σύγκλισης. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι ελευθερίες ροπών των 
στοιχείων πρέπει να ελευθερωθούν επιλέγοντας τα σχετικά πεδία για τους βαθμούς ελευθερίας 
M2a, M3a, M2b και M3b, μέσω των ιδιοτήτων στοιχείου από την ενότητα Τοπολογίας 
Στοιχείου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων στα άκρα των 
συζευγμένων δοκών. 

• Αυξήσουν τις τιμές των νορμών σύγκλισης από την καρτέλα Κριτηρίων Σύγκλισης από τις 
ρυθμίσεις του Έργου του προγράμματος. 

• Αυξήσουν την ακαμψία των άκαμπτων διαφραγμάτων σε 1.0E+13 μέσω της καρτέλας 
Συζευγμένων Δεσμεύσεων των Ρυθμίσεων Έργου. 

• Αν τα μηνύματα απόκλισης της ανάλυσης είναι κυρίως Max_Tol ή elm_tol αυξήστε την τιμή  
Μέγιστης Ανοχής σε 1e40 στην καρτέλα Καθολική Στρατηγική Επαναλήψεων των Ρυθμίσεων 
Έργου. 

• Αυξήσουν τον αριθμό των ινών για τα τοιχία στο παράθυρο Ιδιοτήτων Κατηγοριών στοιχείων 
μέσα από την ενότητα Κατηγορίες Στοιχείων. 

• Για ψηλότερα κτίρια απενεργοποιείστε την επιλογή ‘Με θεώρηση Γεωμετρικών Μη-
Γραμμικοτήτων’ στην καρτέλα Ανάλυσης των Ρυθμίσεων Έργου. 

Επιπλέον: 

• Προτείνεται στους χρήστες να ελέγχουν τα τελευταία 2-3 βήματα της ανάλυσης με 
προβλήματα σύγκλισης προκειμένου να καταλάβουν και να επιλύσουν τους λόγους της 
απόκλισης. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να συμβουλεύονται την σελίδα Λεπτομέρειες 
Σύγκλισης της Διαχείρισης Αποτελεσμάτων. Επίσης η εκτέλεση μιας ιδιομορφικής ανάλυσης με 
το ίδιο μοντέλο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στον εντοπισμό του προβλήματος (π.χ. 
εντοπισμός μιας δοκού που είναι κοντά, αλλά όχι συνδεδεμένη, σε παρακείμενο υποστύλωμα, 
και συμπεριφέρεται σαν πρόβολος, χωρίς να μπορεί να φέρει τα κατακόρυφα φορτία). 

• Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που δημιουργούν τα προβλήματα σύγκλισης δεν είναι κατ’ ανάγκη 
εκείνα που αναλαμβάνουν σημαντική φόρτιση. Είναι εκείνα που στο τρέχον βήμα 
αντιμετωπίζουν εφαπτομενική αλλαγή της παραμορφωσιακής τους κατάστασης 
παραμόρφωσης και εσωτερική ανακατανομή φορτίων. Γι’ αυτό κάποιες φορές τα στοιχεία που 
αστοχούν μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τα φορτία στα παρακείμενα στοιχεία, προκαλώντας 
δυσκολίες στη σύγκλιση,  σε αντίθεση με τα στοιχεία που αστόχησαν, τα οποία συγκλίνουν 
εύκολα. 

• Η αφαίρεση του συνεργαζόμενου πλάτους των δοκών θα μπορούσε επίσης να επιλεγεί μέσω 
της απενεργοποίησης της επιλογής ‘Θεώρηση Συνεργαζόμενων Πλατών’ στην καρτέλα 
Ρυθμίσεων Προσομοιωτή Κτιρίου μέσα στον Προσομοιωτή Κτιρίου. Η εισαγωγή ορθογωνικών 
αντί σχήματος-Τ δοκών, μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε πιο σταθερές λύσεις, όμως 
πρέπει να σημειωθεί ότι η αφαίρεση του ενεργού πλάτους της πλάκας αποδυναμώνει την δοκό 
και μπορεί να καθιστά τις ελαφρώς οπλισμένες δοκούς ανεπαρκείς να φέρουν τα κατακόρυφα 
φορτία και συνεπώς να οδηγήσει σε νέα προβλήματα σύγκλισης.  

 

  



 

Παράρτημα B – Τύποι Ανάλυσης 

Σε αυτό το παράρτημα περιγράφονται με λεπτομέρεια οι διαθέσιμοι τύποι ανάλυσης. 

ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Ο αποδοτικός αλγόριθμος Lanczos [Hughes, 1987] χρησιμοποιείται από προεπιλογή για την 
αξιολόγηση των φυσικών συχνοτήτων και των σχημάτων των ιδιομορφών της κατασκευής. Ωστόσο, ο 
αλγόριθμος Jacobi με μετασχηματισμό Ritz μπορεί επίσης να επιλεγεί από το χρήστη στην ενότητα  
Ρυθμίσεις Έργου. Προφανώς δεν χρειάζεται να προσδιοριστούν φορτία.  

Η ιδιομορφική ανάλυση είναι ένας αμιγώς ελαστικός τύπος ανάλυσης, δεδομένου ότι οι ιδιότητες των 
υλικών λαμβάνονται σταθερές σε όλη τη διαδικασία υπολογισμού και γι’ αυτό είναι φυσικό να 
χρησιμοποιούνται ελαστικά πλαισιακά στοιχεία (elfrm) για τη δημιουργία του μοντέλου της 
κατασκευής. Όπως περιγράφεται στην Εισαγωγή Δεδομένων > Κατηγορίες Στοιχείων > elfrm, αυτός ο 
τύπος στοιχείων δεν χρειάζεται τον ορισμό υλικών ή τύπων διατομών, όπως στα αντίστοιχα 
ανελαστικά, περιγράφονται πλήρως από τις τιμές των ακολούθως μηχανικών ιδιοτήτων: διατομή, ροπή 
αδράνειας, σταθερά στρέψης, μέτρο ελαστικότητας και μέτρο ακαμψίας [e.g. Pilkey, 1994]. Γι’ αυτό η 
εκτίμηση ιδιοπεριόδου που αντιστοιχεί στη ρηγματωμένη, και όχι στη μη-ρηγματωμένη, κατάσταση της 
κατασκευής, μπορεί να υπολογιστεί εφαρμόζοντας συντελεστές απομείωσης στη ροπή αδρανείας των 
διατομών δοκών και υποστυλωμάτων, όπως συστήνεται από τους Paulay and Priestley [1992], μεταξύ 
άλλων. Αυτές οι τιμές ποικίλουν μεταξύ των τιμών 0.3 ως και 0.8 ανάλογα με τον υπό εξέταση τύπο 
μέλους (δοκός ή υποστύλωμα), τα χαρακτηριστικά της φόρτισης, και την κατασκευαστική 
διαμόρφωση. Συνίσταται στους χρήστες να ανατρέξουν στο έργο του Priestley [2003] για μια εκτενή 
συζήτηση επί του θέματος.  

Αν όμως ο χρήστης επιθυμεί να εκτελέσει όχι μόνο ιδιομορφική ανάλυση, αλλά και άλλους τύπους 
ανάλυσης, πιθανώς εντός της ανελαστικής περιοχής του υλικού, τότε πρέπει να προτιμήσει να φτιάξει 
μόνο ένα μοντέλο κατασκευής, χρησιμοποιώντας ανελαστικά και όχι ελαστικά πλαισιακά στοιχεία, που 
θα χρησιμοποιηθούν στις αναλύσεις συμπεριλαμβανομένου και της ιδιομορφικής ανάλυσης. Έτσι, 
χρησιμοποιούνται διαφορετικά υλικά και τύποι  διατομών για το χαρακτηρισμό των μηχανικών 
χαρακτηριστικών των διατομών, οι οποίες δεν ορίζονται από το χρήστη, αλλά προσδιορίζονται 
εσωτερικά από το πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας κλασικές φόρμουλες που μπορούν να βρεθούν σε 
οποιοδήποτε βιβλίο ή δημοσίευση για τα βασικά της μηχανικής (π.χ. Gere and Timoshenko, 1997; 
Pilkey, 1994. Συνεπώς, είναι αδύνατο για τους χρήστες να τροποποιήσουν άμεσα τη δεύτερη ροπή 
περιοχής (ή ροπή αδράνειας) των διατομών ώστε να λάβουν υπόψη τις επιδράσεις της ρηγμάτωσης. Γι’ 
αυτό το λόγο, η απομείωση της δυσκαμψίας των μελών λόγω ρηγμάτωσης πρέπει να προσομοιώνεται 
από αλλαγές που εφαρμόζονται στο μέτρο ελαστικότητας του υλικού του σκυροδέματος (π.χ. 
απομειώνοντας το με τον ίδιο συντελεστή που κάποιος θα εφάρμοζε στη ροπή αδράνειας της διατομής).  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η χρήση ανελαστικών στοιχείων στην ιδιομορφική ανάλυση έχει επίσης το 

πλεονέκτημα ότι απαλλάσσει τον χρήστη από το βάρος του (χειροκίνητου) υπολογισμού των 

μηχανικών ιδιοτήτων της διατομής κάθε τύπου στοιχείου, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την 

παρουσία διαμήκων ράβδων οπλισμού μέσα στη διατομή.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η περίσφιγξη του σκυροδέματος θα αυξήσει την αντοχή σε θλίψη του υλικού και 

συνεπώς την ακαμψία του μέλους, οδηγώντας έτσι σε μικρότερες ιδιοπεριόδους.  
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ΣΤΑΤΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ (ΜΗ-ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ) 

Αυτός ο τύπος της ανάλυσης χρησιμοποιείται συνήθως για την προσομοίωση στατικών φορτίων που 
εφαρμόζονται σταθερά στην κατασκευή (π.χ. ίδιο-βάρος, καθίζηση θεμελίωσης), οδηγώντας συνήθως 
στη προ-διαρροής ελαστική απόκριση. Αν το επιβαλλόμενο φορτίο είναι τέτοιο, ώστε να προκαλέσει 
έστω και ελαφρώς ανελαστική απόκριση της κατασκευής, τότε το πρόγραμμα εκτελεί επαναλήψεις 
ισορροπίας μέχρι να επιτευχθεί σύγκλιση.  

Σε περιπτώσεις σχετικώς υψηλής ανελαστικότητας, όπου η λύση δεν μπορεί να βρεθεί σε ένα μόνο 
στάδιο, το φορτίο υποδιαιρείται αυτόματα σε μικρότερα βήματα και εφαρμόζεται μια αυξητική 
επαναληπτική διαδικασία από το πρόγραμμα, χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση του χρήστη. 
Σημειώνεται, όμως, ότι συνίσταται η χρήση ανάλυσης pushover σε τέτοιες περιπτώσεις αφού θα 
παρέχει στο χρήστη μεγαλύτερη ευελιξία στην εκτέλεση της ανάλυσης και στην ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων.  

ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ PUSHOVER 

Η Συμβατική (μη-προσαρμοζόμενη) ανάλυση pushover χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της 
οριζόντιας ικανότητας της κατασκευής χαρακτηρίζεται από μια δυναμική απόκριση που δεν 
επηρεάζεται σημαντικά από τα επίπεδα της παραμόρφωσης που συμβαίνει (δηλ. το σχήμα της 
οριζόντιας διάταξης φορτίων, που αποσκοπεί στο να προσομοιώσει την δυναμική απόκριση, μπορεί να 
θεωρηθεί σταθερό). 

Το επιβαλλόμενο σταδιακά αυξανόμενο φορτίο P κρατείται ανάλογο με  τη διάταξη των ονομαστικών 
φορτίων (P°), που ορίζονται αρχικά από τον χρήστη: P = λ(P°). Ο συντελεστής φορτίου λ αυξάνεται 
αυτόματα από το πρόγραμμα μέχρι να επιτευχθεί ένα όριο που καθορίζεται από τον χρήστη ή μέχρι να 
εμφανιστεί αριθμητικό πρόβλημα στις επιλύσεις. Για την σταδιακή αύξηση του συντελεστή φόρτισης, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές στρατηγικές, αφού είναι διαθέσιμοι τρείς τύποι ελέγχου: 
Φόρτισης, Απόκρισης, Αυτόματης Απόκρισης.  

Έλεγχος Φορτίου 

Αναφέρεται στην περίπτωση που ο συντελεστής φορτίου αυξάνεται άμεσα και οι καθολικές 
μετακινήσεις της κατασκευής προσδιορίζονται για κάθε επίπεδο συντελεστή φορτίου. 

Έλεγχος Απόκρισης  

Αναφέρεται σε άμεση αύξηση της καθολικής μετακίνησης ενός κόμβου και τον υπολογισμό του 
συντελεστή φορτίου που αντιστοιχεί σε αυτήν την μετακίνηση.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μας ιδιομορφικής ανάλυσης οι χρήστες μπορεί να έρθουν 

αντιμέτωποι με ένα μήνυμα: ‘Δεν ήταν δυνατή η ορθογωνοποίηση όλων των διανυσμάτων Lanczos’ 

που σημαίνει ότι ο αλγόριθμος Lanczos δεν μπόρεσε να υπολογίσει όλες ή μερικές από τις ιδιομορφές 

της κατασκευής. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να παρατηρηθεί σε (i) μοντέλα με σφάλματα σύνδεσης 

(π.χ. μη συνδεδεμένους κόμβους/στοιχεία) ή (ii) σύνθετα μοντέλα κατασκευής που έχουν 

συνδέσμους/πλαστικές αρθρώσεις κλπ. Αν οι χρήστες έχουν ελέγξει προσεκτικά το μοντέλο τους και 

δεν έχουν βρεί σφάλμτα στη μοντελοποίηση, τότε ίσως προσπαθήσουν να το ‘ελαφρύνουν’ 

αφαιρώντας τα πιο σύνθετα στοιχεία μέχρι την επίτευξη λύσης του προβλήματος ιδιοτιμών. Αυτό θα 

οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανόηση των παραγόντων που μπορεί να δημιουργούν προβλήματα στην 

ανάλυση και να βοηθήσει έτσι τους χρήστες να αποφασίσουν πως θα προχωρήσουν. Αυτό το μήνυμα 

συνήθως εμφανίζεται όταν ζητούνται πολλές ιδιομορφές, π.χ. ζητούνται 30 ιδιομορφές σε ένα 

μοντέλο 24 ΒΕ, ή απλώς όταν ο ίδιο-επιλυτής δεν μπορεί να υπολογίσει τόσες πολλές ιδιομορφές 

(ακόμη και όταν ΒΕ > ιδιομορφές). 
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Αυτόματος Έλεγχος Απόκρισης  

Αναφέρεται σε μια διαδικασία στην οποία η αύξηση φόρτισης προσαρμόζεται αυτόματα από το 
SeismoStruct, ανάλογα με τις συνθήκες σύγκλισης στο προηγούμενο βήμα. 

Μια πιο λεπτομερής περιγραφή των τριών τύπων ελέγχου στην ανάλυση Pushover δίνεται στην 
παράγραφο Φάσεις Φόρτισης.  

 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ PUSHOVER 

Η Στατική Προσαρμοζόμενη Ανάλυση Pushover χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της οριζόντιας 
ικανότητας μιας κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη πλήρως τις επιδράσεις των μετακινήσεων της 
κατασκευής και του συχνοτικού περιεχομένου της εισαγόμενης κίνησης στα δυναμικά χαρακτηριστικά 
της απόκρισής της.  Μπορεί να εφαρμοστεί στην αποτίμηση τόσο κτιρίων [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]. 

Στην προσέγγιση της προσαρμοζόμενης ανάλυσης pushover, η κατανομή των πλευρικών φορτίσεων 
δεν παραμένει σταθερή, αλλά ανανεώνεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, σύμφωνα με τα 
σχήματα των ιδιομορφών και τους συντελεστές συμμετοχής που προέκυψαν από ιδιομορφική ανάλυση 
που έγινε σε κάθε βήμα της ανάλυσης. Αυτή η μέθοδος είναι πλήρως πολυ-ιδιομορφική και λαμβάνει 
υπόψη την πλαστικοποίηση της κατασκευής, την επιμήκυνση της περιόδου, και την μεταβολή των 
αδρανειακών δυνάμεων λόγω φασματικής ενίσχυσης (μέσω της εισαγωγής φάσματος για μια 
συγκεκριμένη περιοχή). 

Εκτός από την κατανομή των δυνάμεων, η προσαρμοζόμενη Pushover είναι επίσης ικανή να 
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα προφίλ της παραμόρφωσης [Antoniou and Pinho 2004b; Pinho and 
Antoniou 2005]. Λόγω της ικανότητάς της να ανανεώσει τις διατάξεις των πλευρικών φορτίων 
σύμφωνα με τις σταθερά μεταβαλλόμενες ιδιότητες των ιδιομορφών του συστήματος, ξεπερνά τις 
ουσιαστικές αδυναμίες της Pushover σταθερής διάταξης μετακίνησης και παρέχει ένα πιο ακριβές, 
εστιασμένο στην απόδοση, εργαλείο για την αποτίμηση των κατασκευών. Οι εκτιμήσεις της απόκρισης 
είναι καλύτερες από ότι με τις υφιστάμενες συμβατικές μεθόδους, ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχουν 
μη κανονικότητες αντοχής ή δυσκαμψίας στην κατασκευή και/ή οι επιδράσεις των ανώτερων 
ιδιομορφών μπορεί να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην δυναμική της απόκριση [π.χ. Pietra et al. 2006; 
Bento et al. 2008; Pinho et al. 2008b].  

Ο προσαρμοζόμενος αλγόριθμος, όπως χρησιμοποιείται στο SeismoStruct, είναι πολύ ευέλικτος και 
μπορεί να δεχτεί ένα αριθμό διαφορετικών παραμέτρων που είναι κατάλληλες για τις συγκεκριμένες 
απαιτήσεις κάθε έργου. Για παράδειγμα, και οι δύο, SRSS και  CQC, μέθοδοι συνδυασμού ιδιομορφών 
[e.g. Clough and Penzien, 1993; Chopra, 1995] υποστηρίζονται και ορίζεται ρητά ο αριθμός των 
ιδιομορφών που λαμβάνονται υπόψη, ενώ οι χρήστες μπορούν επίσης να διαλέξουν να ανανεώνεται 
μόνο η αύξηση των φορτίων που επιβάλλονται σε κάθε βήμα ή τα συνολικά φορτία που επιβλήθηκαν 
ήδη καθ’ όλη την διαδικασία μέχρι αυτό το σημείο (δείτε Παράμετροι Προσαρμοζόμενης Pushover). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμβατική ανάλυση pushover δεν έχει την ικανότητα να λάβει υπόψη της την επίδραση 

της προοδευτικής απομείωσης της δυσκαμψίας, τυπική σε κατασκευές που υπόκεινται σε ισχυρή 

σεισμική φόρτιση, στα δυναμικά χαρακτηριστικά απόκρισης των κατασκευών, και ως εκ τούτου στις 

διατάξεις των ισοδύναμων στατικών φορτίων που επιβάλλονται κατά τη διάρκεια μιας ανάλυσης 

Pushover. Πράγματι, η σταθερή φύση της κατανομής των φορτίων που επιβάλλεται στην κατασκευή 

αγνοεί την πιθανή ανακατανομή δυνάμεων κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής δυναμικής 

απόκρισης, την οποία η pushover προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να αναπαραστήσει. Συνεπώς, δε 

λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές που προκύπτουν στα χαρακτηριστικά των ιδιομορφών της 

κατασκευής (τυπικά επιμήκυνση περιόδου) και η συνακόλουθη μεταβολή της δυναμικής απόκρισής 

της, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν μη-αμελητέες ανακρίβειες, συγκεκριμένα σε εκείνες τις 

περιπτώσεις που η επίδραση ανώτερων ιδιομορφών είναι, ή γίνεται, σημαντική. Αυτές οι επιδράσεις 

μπορούν να ληφθούν υπόψη μόνο μέσω της Προσαρμοζόμενης Pushover. 
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Οι τύποι ελέγχων της φόρτισης που είναι διαθέσιμοι για την περίπτωση προσαρμοζόμενης pushover, 
είναι πανομοιότυποι, σε δεδομένα και λειτουργικότητα, με εκείνους που είναι διαθέσιμοι για την 
συμβατική pushover, έλεγχος προσαρμοζόμενου φορτίου, έλεγχος προσαρμοζόμενης μετακίνησης, 
αυτόματος έλεγχος απόκρισης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι χρήστες πρέπει να ανατρέξουν στη 
σελίδα Παράμετροι Προσαρμοζόμενης Pushover και να συμβουλευτούν κάποιες από τις δημοσιεύσεις 
επί του θέματος που αναφέρονται πιο πάνω. 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ 

Στη Στατική ανάλυση χρονοϊστορίας, τα επιβαλλόμενα φορτία (μετακίνηση, δυνάμεις ή ένας 
συνδυασμός και των δύο) μπορεί να ποικίλει ανεξάρτητα του ψευδο-χρόνου, σύμφωνα με μια 
προκαθορισμένη διάταξη  φόρτισης. Το επιβαλλόμενο φορτίο Pi  σε μια θέση κόμβου i δίνεται από Pi = 
λi(t)Pi°, δηλ. μια συνάρτηση του εξαρτώμενου από το χρόνο συντελεστή φορτίου λi(t) και του 
ονομαστικού φορτίου Pi°. Αυτός ο τύπος της ανάλυσης τυπικά χρησιμοποιείται για να προσομοιώσει 
στατικές δοκιμές κατασκευών υπό διάφορες φορτίσεις ή διατάξεις μετακίνησης (π.χ. ανακυκλιζόμενη 
φόρτιση).  

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ 

Η δυναμική ανάλυση χρησιμοποιείται συνήθως για να προβλέψει τη μη γραμμική ανελαστική απόκριση 
μιας κατασκευής που υπόκειται σε σεισμική φόρτιση (προφανώς, γραμμική ελαστική δυναμική 
απόκριση μπορεί επίσης να προσομοιωθεί εφόσον λαμβάνονται υπόψη ελαστικά στοιχεία και/ή 
χαμηλά επίπεδα διέγερσης). Χρησιμοποιείται η άμεση ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης με χρήση 
ενός αριθμητικού αλγορίθμου ολοκλήρωσης [Hilber et al., 1977] ή μια ειδική περίπτωση του 
προηγούμενου, τη γνωστή μέθοδο Newmark [Newmark, 1959], με αυτόματη προσαρμογή βήματος για 
βέλτιστη ακρίβεια και απόδοση (δείτε Αυτόματη προσαρμογή της αύξησης φορτίου ή του βήματος 
χρόνου). 

Η προσομοίωση της σεισμικής διέγερσης επιτυγχάνεται εισάγοντας καμπύλες φορτίου επιτάχυνσης 
(επιταχυνσιογραφήματα) στις στηρίξεις, σημειώνοντας ότι διαφορετικές καμπύλες μπορούν να 
εισαχθούν σε κάθε στήριξη, επιτρέποντας έτσι την αναπαράσταση ασύγχρονης διέγερσης του εδάφους.  

Επιπλέον, η δυναμική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση περιπτώσεων 
φόρτισης παλμών (π.χ. κρούση, έκρηξη, κλπ.), σε αυτήν την περίπτωση εκτός από χρονοϊστορίες 
επιτάχυνσης στις στηρίξεις, συναρτήσεις δύναμης παλμών οποιουδήποτε σχήματος (ορθογωνικού, 
τριγωνικού, παραβολικού κλπ.), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν την εγκάρσια 
φόρτιση εφαρμοζόμενη στους κατάλληλους κόμβους. 

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΑΔΑ 

Στην Αυξητική Δυναμική Ανάλυση [Hamburger et al., 2000; Vamvatsikos and Cornell, 2002], η 
κατασκευή υπόκειται σε μια σειρά μη γραμμικών αναλύσεων χρονοϊστορίας αυξανόμενης έντασης (π.χ. 
η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση αυξάνεται σταδιακά από μια μικρή ελαστική απόκριση μέχρι ένα 
προκαθορισμένο μετά τη διαρροή οριακό επίπεδο). Στη συνέχεια δημιουργείται η γραφική παράσταση 
των μέγιστων τιμών της τέμνουσας βάσης και των αντίστοιχων μετακινήσεων κορυφής, για κάθε μια 
από τις δυναμικές αναλύσεις, δημιουργώντας την αποκαλούμενη δυναμική pushover ή καμπύλες 
περιβαλλουσών ΑΔΑ.  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ – ΑΦΑ  

Η Ανάλυση Φασματικής Απόκρισης (RSA) [π.χ. Rosenblueth, 1951; Chopra, 2001; EN 1998-1, 2004] 
είναι μια γραμμική ελαστική στατική-(ψεύδο)δυναμική στατιστική μέθοδος ανάλυσης η οποία παρέχει 
τις μέγιστες τιμές ποσοτήτων απόκρισης, όπως οι δυνάμεις και οι μετακινήσεις, μιας κατασκευής υπό 
σεισμική διέγερση. Καλείται (ψεύδο)δυναμική επειδή η μέγιστη απόκριση μπορεί να εκτιμηθεί 
απευθείας από το φάσμα απόκρισης για την εδαφική κίνηση εκτελώντας στατική ανάλυση και όχι 
δυναμική ανάλυση χρονοϊστορίας. Σε αυτό το περιεχόμενο, η χρονοϊστορία επιτάχυνσης που εισάγεται 
στις στηρίξεις της κατασκευής αντικαθίσταται από ισοδύναμες στατικές δυνάμεις που κατανέμονται 
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σε όλους τους ΒΕ της κατασκευής και αντιπροσωπεύουν την συνεισφορά από κάθε φυσική ιδιομορφή. 
Αυτές οι ισοδύναμες δυνάμεις παράγονται ανά ιδιομορφή ως το προϊόν δύο ποσοτήτων: (1) της 
κατανομής ιδιομορφικής αδρανειακής δύναμης (γι’ αυτό χρειάζεται ιδιομορφική ανάλυση), και (2) της 
απόκρισης της ψεύδο-επιτάχυνσης για κάθε ιδιομορφή της κατασκευής (εκτιμάται από το φάσμα 
απόκρισης). Για κάθε σημαντική ιδιομορφή διεξάγεται μια στατική ανάλυση, και μετά κάθε τελική 
μέγιστη ποσότητα απόκρισης παράγεται από τον συνδυασμό των ποσοτήτων που αντιστοιχούν σε 
κάθε ανάλυση. 

Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατό να προσδιορίσετε την ακριβή μέγιστη τιμή, επειδή, γενικά, οι 
αποκρίσεις των ιδιομορφών φτάνουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στη μέγιστη τιμή τους. 
Εισάγονται προσεγγίσεις χρησιμοποιώντας έναν από τους κανόνες (στατιστικού) συνδυασμού των 
ιδιομορφών, όπως τη μέθοδο απόλυτου Αθροίσματος (ABSSUM), τη Μέθοδο της Τετραγωνικής Ρίζας 
του Αθροίσματος των Τετραγώνων (SRSS), και τη Μέθοδο Πλήρους Τετραγωνικού Συνδυασμού (CQC). 
Η CQC συνίσταται όταν οι περίοδοι έχουν κοντινές αποστάσεις, με συσχέτιση μεταξύ των ιδιομορφών. 
Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε επιθυμητή σεισμική διεύθυνση χρησιμοποιώντας 
διαφορετικό ή το ίδιο φάσμα απόκρισης. Η ΑΦΑ θεωρείται χρήσιμη για αποφάσεις που αφορούν στο 
σχεδιασμό καθώς συσχετίζει τον τύπο της κατασκευής με τη δυναμική απόδοση. Οι κατασκευές με 
χαμηλή ιδιοπερίοδο υπόκεινται σε υψηλότερες επιταχύνσεις, ενώ αυτές με μεγάλες ιδιοπεριόδους 
υπόκεινται σε μεγαλύτερες μετακινήσεις. Για σκοπούς σχεδιασμού, συνήθως απαιτείται να ληφθούν 
υπόψη ταυτόχρονα δύο ή τρείς κατευθύνσεις σεισμικής φόρτισης (EX, EY, EZ), μαζί με τα στατικά 
φορτία βαρύτητας (G+Q) της κατασκευής. 

Οι χρήστες καλούνται να παρέχουν ως δεδομένα εισαγωγής το φάσμα απόκρισης και τους 
συνδυασμούς σεισμικής φόρτισης για τους οποίους η ΑΦΑ θα εξάγει τα αποτελέσματα. Το φάσμα 
απόκρισης μπορεί να οριστεί απευθείας ή μπορεί να υπολογιστεί από ένα επιταχυνσιογράφημα. Το 
φάσμα χρησιμοποιείται και για τις δύο οριζόντιες (EX, EY) και την κατακόρυφη σεισμική συνιστώσα. 
Εναλλακτικά, διαφορετικοί συντελεστές φάσματος απόκρισης μεταξύ των οριζόντιων και της 
κατακόρυφης διεύθυνσης μπορούν να οριστούν στην ενότητα συνδυασμοί φόρτισης. Επιπλέον, η 
μέθοδος συνδυασμού των ιδιομορφών (ABSSUM, SRSS, CQC) πρέπει να προσδιοριστεί, καθώς επίσης 
και το ποιες ιδιομορφές θα συνδυαστούν, συναρτήσει της στοχευόμενης συνολικής δρώσας 
ιδιομορφικής μάζας.  

Τέλος, για κάθε περίπτωση συνδυασμού φόρτισης (G+Q±E), ζητείται από τους χρήστες να ορίσουν τον 
συντελεστή στατικής φόρτισης βαρύτητας (fG+Q) και τον συντελεστή σεισμικής φόρτισης (fE). Οι 
κατευθύνσεις της σεισμικής φόρτισης μπορούν να συνδυαστούν γραμμικά (E = ±EX±EY±EZ) με 

διαφορετικούς συντελεστές ανά διεύθυνση (fEX, fEY, fEZ) ή με τη μέθοδο SRSS (E = ±√EX2+EY2 + EZ2). 
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα φορτία βαρύτητας έχουν ένα αποκλειστικά ορισμένο αλγεβρικό πρόσημο, 
ενώ για τα σεισμικά φορτία, λαμβάνονται υπόψη και τα δύο πρόσημα σε κάθε διεύθυνση. Συνεπώς, τα 
αποτελέσματα των συνδυασμών φόρτισης ΑΦΑ σε όρους οποιασδήποτε ποσότητας απόκρισης 
παρουσιάζονται ως περιβάλλουσες.  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΥΓΙΣΜΟΥ 

Γενικά για να προσδιοριστεί το οριακό σημείο που ορίζει τη μετάβαση από μία σταθερή σε μία ασταθή 
δομή, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια αυξητική ανάλυση. Η αυξητική ανάλυση λαμβάνει υπόψη τόσο 
τις γεωμετρικές όσο και τις μη γραμμικές ιδιότητες του υλικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως λεπτών 
μεταλλικών κατασκευών, η σταθερότητα ορίζεται από τις γεωμετρικές μη γραμμικότητες. Επομένως, 
αγνοώντας τη μη γραμμικότητα του υλικού και υποθέτοντας ότι η σχετική κατανομή της εσωτερικής 
δύναμης είναι ίση με όλους τους λόγους του εφαρμοζόμενου φορτίου, μπορεί να εκτελεστεί μια ανάλυση 
λυγισμού αντί για μια αυξητική ανάλυση. Εκτός από αυτές τις δύο παραδοχές, τα μητρώα της 
γεωμετρικής ακαμψίας του στοιχείου είναι γραμμικές λειτουργίες των τελικών δυνάμεών τους. Έτσι, 
αυτές οι υποθέσεις επιτρέπουν να γραφεί μία καθολική εξίσωση ακαμψίας με μορφή ενός γενικευμένου 
ιδιομορφικού προβλήματος στο οποίο η εξίσωση της ισορροπίας στην κρίσιμη κατάσταση είναι: 

[𝛫𝐸 + 𝜆𝑖𝛫𝐺]𝑑𝑖 = 0 

όπου KE είναι το γραμμικό μητρώο ελαστικής δυσκαμψίας. KG είναι το μητρώο γεωμετρικής 
δυσκαμψίας το οποίο αντιστοιχεί στη μεταβολή της δυσκαμψίας που προκύπτει από αλλαγές στη 
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γεωμετρία καθώς αυξάνεται η εφαρμοζόμενη φόρτιση. Υπολογίζεται για ένα πρότυπο φόρτισης 
αναφοράς Pref το οποίο αντιστοιχεί στη βασική κατάσταση της κατασκευής με προφορτίσεις. λi είναι 
ένα διάνυσμα συντελεστών φορτίου (ιδιοτιμές) σε σχέση με το Pref και το di είναι το σχήμα λυγισμού 
(ιδιοδιανύσματα), όπου i αναφέρεται στον i τρόπο λυγισμού. Η μικρότερη τιμή του λi δίνει το ελαστικό 
κρίσιμο φορτίο του διανύσματος λmin Pref. Συνήθως, είναι ευκολότερο να λυθούν αυτού του είδους 
προβλήματα παρά να λυθεί μία αυξητική ανάλυση. 

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΣΟΥΝΑΜΙ 

Το ASCE 7-16 έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της χωρητικότητας των κατασκευών 
έναντι της φόρτισης τσουνάμι, επιτρέποντας τη χρήση κριτηρίων που βασίζονται στην απόδοση και μη 
γραμμικών μεθόδων. Μια σειρά εργασιών που περιλαμβάνει το έργο των Petrone et al. [2017] και 
Baiguera et al. [2019] παρουσίασαν μια μεθοδολογία που περιλαμβάνει μη γραμμική ανάλυση για την 
αξιολόγηση του τσουνάμι των κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις ASCE 7-16 που εφαρμόζεται στο 
Seismostruct. 

Για την εκτέλεση της ανάλυσης χρησιμοποιούνται προκαθορισμένες χρονικές ιστορίες του βάθους και 
της ταχύτητας πλημμύρας προκειμένου να υπολογιστεί η Συνολική Δύναμη Τσουνάμι που εφαρμόζεται 
στο κτίριο σε κάθε βήμα της χρονικής ιστορίας. Τα χρονικά ιστορικά που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί 
να είναι αυτά που παρέχονται από το ASCE 7-16 ή διαφορετικά διαθέσιμα στο Seismostruct. Η συνολική 
δύναμη του τσουνάμι σε κάθε βήμα μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τις σχέσεις που 
παρέχονται στο ASCE 7-16 ή στην εργασία των Petrone et al. [2017] και Foster et al. [2017]. Η μη 
γραμμική ανάλυση τσουνάμι μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: 

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την Ανάλυση Μεταβλητού Βάθους Pushover (VDPO), κατά την οποία η 
Συνολική Δύναμη Τσουνάμι σε κάθε βήμα κατανέμεται κατά το ύψος και το πλάτος της περιοχής του 
κτιρίου που επηρεάστηκε από το τσουνάμι. Η απόκριση του κτιρίου υπολογίζεται σε κάθε βήμα 
παρόμοια με μια μη γραμμική ανάλυση χρονοσειρών. Όταν ολοκληρωθεί η φάση VDPO (είτε στο τέλος 
των βημάτων ανάλυσης είτε λόγω απόκλισης), η ανάλυση μπορεί προαιρετικά να μετακινηθεί στη 
δεύτερη φάση, την Ανάλυση ώθησης σταθερού βάθους (CDPO). Κατά τη φάση CDPO το βάθος του 
τσουνάμι διατηρείται σταθερό και τα πλευρικά φορτία αυξάνονται μονοτονικά έως ότου το κτίριο 
φτάσει σε μια ορισμένη μετατόπιση που ορίζεται ως ένα ορισμένο ποσοστό της μετατόπισης στο τέλος 
της ανάλυσης VDPO. Η ανάλυση CDPO είναι παρόμοια με μια ελεγχόμενη απόκριση Στατική Ανάλυση 
Pushover. Για μια λεπτομερή παρουσίαση των διαδικασιών κατά τη διάρκεια της Μη Γραμμικής 
Ανάλυσης Τσουνάμι, οι χρήστες κατευθύνονται στην εργασία των Petrone et al [2017] και Baiguera et 
al. [2019]. 

 



 

Παράρτημα Γ – Υλικά 

Σε αυτό το παράρτημα, περιγράφονται λεπτομερώς οι διαθέσιμοι τύποι υλικών. 

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑ 

Διγραμμικό μοντέλο χάλυβα – stl_bl 

 

Πρόκειται για μονοαξονικό διγραμμικό μοντέλο τάσης-παραμόρφωσης με κινηματική κράτυνση, όπου 
η ελαστική ακαμψία παραμένει σταθερή σε όλα τα στάδια φόρτισης και ο κανόνας της κινηματικής 
κράτυνσης για την επιφάνεια διαρροής θεωρείται ως μια γραμμική συνάρτηση της αύξησης της 
πλαστικής παραμόρφωσης. Αυτό το απλό μοντέλο χαρακτηρίζεται επίσης από υπολογιστική 
αποδοτικότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη προσομοίωση τόσο μεταλλικών κατασκευών, όπου 
συνήθως χρησιμοποιείται μαλακός χάλυβας, όσο και μοντέλων οπλισμένου σκυροδέματος, όπου 
συνήθως χρησιμοποιείται κατεργασμένος χάλυβας. 

 

Διγραμμικό μοντέλο χάλυβα 

Πέντε παράμετροι βαθμονόμησης του μοντέλου πρέπει να οριστούν προκειμένου να περιγραφούν 
πλήρως οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού: 

Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Μέτρο Ελαστικότητας – Es 2.00E+08 - 2.10E+08 (kPa) 2.00E+08 (kPa) 

Αντοχή Διαρροής – fy 230000 - 650000 (kPa) 500000 (kPa) 

Παράμετρος Κράτυνσης – μ  0.005 - 0.015 (-) 0.005 (-) 

Παραμόρφωση Θραύσης/Λυγισμού   0.2 (-) 

Ειδικό Βάρος – γ  78 (kN/m3) 78 (kN/m3) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω του πολύ απλού και βασικού του σχηματισμού, αυτό το μοντέλο δεν συνίσταται για 

την προσομοίωση των μελών οπλισμένου σκυροδέματος που υπόκεινται σε σύνθετες ιστορίες 

φόρτισης, όπου σημαντικές ανακυκλίσεις φόρτισης μπορεί να συμβούν. Για τέτοιες περιπτώσεις θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα μοντέλα stl_mp και stl_mn. 
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Διγραμμικό μοντέλο χάλυβα με ισοτροπική κράτυνση – stl_bl2 

Πρόκειται για ένα μονοαξονικό διγραμμικό μοντέλο τάσης-παραμόρφωσης που χαρακτηρίζεται από 
ένα κανόνα γραμμικής κινηματικής κράτυνσης και ένα προαιρετικό χαρακτηριστικό ισοτροπικής 
κράτυνσης που χαρακτηρίζεται από ένα μη-γραμμικό κανόνα. 

 

Διγραμμικό μοντέλο χάλυβα με ισοτροπική κράτυνση 

Εννέα παράμετροι βαθμονόμησης του μοντέλου πρέπει να οριστούν προκειμένου να περιγραφούν 
πλήρως οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού: 

Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Μέτρο Ελαστικότητας – Es 2.00E+08 - 2.10E+08 (kPa) 2.00E+08 (kPa) 

Αντοχή Διαρροής – fy 230000 - 650000 (kPa) 500000 (kPa) 

Παράμετρος Κράτυνσης – μ  0 - 0.03 (-) 0.005 (-) 

Παράμετρος Ισοτροπικής Κράτυνσης σε 
Θλίψη – A1 

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

0.1 (-) 

Παράμετρος Ισοτροπικής Κράτυνσης σε 
Θλίψη – A2 

 1 - 7 (-)  7 (-)  

Παράμετρος Ισοτροπικής Κράτυνσης σε 
Εφελκυσμό – A3 

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

0.1 (-) 

Παράμετρος Ισοτροπικής Κράτυνσης σε 
Εφελκυσμό – A4 

 1 - 7 (-) 7 (-) 

Παραμόρφωση Θραύσης/Λυγισμού   0.1 (-) 

Ειδικό Βάρος – γ  78.00 (KN/m3) 78.00 (KN/m3) 
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Μοντέλο χάλυβα Ramberg-Osgood - stl_ro 

Πρόκειτα για ένα μοντέλο τάσης-παραμόρφωσης Ramberg-Osgood [Ramberg and Osgood, 1943], όπως 
περιγράφεται από τους Kaldjian [1967]και Otani [1981]. 

 

Μοντέλο χάλυβα Ramberg-Osgood  

Έξι παράμετροι βαθμονόμησης του μοντέλου πρέπει να οριστούν προκειμένου να περιγραφούν πλήρως 
οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού: 

Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Αντοχή Διαρροής – fy 230000 - 650000 (kPa) 500000.00 (kPa) 

Παραμόρφωση Διαρροής   0.0025 

Παράμετρος Ramberg Osgood - γ 10.00- 30.00 (-) 20.00 (-) 

Όριο σύγκλισης για τη μέθοδο Newton-
Raphson – β1 

1.00E-02 - 1.00E-04 (-) 0.001 (-) 

Παραμόρφωση Θραύσης/Λυγισμού   0.10 (-) 

Ειδικό Βάρος – γ  78.00 (KN/m3) 78.00 (KN/m3) 

Μοντέλο χάλυβα Menegotto-Pinto - stl_mp 

Πρόκειται για ένα μονοαξονικό μοντέλο χάλυβα που αρχικά προγραμματίστηκε από τον Yassin [1994], 
βασισμένο σε μια απλή αλλά αποτελεσματική σχέση τάσης - παραμόρφωσης που προτάθηκε από τους 
Menegotto and Pinto [1973], σε συνδυασμό με τους ισοτροπικούς κανόνες κράτυνσης που προτείνουν 
οι Filippou et al. [1983]. Η τρέχουσα εφαρμογή ακολουθεί τις προτάσεις των Monti et al. [1996]. 
Εισάγεται επίσης ένας επιπλέον κανόνας μνήμης που προτείνεται από τους Fragiadakis et al. [2008], 
για υψηλότερη αριθμητική σταθερότητα/ακρίβεια υπό προσωρινή σεισμική φόρτιση. Η εφαρμογή του 
θα πρέπει να περιορίζεται στη προσομοίωση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, ιδίως εκείνων 
που υπόκεινται σε πολύπλοκες χρονοϊστορίες φόρτισης, όπου ενδέχεται να προκύψουν σημαντικές 
αναστροφές φορτίου. Όπως αναφέρθηκε από τους Prota et al. [2009], με τη σωστή βαθμονόμηση, αυτό 
το μοντέλο, που αναπτύχθηκε αρχικά για ράβδους οπλισμού με νευρώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και για τη προσομοίωση λείων ράβδων οπλισμού, που βρίσκονται συχνά σε υφιστάμενες κατασκευές. 
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Μοντέλο χάλυβα Menegotto-Pinto  

Δέκα παράμετροι βαθμονόμησης του μοντέλου πρέπει να οριστούν προκειμένου να περιγραφούν 
πλήρως οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού: 

Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Μέτρο Ελαστικότητας – Es 2.00E+08 - 2.10E+08 (kPa) 2.00E+08 (kPa) 

Αντοχή Διαρροής – fy 230000 - 650000 (kPa) 500000 (kPa) 

Παράμετρος Κράτυνσης – μ  0.005 - 0.015 (-) 0.005 (-) 

Παράμετρος αρχικού σχήματος 
μεταβατικής καμπύλης – R0 

20 (-) 20 (-) 

Συντελεστής βαθμονόμησης σχήματος 
μεταβατικής καμπύλης – A1 

18.5 (-) 18.5 (-) 

Συντελεστής βαθμονόμησης σχήματος 
μεταβατικής καμπύλης – A2 

0.05 - 0.15 (-) 0.15 (-) 

Συντελεστής βαθμονόμησης ισοτροπικής 
κράτυνσης– A3 

0.01 – 0.025 (-) 0 (-) 

Συντελεστής βαθμονόμησης ισοτροπικής 
κράτυνσης – A4 

2 - 7 (-) 1 (-) 

Παραμόρφωση Θραύσης/Λυγισμού   0.1 (-) 

Ειδικό Βάρος – γ  78 (kN/m3) 78 (kN/m3) 

 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατό να οριστεί μια αρνητική τιμή στην παράμετρο Α3 προκειμένου να 

πλαστικοποιηθεί η απόκριση ενός στοιχείου που ακολουθεί το παρόν μοντέλο υλικού. Πάντως σε 

τέτοιες περιπτώσεις οι χρήστες πρέπει να ελέγξουν τα αποτελέσματα προσεκτικά, αφού αυτό το 

μοντέλο υλικού δεν σχεδιάστηκε αρχικά για αυτόν τον σκοπό. 
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Giuffre-Menegotto-Pinto μοντέλο με ισοτροπική κράτυνση – stl_gmp 

Πρόκειται για ένα μονοαξονικό Giuffre-Menegotto-Pinto υλικό με ισοτροπική κράτυνση κατ’ επιλογή 
που περιγράφεται από ένα μη-γραμμικό κανόνα. Η μετάβαση από ελαστική σε πλαστική συμπεριφορά 
περιγράφεται από το μοντέλο Giuffre-Menegotto-Pinto. Το μοντέλο του υλικού περιγράφηκε με κάθε 
λεπτομέρεια από τους Filippou et al. [1983]. Το υλικό πρέπει να χρησιμοποιείται κυρίως για την 
προσομοίωση της συμπεριφοράς χαλύβδινου οπλισμού σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, 
ειδικά σε περιπτώσεις ανακυκλιζόμενης φόρτισης.  

 

Giuffre-Menegotto-Pinto Μοντέλο με Ισοτροπική Κράτυνση 

Δεκατρείς παράμετροι βαθμονόμησης του μοντέλου πρέπει να οριστούν προκειμένου να περιγραφούν 
πλήρως οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού: 

Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Μέτρο Ελαστικότητας – Es 2.00E+08 - 2.10E+08 (kPa) 2.00E+08 (kPa) 

Αντοχή Διαρροής – fy 230000 - 650000 (kPa) 500000 (kPa) 

Παράμετρος κράτυνσης – μ  0 - 0.03 (-) 0.005 (-) 

Αρχική Τιμή Παραμέτρου Καμπυλότητας – 
R0 

10 - 20 (-) 20 (-) 

Παράμετρος Απομείωσης Καμπυλότητας – 
R1 

0 - 0.98 (-) (Προτεινόμενη τιμή 
0.925) 

0.925 (-) 

Παράμετρος Απομείωσης Καμπυλότητας – 
R2 

Προτεινόμενη τιμή 0.15(-) 0.15 (-) 

Παράμετρος Ισοτροπικής Κράτυνσης σε 
Θλίψη– A1 

 -0.5 - 0.5 (-) (0 χωρίς 
ισοτροπική κράτυνση σε 
θλίψη) 

0.1 (-) 

Παράμετρος Ισοτροπικής Κράτυνσης σε 
Θλίψη – A2 

 1 - 7 (-) 7 (-)  

Παράμετρος Ισοτροπικής Κράτυνσης σε 
Εφελκυσμό – A3 

 -0.5 - 0.5 (-) (0 χωρίς 
ισοτροπική κράτυνση σε τάση) 

0.1 (-) 

Παράμετρος Ισοτροπικής Κράτυνσης σε 
Εφελκυσμό – A4 

 1 - 7 (-) 7 (-) 

Αρχική  Τάση–σ0  0 (kPa) 

Παραμόρφωση Θραύσης/Λυγισμού   0.1 (-) 
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Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Ειδικό Βάρος – γ  78.00 (KN/m3) 78.00 (KN/m3) 

Μοντέλο χάλυβα Dodd-Restrepo - stl_dr 

Πρόκειται για μονοαξονικό μοντέλο χάλυβα που αρχικά προγραμματίστηκε από τους Dodd and 
Restrepo [1995]. Λαμβάνει υπόψη τη μείωση του συντελεστή αποφόρτισης με την πλαστική 
παραμόρφωση, ενώ η μείωση της εφελκυστικής παραμόρφωσης θραύσης λαμβάνεται αποκλειστικά ως 
συνάρτηση της μέγιστης θλιπτικής παραμόρφωσης, όταν ο αριθμός των κύκλων είναι αρκετά μικρός 
ώστε να αγνοήσει τις επιπτώσεις της κόπωσης. 

 

Μοντέλο χάλυβα Dodd-Restrepo 

Οχτώ παράμετροι βαθμονόμησης του μοντέλου πρέπει να οριστούν προκειμένου να περιγραφούν 
πλήρως οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού: 

Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Μέτρο Ελαστικότητας – Es 2.00E+08 - 2.10E+08 (kPa) 2.10E+08 (kPa) 

Αντοχή Διαρροής – fy 230000 - 650000 (kPa) 295400 (kPa) 

Τάση στο μέγιστο φορτίο  479500 (kPa) 

Παραμόρφωση στην έναρξη της καμπύλης 
κράτυνσης 

(-) 0.016 (-) 

Παραμόρφωση στο μέγιστο φορτίο  (-) 0.207 (-) 

Παραμόρφωση ενδιάμεσου σημείου 
καμπύλης κράτυνσης 

 (-) 0.053 (-) 

Τάση ενδιάμεσου σημείου καμπύλης 
κράτυνσης 

 (-) 420000 (kPa) 

Ειδικό βάρος 78 (kN/m3) 78 (kN/m3) 

Μοντέλο χάλυβα Monti-Nuti - stl_mn 

Πρόκειται για ένα μονοαξονικό μοντέλο χάλυβα που αρχικά προγραμματίστηκε από τους Monti et al. 
[1996], το οποίο μπορεί να περιγράψει τη μετελαστική συμπεριφορά λυγισμού των ράβδων οπλισμού 
υπό θλίψη. Χρησιμοποιεί τη σχέση τάσης-παραμόρφωσης Menegotto and Pinto [1973] μαζί με τους 
κανόνες ισοτροπικής κράτυνσης που προτάθηκαν από τους Filippou et al. [1983] και τους κανόνες 
λυγισμού που προτάθηκαν από τους Monti and Nuti [1992]. Εισάγεται επίσης ένας πρόσθετος κανόνας 
μνήμης που προτείνεται από τους Fragiadakis et al. [2008], για υψηλότερη αριθμητική 
σταθερότητα/ακρίβεια υπό κυκλική σεισμική φόρτιση. Η εφαρμογή του θα πρέπει να περιορίζεται στη 
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προσομοίωση μελών οπλισμένου σκυροδέματος όπου μπορεί να συμβεί λυγισμός οπλισμού (π.χ. 
υποστυλώματα υπό μεγάλη ανακυκλιζόμενη φόρτιση). Περαιτέρω, όπως αναφέρθηκε από τους Prota 
et al. [2009], με τη σωστή βαθμονόμηση, αυτό το μοντέλο, που αναπτύχθηκε αρχικά για ράβδους 
οπλισμού με νευρώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη προσομοίωση λείων ράβδων οπλισμού, 
που βρίσκονται συχνά σε υφιστάμενες κατασκευές. 

 

Μοντέλο χάλυβα Monti-Nuti 

Δέκα παράμετροι βαθμονόμησης του μοντέλου πρέπει να οριστούν προκειμένου να περιγραφούν 
πλήρως οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού: 

Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Μέτρο Ελαστικότητας – Es 2.00E+08 - 2.10E+08 (kPa) 2.00E+08 (kPa) 

Αντοχή Διαρροής – fy 230000 - 650000 (kPa) 500000 (kPa) 

Παράμετρος κράτυνσης – μ  0.005 - 0.015 (-) 0.005 (-) 

Παράμετρος αρχικού σχήματος 
μεταβατικής καμπύλης – R0 

20 (-) 20 (-) 

Συντελεστής βαθμονόμησης σχήματος 
μεταβατικής καμπύλης – A1 

18.5 (-) 18.5 (-) 

Συντελεστής βαθμονόμησης σχήματος 
μεταβατικής καμπύλης – A2 

0.05 - 0.15 (-) 0.15 (-) 

 Κινηματικός/Ισοτροπικός Συντελεστής 
Στάθμισης– P 

Close to 0.9 (-) 0.9 (-) 

Διορθωτική παράμετρος φαινομενικής 
αποφόρτισης– r 

2.5 - 5 (%) 2.5 (%) 

Παραμόρφωση Θραύσης   -  0.1 (-) 

Ειδικό Βάρος – γ  78 (kN/m3) 78 (kN/m3) 
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Μοντέλο μεταλλικών συνδέσμων με περιορισμό έναντι λυγισμού – stl_brb 
Πρόκειται για ένα μονοαξονικό μοντέλο χάλυβα που περιγράφει την συμπεριφορά του χάλυβα σε 
μεταλλικούς συνδέσμους με περιορισμό έναντι λυγισμού. Το μοντέλο παρουσιάστηκε από τους Zona 
et al. [2012]. 

 
Μοντέλο χάλυβα με περιορισμό έναντι λυγισμού 

Έντεκα παράμετροι του μοντέλου πρέπει να οριστούν προκειμένου να περιγραφούν πλήρως οι 
μηχανικές ιδιότητες του υλικού: 

Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Μέτρο Ελαστικότητας – Es 2.00E+08 - 2.10E+08 (kPa) 2.00E+08 (kPa) 

Αντοχή Διαρροής – fy 260000 - 420000 (kPa) 37000 (kPa) 

Μέγιστη δύναμη διαρροής για πλήρη 
ισοτροπική κράτυνση σε εφελκυσμό  – 
fy,max T 

400000 - 600000 (kPa) 492000 (kPa) 

Σταθερά ελέγχου ελαστικής προς 
πλαστική μετάβασης για εφελκυσμό– α,Τ 

0.2-1.2 0.9 

Λόγος κράτυνσης για εφελκυσμό – b,T 0.01-0.04 0.01 

Σταθερά ελέγχου ισοτροπικής κράτυνσης 
για εφελκυσμό – δ,T 

0.1-0.8 0.2 

Μέγιστη δύναμη διαρροής για πλήρη 
ισοτροπική κράτυνση σε θλίψη  – fy,max C 

400000 - 600000 (kPa) 581000 

Σταθερά ελέγχου ελαστικής προς 
πλαστική μετάβαση για θλίψη – α,C 

0.2-1.2 0.9 

Λόγος κράτυνσης για θλίψη – b,C 0.01-0.04 0.01 

Σταθερά ελέγχου ισοτροπικής κράτυνσης 
για θλίψη – δ,C 

0.1-0.8 0.2 

Ειδικό βάρος - γ 78 (kN/m3) 78 (kN/m3) 
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ΥΛΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Τριγραμμικό μοντέλο σκυροδέματος - con_tl 

Πρόκειται για ένα απλοποιημένο μονοαξονικό τριγραμμικό μοντέλο σκυροδέματος που υποθέτει 
μηδενική αντίσταση στον εφελκυσμό και διαθέτει ένα πλατό απομένουσας αντοχής. 

 

Τριγραμμικό μοντέλο σκυροδέματος 

Πέντε παράμετροι βαθμονόμησης του μοντέλου πρέπει να οριστούν προκειμένου να περιγραφούν 
πλήρως οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού: 

Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Μέση Θλιπτική Αντοχή – fc1 15000 - 45000 (kPa) 28000 (kPa) 

Αρχική Δυσκαμψία – E1 1.50E+07 - 3.00E+07 (kPa) 2.00E+07 (kPa) 

Δυσκαμψία μετά την Κορυφή – E2 -5.00E+06 - -3.00E+07 (kPa) -1.00E+07 (kPa) 

Απομένουσα Αντοχή – fc2 5000 - 15000 (kPa) 5000 (kPa) 

Ειδικό Βάρος – γ  24 (kN/m3) 24 (kN/m3) 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι τιμές θλιπτικές αντοχής σκυροδέματος που προκύπτουν από κυβικά δοκίμια είναι 

συνήθως 25 με 10 τις εκατό υψηλότερες από αυτές που προκύπτουν από αντίστοιχα κυλινδρικά, για 

κυλινδρικές αντοχές σκυροδέματος 15 με 50 MPa, αντίστοιχα.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Κάποιοι ερευνητές [e.g. Scott et al., 1982] έχουν προτείνει ότι η επιρροή των λόγων 

υψηλής παραμόρφωσης που αναμένονται υπό σεισμική φόρτιση (0.0167/sec) στη συμπεριφορά 

τάσης-παραμόρφωσης του πυρήνα του σκυροδέματος μπορεί να ληφθεί υπόψη προσαρμόζοντας τα 

αποτελέσματα των δοκιμών που έγιναν σε συνηθισμένους λόγους παραμόρφωσης (0.0000033/sec). 

Η προσαρμογή θα μπορούσε να αποτελείται απλώς από την εφαρμογή ενός συντελεστή 

πολλαπλασιασμού 1.25 στην μέγιστη τάση, την παραμόρφωση στη μέγιστη τάση, και στην κλίση του 

μετελαστικού καθοδικού κλάδου.  Οι Mander et al. [1989] επίσης παρουσιάζουν μεθόδους μέσω των 

οποίων οι επιδράσεις των λόγων των παραμορφώσεων μπορούν να ενσωματωθούν στο μοντέλο, 

παρότι η βασική φόρμουλα, που χρησιμοποιείται εδώ, δεν περιλαμβάνει την επίδραση. 
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Μη-γραμμικό μοντέλο σκυροδέματος Mander et al. - con_ma 

Πρόκειται για ένα μονοαξονικό μη γραμμικό μοντέλο σταθερής περίσφιγξης, αρχικώς 
προγραμματισμένο από τον Madas [1993], το οποίο ακολουθεί την καταστατική σχέση που πρότειναν 
οι Mander et al. [1988] και τους κανόνες ανακύκλησης που πρότειναν οι Martinez-Rueda and Elnashai 
[1997]. Τα αποτελέσματα της περίσφιγξης λόγω του εγκάρσιου οπλισμού λαμβάνονται υπόψη μέσω 
των κανόνων που προτείνουν οι Mander et al. [1988], σύμφωνα με τους οποίους θεωρείται σταθερή 
πίεση περίσφιγξης σε όλο το εύρος της τάσης-παραμόρφωσης. 

 

Μη γραμμικό μοντέλο σκυροδέματος Mander et al.  

Πέντε παράμετροι βαθμονόμησης του μοντέλου πρέπει να οριστούν προκειμένου να περιγραφούν 
πλήρως οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού: 

Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Μέση Θλιπτική Αντοχή – fc 15000 - 45000 (kPa) 28000 (kPa) 

Μέση Εφελκυστική Αντοχή – ft  2000 - 3000 (kPa) 2200 (kPa) 

Μέτρο Ελαστικότητας – Ec 18000 - 30000 (MPa)  24870 (MPa) 

Παραμόρφωση στη μέγιστη τάση – c 0.002 - 0.0022 (m/m) 0.002 (m/m) 

Ειδικό βάρος – γ  24 (kN/m3) 24 (kN/m3) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι τιμές θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος που προκύπτουν από κυβικά δοκίμια είναι 

συνήθως 25 με 10 τις εκατό υψηλότερες από αυτές που προκύπτουν από αντίστοιχα κυλινδρικά, για 

κυλινδρικές αντοχές σκυροδέματος 15 με 50 MPa, αντίστοιχα.  
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Μη-γραμμικό μοντέλο σκυροδέματος Chang-Mander - con_cm 

Πρόκειται για την εφαρμογή του μοντέλου σκυροδέματος Chang & Mander [Chang & Mander, 1994], το 
οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μετάβαση της σχέσης τάσης-παραμόρφωσης κατά το άνοιγμα και το 
κλείσιμο των ρωγμών, σε αντίθεση με άλλα παρόμοια μοντέλα που υποθέτουν ξαφνικό κλείσιμο 
ρωγμών με ταχεία αλλαγή στο μέτρο ελαστικότητας του μέλους. Το εφελκυόμενο σκυρόδεμα 
προσομοιώνεται με μία κυκλική συμπεριφορά παρόμοια με αυτή της θλίψης, και οι περιβάλλουσες του 
μοντέλου για την θλίψη και τον εφελκυσμό ελέγχουν την κλίση της συμπεριφοράς των τάσεων-
παραμορφώσεων στην αρχή, και το σχήμα τόσο του ανιόντος όσο και του κατιόντος (πριν την κορυφή 
και μετά την κορυφή) κλάδου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Κάποιοι ερευνητές [e.g. Scott et al., 1982] έχουν προτείνει ότι η επιρροή των λόγων 

υψηλής παραμόρφωσης που αναμένονται υπό σεισμική φόρτιση (0.0167/sec) στη συμπεριφορά 

τάσης-παραμόρφωσης του πυρήνα του σκυροδέματος μπορεί να ληφθεί υπόψη προσαρμόζοντας τα 

αποτελέσματα των δοκιμών που έγιναν σε συνηθισμένους λόγους παραμόρφωσης (0.0000033/sec). 

Η προσαρμογή θα μπορούσε να αποτελείται απλώς από την εφαρμογή ενός συντελεστή 

πολλαπλασιασμού 1.25 στην μέγιστη τάση, την παραμόρφωση στη μέγιστη τάση, και στην κλίση του 

μετελαστικού καθοδικού κλάδου.  Οι Mander et al. [1989] επίσης παρουσιάζουν μεθόδους μέσω των 

οποίων οι επιδράσεις των λόγων των παραμορφώσεων μπορούν να ενσωματωθούν στο μοντέλο, 

παρότι η βασική φόρμουλα, που χρησιμοποιείται εδώ, δεν περιλαμβάνει την επίδραση. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με το μοντέλο της κατασκευής και την 

εφαρμοζόμενη φόρτιση, το άνοιγμα ρωγμών μπορεί να προκαλέσει αριθμητικές αστάθειες στις 

αναλύσεις. Αν, για κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, ο χρήστης ενδιαφέρεται να προβλέψει, για 

παράδειγμα, την μετατόπιση της κορυφής ενός κτιρίου, (π.χ. καθολική απόκριση) αντί για την ακριβή 

τοπική απόκριση στοιχείων και διατομών (π.χ. καμπύλες διατομών), τότε η εφελκυστική αντοχή 

μπορεί να αγνοηθεί συνολικά (δηλ. ft = 0 MPa) και με αυτόν τον τρόπο η σταθερότητα της ανάλυσης 

θα επιτευχθεί ευκολότερα. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Ο συντελεστής περίσφιγξης που χρησιμοποιείται από αυτόν τον τύπο υλικού είναι ένας 

σταθερός συντελεστής περίσφιγξης. Ορίζεται ως ο λόγος μεταξύ της περισφιγμένης και της μη 

περισφιγμένης θλιπτικής τάσης του σκυροδέματος και χρησιμοποιείται για την κλιμάκωση της 

σχέσης τάσης-παραμόρφωσης, σε όλο το εύρος της παραμόρφωσης. Παρόλο που μπορεί να 

υπολογιστεί με τη χρήση οποιουδήποτε μοντέλου περίσφιγξης που είναι διαθέσιμο στη βιβλιογραφία 

[π.χ. Ahmad and Shah, 1982. Sheikh and Uzumeri, 1982. Ευρωκώδικας 8, 2004. Penelis and Kappos, 

1997], το πρόγραμμα χρησιμοποιεί το μοντέλο Mander et al. [1989], τόσο για τις Διατομές όσο και 

στην ενότητα Υπολογισμού Συντελεστή Περίσφιγξης. Η τιμή του για οπλισμένο σκυρόδεμα, 

κυμαίνεται συνήθως μεταξύ των τιμών 1,0 και 2,0 και μεταξύ 1,5 και 4,0 για σύμμεικτα υλικά χάλυβα-

σκυροδέματος. 

.  



Παράρτημα Γ 341 

 

 

Μη γραμμικό μοντέλο σκυροδέματος Chang-Mander 

Οκτώ παράμετροι βαθμονόμησης του μοντέλου πρέπει να οριστούν προκειμένου να περιγραφούν 
πλήρως οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού:  

Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Μέση θλιπτική αντοχή – fc 15000 - 45000 (kPa) 28000 (kPa) 

Μέση εφελκυστική αντοχή – ft  - 2200 (kPa) 

Μέτρο Ελαστικότητας – Ec 10000 - 30000 (MPa)  22960 (MPa) 

Παραμόρφωση στη μέγιστη θλιπτική 

τάση – c 

0.002 - 0.0022 (m/m) 0.002 (m/m) 

Παραμόρφωση στη μέγιστη εφελκυστική 
τάση – t 

0.0002 - 0.00022 (m/m) 0.0002 (m/m) 

Αδιάστατη Κρίσιμη θλιπτική 

Παραμόρφωση - r 

1.1 - 1.5 [-] 1.3 [-] 

Αδιάστατη Κρίσιμη εφελκυστική 

Παραμόρφωση - xcr 

1-5 [-] 3 [-] 

Ειδικό Βάρος – γ  24 (kN/m3) 24 (kN/m3) 

 

 

 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι τιμές θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος που προκύπτουν από κυβικά δοκίμια είναι 

συνήθως 25 με 10 τις εκατό υψηλότερες από αυτές που προκύπτουν από αντίστοιχα κυλινδρικά, για 

κυλινδρικές αντοχές σκυροδέματος 15 με 50 MPa, αντίστοιχα.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι αδιάστατες κρίσιμες τιμές παραμόρφωσης, r για θλίψη και xcr για εφελκυσμό, ορίζουν 

το σχήμα των φθινουσών κλάδων της καμπύλης. Οι χρήστες προτείνεται να δουν την απεικόνιση στο 

παράθυρο του Νέου Υλικού, προκειμένου να καταλάβουν πως αλλάζει η καμπύλη με τις διαφορετικές 

τιμές  των παραμέτρων. 
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Μη-γραμμικό μοντέλο σκυροδέματος Kappos και Konstantinidis - con_hs 

 

Πρόκειται για ένα μονοαξονικό μη γραμμικό, σταθερής περίσφιγξης μοντέλο σκυροδέματος υψηλής 
αντοχής, που αναπτύχθηκε και προγραμματίστηκε αρχικώς από τους Kappos and Konstantinidis 
[1999]. Ακολουθεί την καταστατική σχέση που προτείναν οι Nagashima et al. [1992] και έχει στατιστικά 
βαθμονομηθεί για να ταιριάζει σε ένα πολύ ευρύ φάσμα πειραματικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα 
της περίσφιγξης λόγω του εγκάρσιου οπλισμού λαμβάνονται υπόψη μέσω του τροποποιημένου 
παράγοντα Sheikh and Uzumeri [1982] (δηλαδή του συντελεστή αποτελεσματικότητας της 
περίσφιγξης), υποθέτοντας ότι εφαρμόζεται σταθερή πίεση περίσφιγξης σε όλο το εύρος της τάσης-
παραμόρφωσης. 

 

Μη γραμμικό μοντέλο σκυροδέματος Kappos και Konstantinidis 

Τέσσερις παράμετροι βαθμονόμησης του μοντέλου πρέπει να οριστούν προκειμένου να περιγραφούν 
πλήρως οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού: 

Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Μέση Θλιπτική Αντοχή – fc 50000 - 120000 (kPa) 78000 (kPa) 

Μέση Εφελκυστική Αντοχή – ft  - 4600 (kPa) 

Μέτρο Ελαστικότητας - Ec 35000 – 45000 (MPa) 40742 (MPa) 

Ειδικό Βάρος – γ 24 (kN/m3) 24 (kN/m3) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανάγκη για ένα ειδικής χρήσης μοντέλο σκυροδέματος υψηλής αντοχής προκύπτει από 

το γεγονός ότι αυτός ο τύπος σκυροδέματος παρουσιάζει μια απόκριση τάσης-παραμόρφωσης η 

οποία διαφέρει αρκετά από την αντίστοιχη κανονική αντοχή, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμπεριφορά 

μετά την κορυφή, η οποία τείνει να είναι αρκετά λιγότερο πλάστιμη. 
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Μοντέλο τσιμεντοειδούς σύνθετου υλικού – con_ecc 

Πρόκειται για ένα μονοαξονικό γενικό υλικό που μοντελοποιεί τη συμπεριφορά των σύνθετων υλικών 
με βάση το τσιμέντο ενισχυμένων με ίνες όπως περιγράφεται από τους Han et al [2003]. Το μοντέλο 
χρειάζεται 13 μεταβλητές για τον ορισμό του. 

 

Τσιμεντοειδές σύνθετο υλικό ενισχυμένο με όλκιμες ίνες 

Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές  Προεπιλεγμένες Τιμές  

Τάση ρηγμάτωσης – σt,0 2.00E+03 – 4.00E+03 (kPa) 2.00E+03 (kPa) 

Παραμόρφωση ρηγμάτωσης – εt,0 0.000015 – 0.00025 0.00015 

Μέγιστη εφελκυστική τάση –  σt,p 2.50E+03 – 6.00E+03 (kPa) 2.50E+03 (kPa) 

Παραμόρφωση στη μέγιστη εφελκυστική 
τάση – εt,p 

0.03-0.037 0.03 

Μέγιστη εφελκυστική παραμόρφωση – 
εt,u 

0.06 0.06 

Θλιπτική αντοχή – σc,p 70.00E+03 – 80.00E+03 (kPa) 70.00E+03 (kPa) 

Παραμόρφωση στη θλιπτική αντοχή– εc,p 0.005-0.006 0.00525 

Μέγιστη θλιπτική παραμόρφωση – εc,u 0.01-0.03 0.03 

Δύναμη για καμπύλη εφελκυστικής 
αποφόρτισης – at 

≥1 5 

Δύναμη για καμπύλη θλιπτικής 
αποφόρτισης – ac 

≥1 2 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με το μοντέλο της κατασκευής και την εφαρμοζόμενη 

φόρτιση, το άνοιγμα ρωγμών μπορεί να προκαλέσει αριθμητικές αστάθειες στις αναλύσεις. Αν, για 

κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, ο χρήστης ενδιαφέρεται να προβλέψει, για παράδειγμα, την 

μετατόπιση της κορυφής ενός κτιρίου, (π.χ. καθολική απόκριση) αντί για την ακριβή τοπική 

απόκριση στοιχείων και διατομών (π.χ. καμπύλες διατομών), τότε η εφελκυστική αντοχή μπορεί να 

αγνοηθεί συνολικά (δηλ. ft = 0 MPa) και με αυτόν τον τρόπο η σταθερότητα της ανάλυσης θα 

επιτευχθεί ευκολότερα. 
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Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές  Προεπιλεγμένες Τιμές  

Συντελεστής για καμπύλη εφελκυστικής 
αποφόρτισης – bt 

>0 0.4 

Συντελεστής για καμπύλη θλιπτικής 
αποφόρτισης – bc 

>0 0.3 

Ειδικό βάρος - γ 24 (kN/m3) 24 (kN/m3) 

Μοντέλο σκυροδέματος Kent-Scott-Park – con_ksp 

Πρόκειται για ένα μονοαξονικό μοντέλο σκυροδέματος με σχέση τάσης-παραμόρφωσης που 
περιγράφηκε από τους Kent & Park [1971] και η ανακυκλιζόμενη απόκριση προτάθηκε από τους Karsan 
& Lirsa [1969]. Το μοντέλο χαρακτηρίζεται από μηδενική εφελκυστική αντοχή. Πέντε παράμετροι 
πρέπει να οριστούν προκειμένου να περιγραφούν πλήρως οι μηχανικές ιδιότητες του μοντέλου. 

 

Μοντέλο σκυροδέματος Kent – Scott – Park  

Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Θλιπτική Αντοχή – σc 15000 - 45000 (kPa) 28000 (kPa) 

Παραμόρφωση στην Θλιπτική Αντοχή – εc 0.002 - 0.0022 [-] 0.002 

Απομένουσα Αντοχή – σc 5000 - 15000 (kPa) 8000 (kPa) 

Παραμόρφωση στην Απομένουσα Αντοχή 
– εc 

- 0.004 

Ειδικό βάρος - γ 24 (kN/m3) 24 (kN/m3) 
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ΆΛΛΑ ΥΛΙΚΑ 

Τριγραμμικό μοντέλο φέρουσας τοιχοποιίας – mas_tl 

Πρόκειται για ένα μονοαξονικό τριγραμμικό μοντέλο που παρουσιάζει μηδενική αντίσταση σε 
εφελκυσμό και παρουσιάζει πλατό απομένουσας αντοχής. 

 

Τριγραμμικό μοντέλο φέρουσας τοιχοποιίας 

Έξι παράμετροι βαθμονόμησης πρέπει να οριστούν προκειμένου να περιγραφούν πλήρως οι 
μηχανικές ιδιότητες του μοντέλου. 

Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Μέση Θλιπτική Αντοχή – fc1 1000 - 10000 (kPa) 5000 (kPa) 

Αρχική Δυσκαμψία – E1 5.0E+06 - 2.00E+07 (kPa) 1.05E+07 (kPa) 

Λόγος Poisson 0.10-0.30 (-) 0.20 (-) 

Δυσκαμψία μετά την κορυφή – E2 -2.50E+06 - -3.00E+07 (kPa) -1.00E+07 (kPa) 

Απομένουσα Αντοχή – fc2 500 - 5000 (kPa) 1000 (kPa) 

Ειδικό βάρος – γ  24 (kN/m3) 24 (kN/m3) 
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Παραβολικό μοντέλο φέρουσας τοιχοποιίας – mas_par 

Πρόκειται για ένα μονοαξονικό μοντέλο για φέρουσα τοιχοποιία που βασίζεται στους υστερητικούς 
κανόνες του con_ma τυπικό σταθερό μοντέλο περισφιγμένου σκυροδέματος. 

 

Παραβολικό μοντέλο φέρουσας τοιχοποιίας 

Επτά παράμετροι βαθμονόμησης πρέπει να οριστούν προκειμένου να περιγραφούν πλήρως οι 
μηχανικές ιδιότητες του μοντέλου: 

Ιδιότητες Καμπύλης Τυπικές Τιμές  Προεπιλεγμένες Τιμές 

Μέση θλιπτική αντοχή – fc 1000 - 10000 (kPa) 3500 (kPa) 

Μέση εφελκυστική αντοχή– ft  0 - 2000 (kPa) 150 (kPa) 

Μέτρο Ελαστικότητας – Ec 5000 - 20000 (MPa)  1.05E+07 (kPa) 

Λόγος Poisson 0.10-0.30 (-) 0.20 (-) 

Παραμόρφωση στη μέγιστη τάση – c 0.002 - 0.0022 (m/m) 0.002 (m/m) 

Παράμετρος φθίνοντα κλάδου 0.50 - 10 (-) 1.00 (-) 

Ειδικό βάρος – γ  24 (kN/m3) 24 (kN/m3) 

 

  



Παράρτημα Γ 347 

 

Μοντέλο υπερελαστικών κραμάτων με μνήμη-σχήματος se_sma 

Αυτό είναι ένα μονοαξονικό μοντέλο για υπερελαστικά κράματα με μνήμη-σχήματος (SMAs), που 
προγραμματίστηκε από τον Fugazza [2003], και ακολουθεί τη σχέση που προτάθηκε από τους 
Auricchio and Sacco [1997]. Το μοντέλο θεωρεί σταθερή δυσκαμψία τόσο για την πλήρως ωστενιτική 
και την πλήρως μαρτενσιτική συμπεριφορά, και επίσης είναι ανεξάρτητο από τον βαθμό.  

 

Μοντέλο υπερελαστικών κραμάτων με μνήμη-σχήματος 

Επτά παράμετροι βαθμονόμησης του μοντέλου, οι τιμές των οποίων μπορούν να εκτιμηθούν από απλά 
μονοαξονικά τεστ στα στοιχεία SMA (καλώδια ή ράβδοι, τυπικά), πρέπει να οριστούν προκειμένου να 
περιγραφούν πλήρως οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού: 

Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

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

Τάση έναρξης Ωστενίτη-προς-
Μαρτενσίτη- s-AS 

200000 - 600000 (kPa) 200000 (kPa) 

Τάση πέρατος Ωστενίτη-προς-Μαρτενσίτη 
- f-AS 

300000 - 700000 (kPa) 300000 (kPa) 

Τάση έναρξης Μαρτενσίτη-προς-Ωστενίτη 
- s-SA 

600000 - 200000 (kPa) 200000 (kPa) 

Τάση πέρατος Μαρτενσίτη-προς-Ωστενίτη 
- f-SA 

500000 - 100000 (kPa) 100000 (kPa) 

Μήκος παραμόρφωσης υπερελαστικού 
πλατώ - L 

4 - 8 (%) 5 (%) 

Ειδικό Βάρος – γ  65 (kN/m3) 65 (kN/m3) 
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Τριγραμμικό μοντέλο ΙΟΠ - frp_tl  

Αυτό είναι ένα απλοποιημένο μονοαξονικό τριγραμμικό μοντέλο FRP που θεωρεί ότι δεν υπάρχει 
αντοχή στη θλίψη. 

 

Τριγραμμικό μοντέλο ΙΟΠ 

Τέσσερις παράμετροι βαθμονόμησης του μοντέλου πρέπει να οριστούν προκειμένου να περιγραφούν 
πλήρως οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού: 

Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Εφελκυστική Αντοχή - ft 

2.10E+06 - 4.80E+06 (kPa) 
(ίνες άνθρακα) 

1.90E+06 - 4.80E+06 (kPa) 
(ίνες γυαλιού) 

3.50E+06 - 4.10E+06 (kPa) 
(ίνες αραμιδίου) 

3.00E+06 (kPa) 

Αρχική Δυσκαμψία- E1 

2.15E+08 - 7.00E+08 (kPa) 
(ίνες άνθρακα) 

7.00E+07 - 9.00E+07 (kPa) 
(ίνες γυαλιού) 

7.00E+07 - 1.30E+08 (kPa) 
(ίνες αραμιδίου) 

3.00E+08 (kPa) 

Δυσκαμψία μετά την κορυφή - E2  - -5.00E+08 (kPa) 

Ειδικό Βάρος – γ  18 (kN/m3) 18 (kN/m3) 
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Ελαστικό Μοντέλο Υλικού - el_mat 

Αυτό είναι ένα απλοποιημένο μονοαξονικό ελαστικό μοντέλο υλικού με συμμετρική συμπεριφορά στον 
εφελκυσμό και τη θλίψη. 

 

Ελαστικό Μοντέλο Υλικού 

Δύο παράμετροι βαθμονόμησης του μοντέλου πρέπει να οριστούν προκειμένου να περιγραφούν 
πλήρως οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού: 

Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Μέτρο Ελαστικότητας - Es  - 2.00E+08 (kPa) 

Ειδικό Βάρος – γ  20 (kN/m3) 20 (kN/m3) 

Γενικό υστερητικό μοντέλο - hyst_mat 

Αυτό είναι ένα γενικό μονοαξονικό μοντέλο υλικού που χαρακτηρίζεται από στένωση βρόχου (που 
ορίζεται από ένα συντελεστή pinching, με τιμές από 0 για καθόλου στένωση βρόχου και 1 για υψηλή 
στένωση βρόχου και τέσσερις τρόπους υποβάθμισης συμπεριλαμβανόμενης της μείωσης της αντοχής, 
μείωσης της μέγιστης τάσης, μείωσης της δυσκαμψίας σε φόρτιση και αποφόρτιση. Όλοι οι τρόποι 
υποβάθμισης ελέγχονται από έναν παράγοντα μείωσης (με τιμή 0 για μηδενική απομείωση σε 1 για 
υψηλή απομείωση). Η αρχική μονοτονική καμπύλη αποτελείται από το σημείο διαρροής, το μέγιστο 
σημείο τάσης και την εναπομένουσα αντοχή που ορίζεται αρχικά και επιδεινώνεται μετά από κάθε 
αποφόρτιση. 
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Γενικό Υστερητικό Μοντέλο Υλικού 

Δώδεκα παράμετροι χρειάζεται να οριστούν προκειμένου να περιγραφούν πλήρως οι μηχανικές 
ιδιότητες του υλικού, και ζεύγη παραμόρφωσης τάσης που ορίζουν την μονοτονική καμπύλη πρέπει 
να δίνονται σε αύξουσα σειρά.  

Ιδιότητες Υλικού Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Μέτρο Ελαστικότητας - Es -  2.00E+08 (kPa) 

Τάση Διαρροής στη θετική διεύθυνση – 
σy,pos 

-  300E+03 (kPa) 

Τάση Διαρροής στην αρνητική διεύθυνση 
– σy,neg 

- 300E+03 (kPa) 

Παραμόρφωση Αντοχής στη θετική 
διεύθυνση – εpeak,pos 

- 300 

Τάση Αντοχής στη θετική διεύθυνση – 
σpeak,pos 

-  500 (kPa) 

Παραμόρφωση Αντοχής στην αρνητική 
διεύθυνση – εpeak,neg 

- 300 

Τάση Αντοχής στην αρνητική διεύθυνση – 
σpeak,neg 

-  500 (kPa) 

Απομένουσα Αντοχή στη θετική 
διεύθυνση – σRes,pos 

-  120 (kPa) 

Απομένουσα Αντοχή στην αρνητική 
διεύθυνση – σRes,neg 

-  120 (kPa) 

Συντελεστής Pinching – FPinch 0-1 0.5 

Συντελεστής Απομείωσης – FDet 0-1 0.5 

Ειδικό βάρος - γ - 24 (kN/m3) 



 

Παράρτημα Δ - Διατομές 

Σε αυτό το παράρτημα περιγράφονται λεπτομερώς οι διαθέσιμοι τύποι διατομών.  

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Ορθογώνια συμπαγής διατομή - rss 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση ορθογωνικών μελών στις 
μεταλλικές κατασκευές. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Μόνο ένα υλικό (χάλυβας/σκυρόδεμα) πρέπει να οριστεί. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.1m 
• Ύψος/βάθος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2m 

 

Ορθογώνια κοίλη διατομή - rhs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση ορθογωνικών κοίλων μελών 
στις μεταλλικές κατασκευές. 

 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από το SeismoStruct 2016 και μετά είναι δυνατό να εφαρμόσετε μοντέλα υλικού 

σκυροδέματος στον τύπο διατομής rss. 
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Υλικά και Διαστάσεις 

Μόνο ένα υλικό (χάλυβας) πρέπει να οριστεί. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.1m 
• Ύψος/βάθος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2m 
• Πάχος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.1m 

 

Κυκλική συμπαγής διατομή - css 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση κυκλικών μελών στις 
μεταλλικές κατασκευές. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Μόνο ένα υλικό (χάλυβας) πρέπει να οριστεί. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Διάμετρος Διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2m 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη διατομή για την προσομοίωση της 

ενίσχυσης ενός  ορθογωνικού μέλους ΟΣ με διαμήκη προσανατολισμό χάλυβα. Προκειμένου να το 

κάνετε αυτό, δημιουργείστε πρώτα ένα μοντέλο υλικού με τις ιδιότητες του ενισχυμένου υλικού και 

μετά χρησιμοποιείστε στοιχείο διατομής- rhs με εσωτερικό ύψος/βάθος που ισούται με αυτό της 

αρχικής διατομής του στοιχείου, πάχος που αντιστοιχεί στο πάχος του ενισχυμένου στρώματος, και 

συνδέστε αυτό το ενισχυμένο στοιχείο στους ίδιους κόμβους με τους οποίους συνδέεται το 

υφιστάμενο στοιχείο.  
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Κυκλική κοίλη διατομή - chs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση κυκλικών κοίλων μελών στις 
μεταλλικές κατασκευές. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Μόνο ένα υλικό (χάλυβας) πρέπει να οριστεί. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Διάμετρος Διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2m 
• Πάχος Διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01m 

 

Συμμετρική I- ή T-διατομή - sits 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων προφίλ Ι ή Τ. 

 

 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη διατομή για την προσομοίωση της 

ενίσχυσης ενός  κυκλικού μέλους ΟΣ με διαμήκη προσανατολισμό χάλυβα. Προκειμένου να το κάνετε 

αυτό, δημιουργείστε πρώτα ένα μοντέλο υλικού με τις ιδιότητες του ενισχυμένου υλικού και μετά 

χρησιμοποιείστε στοιχείο διατομής- chs με εσωτερική διάμετρο που ισούται με αυτό της αρχικής 

διατομής του στοιχείου, πάχος που αντιστοιχεί στο πάχος του ενισχυμένου στρώματος, και συνδέστε 

αυτό το ενισχυμένο στοιχείο στους ίδιους κόμβους με τους οποίους συνδέεται το υφιστάμενο 

στοιχείο. 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μια διατομή Τ μπορεί να εκτιμηθεί ορίζοντας ίδιες τιμές στο πάχος του κάτω πελματος 

και στο πάχος του κορμού. 
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Υλικά και Διαστάσεις 

Μόνο ένα υλικό (χάλυβας) πρέπει να οριστεί. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος κάτω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.1 m  
• Πάχος κάτω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m  
• Πλάτος άνω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος άνω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.015 m  
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m  
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.015 m 

 

Ασύμμετρη διατομή γενικής μορφής - agss 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση ασύμμετρων σχημάτων 
χαλύβδινων προφίλ. 

 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Μόνο ένα υλικό (χάλυβας) πρέπει να οριστεί. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος κάτω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.1 m  
• Πάχος κάτω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m  
• Πλάτος άνω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.075 m  
• Πάχος άνω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.015 m  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια διατομή-I για την προσομοίωση της 

ενίσχυσης ενός  ορθογωνικού μέλους ΟΣ με διαμήκη προσανατολισμό χάλυβα ή φύλλα FRP 

εφαρμοζόμενα στις δύο απέναντι πλευρές τις διατομής. Προκειμένου να το κάνετε αυτό, 

δημιουργείστε πρώτα ένα μοντέλο υλικού με τις ιδιότητες του ενισχυμένου υλικού και μετά 

χρησιμοποιείστε στοιχείο διατομής-I με ύψος κορμού που ισούται με αυτό της διατομής του αρχικού 

στοιχείου, ένα πάχος κορμού περίπου ίσο με μηδέν, διαστάσεις πλάτους/πάχους πέλματος 

αντίστοιχες με τις διαστάσεις πλάτους/πάχους του στρώματος ενίσχυσης, και συνδέστε αυτό το 

ενισχυμένο στοιχείο στους ίδιους κόμβους με τους οποίους συνδέεται το υφιστάμενο στοιχείο. 

Προφανώς για εκείνες τις περιπτώσεις που οι ίνες τοποθετούνται μόνο στη μια πλευρά (π.χ. ενίσχυση 

δοκών) μπορεί να χρησιμοποιηθεί διατομή σχήματος Τ. 

 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια διατομή σχήματος C μπορεί να εκτιμηθεί ορίζοντας μηδενικού-μήκους 

εκκεντρότητες κάτω και άνω πέλματος. Μια διατομή σχήματος L, από την άλλη, μπορεί να εκτιμηθεί 

ορίζοντας ίδιες τιμές στο πλάτος του άνω πέλματος και στο πάχος του κορμού (μαζί με μηδενικές 

εκκεντρότητες κάτω και άνω πέλματος). 
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• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m  
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 
• Εκκεντρότητα κάτω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.03 m 
• Εκκεντρότητα άνω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.05 m 

Διατομή διπλών γωνιακών ή τύπου C - dacss 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Μόνο ένα υλικό (χάλυβας) πρέπει να οριστεί. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος κάτω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m  
• Πάχος κάτω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m  
• Πλάτος άνω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.1 m  
• Πάχος άνω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m  
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.13 m  
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m 
• Απόσταση μεταξύ κορμών. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01m 

Διατομή τύπου 1 διπλών I – di1 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών διπλού 
I με απόσταση μεταξύ των πελμάτων.  

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Μόνο ένα υλικό (χάλυβας) πρέπει να οριστεί. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
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• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 
• Απόσταση μεταξύ πελμάτων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.05m 

Διατομή τύπου 2 διπλών I – di2 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών διπλού 
I χωρίς απόσταση μεταξύ των πελμάτων.  

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Μόνο ένα υλικό (χάλυβας) πρέπει να οριστεί. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 

Διατομή τύπου 1 διπλών Ι με άνω και κάτω λάμες  – di1tbp 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών διπλού 
I με απόσταση μεταξύ των πελμάτων με άνω και κάτω λάμες. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Δύο διαφορετικά υλικά (χάλυβας) πρέπει να οριστούν. 

• Μεταλλική Διατομή (Τύπου I), 
• Μεταλλική Διατομή (Λάμες). 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
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• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 
• Απόσταση μεταξύ πελμάτων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.05m 
• Πλάτος Λάμας Ενίσχυσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.40 m 
• Πάχος Λάμας Ενίσχυσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 

Διατομή τύπου 2 διπλών Ι με άνω και κάτω λάμες – di2tbp 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών διπλού 
I χωρίς απόσταση μεταξύ των πελμάτων με άνω και κάτω λάμες. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Δύο διαφορετικά υλικά (χάλυβας) πρέπει να οριστούν. 

• Μεταλλική Διατομή (Τύπου I), 
• Μεταλλική Διατομή (Λάμες). 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 
• Πλάτος Λάμας Ενίσχυσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.40 m 
• Πάχος Λάμας Ενίσχυσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 

Διατομή τύπου 1 διπλών Ι με λάμες κορμού – di1wp 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών διπλού 
I με απόσταση μεταξύ των πελμάτων με λάμες κορμού.  
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Υλικά και Διαστάσεις 

Δύο διαφορετικά υλικά (χάλυβας) πρέπει να οριστούν. 

• Μεταλλική Διατομή (Τύπου I), 
• Μεταλλική Διατομή (Λάμες). 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 
• Απόσταση μεταξύ πελμάτων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.05m 
• Πλάτος Λάμας Ενίσχυσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.26 m 
• Πάχος Λάμας Ενίσχυσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 

Διατομή τύπου 2 διπλών Ι με λάμες κορμού – di2wp 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών διπλού 
I χωρίς απόσταση μεταξύ των πελμάτων με λάμες κορμού. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Δύο διαφορετικά υλικά (χάλυβας) πρέπει να οριστούν. 

• Μεταλλική Διατομή (Τύπου I), 
• Μεταλλική Διατομή (Λάμες). 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 
• Πλάτος Λάμας Ενίσχυσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.26 m 
• Πάχος Λάμας Ενίσχυσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 
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Διατομή τύπου 1 διπλών Ι με άνω, κάτω και λάμες κορμού – di1tbwp 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών διπλού 
I με απόσταση μεταξύ των πελμάτων με άνω, κάτω λάμες και λάμες κορμού. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Δύο διαφορετικά υλικά (χάλυβας) πρέπει να οριστούν. 

• Μεταλλική Διατομή (Τύπου I), 
• Μεταλλική Διατομή (Λάμες). 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 
• Απόσταση μεταξύ πελμάτων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.05m 
• Πλάτος άνω-κάτω λάμας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Πάχος άνω-κάτω λάμας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 
• Πλάτος λάμας κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.26 m 
• Πάχος λάμας κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 

Διατομή τύπου 2 διπλών Ι με άνω, κάτω και λάμες κορμού – di2tbwp 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών διπλού 
I χωρίς απόσταση μεταξύ των πελμάτων με άνω, κάτω λάμες και λάμες κορμού. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Δύο διαφορετικά υλικά (χάλυβας) πρέπει να οριστούν. 

• Μεταλλική Διατομή (Τύπου I), 
• Μεταλλική Διατομή (Λάμες). 
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Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 
• Πλάτος άνω-κάτω λάμας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Πάχος άνω-κάτω λάμας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 
• Πλάτος λάμας κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.26 m 
• Πάχος λάμας κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 

Συγκολλημένη κιβωτιοειδής διατομή διπλών C – bbdc 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών διπλού 
C. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Μόνο ένα υλικό (χάλυβας) πρέπει να οριστεί. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.08 m  
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m  
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 
• Απόσταση μεταξύ πελμάτων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02m 

Συγκολλημένη κιβωτιοειδής διατομή διπλών C με συνδετήρια λάμα– bbdccp 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών διπλού 
C με συνδετήρια λάμα.  
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Υλικά και Διαστάσεις 

Δύο διαφορετικά υλικά (χάλυβας) πρέπει να οριστούν. 

• Μεταλλική Διατομή (Τύπου C), 
• Μεταλλική Διατομή (Λάμα). 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.08 m  
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m  
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 
• Πλάτος Λάμας Ενίσχυσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.35 m 
• Πάχος Λάμας Ενίσχυσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 

Συγκολλημένη κιβωτιοειδής διατομή διπλών C με άνω και κάτω λάμες – bbdctbp 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών διπλού 
C με άνω και κάτω λάμες. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Δύο διαφορετικά υλικά (χάλυβας) πρέπει να οριστούν. 

• Μεταλλική Διατομή (Τύπου C), 
• Μεταλλική Διατομή (Λάμες). 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.08 m  
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m  
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 
• Απόσταση μεταξύ πελμάτων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.05 m 
• Πλάτος Λάμας Ενίσχυσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.16 m 
• Πάχος Λάμας Ενίσχυσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 
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Συγκολλημένη κιβωτιοειδής διατομή διπλών γωνιακών – bbda 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών διπλών 
γωνιακών.  

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Μόνο ένα υλικό (χάλυβας) πρέπει να οριστεί. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.08 m  
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m  
• Απόσταση μεταξύ πελμάτων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m 

Συγκολλημένη κιβωτιοειδής διατομή διπλών γωνιακών με συνδετήρια λάμα – bbdacp 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών διπλών 
γωνιακών με συνδετήρια λάμα.  

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Δύο διαφορετικά υλικά (χάλυβας) πρέπει να οριστούν. 

• Μεταλλική Διατομή (Γωνιακές), 
• Μεταλλική Διατομή (Λάμα). 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.08 m  
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m  
• Πλάτος Λάμας Ενίσχυσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.12 m 
• Πάχος Λάμας Ενίσχυσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m 
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Διατομή Ι με άνω και κάτω λάμες – itbp 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών 
σχήματος-I με άνω και κάτω λάμες. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Δύο διαφορετικά υλικά (χάλυβας) πρέπει να οριστούν. 

• Μεταλλική Διατομή (Τύπου Ι), 
• Μεταλλική Διατομή (Λάμες). 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Πλάτος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Πλάτος Λάμας Ενίσχυσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.18 m 
• Πάχος Λάμας Ενίσχυσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 

Διατομή με Ι άνω, κάτω και λάμες κορμού – itbwp 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών 
σχήματος-I με άνω, κάτω λάμες και λάμες κορμού. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Δύο διαφορετικά υλικά (χάλυβας) πρέπει να οριστούν. 

• Μεταλλική Διατομή (Τύπου Ι), 
• Μεταλλική Διατομή (Λάμες). 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  



364 SeismoStruct Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m  
• Πλάτος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Πλάτος άνω-κάτω λάμας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.15 m 
• Πάχος άνω-κάτω λάμας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m 
• Πλάτος λάμας κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.22 m 
• Πάχος λάμας κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m 

Διατομή Ι με άνω λάμα – itp 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών 
σχήματος-I με άνω λάμα. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Δύο διαφορετικά υλικά (χάλυβας) πρέπει να οριστούν. 

• Μεταλλική Διατομή (Τύπου Ι), 
• Μεταλλική Διατομή (Λάμα). 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Πλάτος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Πλάτος Άνω λάμας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m 
• Πάχος Άνω λάμας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m 

Διατομή με κάτω λάμα – ibp 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών 
σχήματος-I με κάτω λάμα. 
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Υλικά και Διαστάσεις 

Δύο διαφορετικά υλικά (χάλυβας) πρέπει να οριστούν. 

• Μεταλλική Διατομή (Τύπου Ι), 
• Μεταλλική Διατομή (Λάμα). 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Πλάτος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Πλάτος Κάτω λάμας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m 
• Πάχος Κάτω λάμας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01m 

Διατομή Ι ενισχυμένη στην κάτω παρειά με διατομή Ι – ibri 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών 
σχήματος-I οπλισμένων με χαλύβδινες διατομές σχήματος I. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Δύο διαφορετικά υλικά (χάλυβας) πρέπει να οριστούν. 

• Μεταλλική Διατομή (Άνω Τύπου Ι), 
• Μεταλλική Διατομή (Κάτω Τύπου Ι). 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος άνω διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος πέλματος άνω διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Πλάτος κορμού άνω διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος κορμού άνω διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Πλάτος πέλματος κάτω διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.15 m  
• Πάχος πέλματος κάτω διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m  
• Πλάτος κορμού κάτω διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.15 m  
• Πάχος κορμού κάτω διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m  
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Διατομή Ι ενισχυμένη στην κάτω παρειά με διατομή Τ – ibrt 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών 
σχήματος-I οπλισμένων με χαλύβδινες διατομές σχήματος Τ. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Δύο διαφορετικά υλικά (χάλυβας) πρέπει να οριστούν. 

• Μεταλλική Διατομή (Άνω Τύπου Ι), 
• Μεταλλική Διατομή (Κάτω Τύπου Τ). 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος διατομής I. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος πέλματος διατομής I. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Πλάτος κορμού διατομής I. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος κορμού διατομής I. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m  
• Πλάτος πέλματος διατομής T. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.12 m  
• Πάχος πέλματος διατομής T. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m  
• Πλάτος κορμού διατομής T. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.08 m  
• Πάχος κορμού διατομής T. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m  

Αστεροειδής διατομή από γωνιακές διατομές – sfa 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών 
σχήματος αστεριού. 
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Υλικά και Διαστάσεις 

Μόνο ένα υλικό (χάλυβας) πρέπει να οριστεί. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος .Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.15 m  
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m  
• Απόσταση μεταξύ πελμάτων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 

Διατομή διπλών γωνιακών συνδεδεμένων κορμό με κορμό – dabtb 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση χαλύβδινων διατομών διπλών 
γωνιακών κορμό με κορμό. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Μόνο ένα υλικό (χάλυβας) πρέπει να οριστεί. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος .Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.15 m  
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m  
• Απόσταση μεταξύ πελμάτων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 

Συγκολλημένη κιβωτιοειδής διατομή από τέσσερις γωνιακές διατομές– bbfa 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση κουτιών που σχηματίζονται 
από χαλύβδινες διατομές τεσσάρων γωνιακών.  

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Μόνο ένα υλικό (χάλυβας) πρέπει να οριστεί. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.15 m  
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• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m  
• Απόσταση μεταξύ πελμάτων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 

 

Διατομή διπλών γωνιακών τοποθετημένων κατά μήκος της διαγωνίου – dadg 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση διπλών γωνιακών 
τοποθετημένων κατά μήκος της διαγωνίου των χαλύβδινων διατομών. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Μόνο ένα υλικό (χάλυβας) πρέπει να οριστεί. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.15 m  
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m  
• Απόσταση μεταξύ πελμάτων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 

Σταυροειδής διατομή - cfs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση μιας διατομής I και δύο 
διατομών Τ που συνδέονται συμμετρικά με διαμόρφωση κορμού σχηματίζοντας διατομή με πέλματα. 

 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την διατομή κουτιού που αποτελείται από 

τέσσερις γωνιακές διατομές για την προσομοίωση της ενίσχυσης ενός ορθογωνικού μέλους ΟΣ με 

διαμήκη προσανατολισμό χάλυβα ή υφασμάτων FRP, εφαρμοζόμενων στις δύο απέναντι πλευρές της 

διατομής. Προκειμένου να το κάνετε αυτό, δημιουργείστε πρώτα ένα μοντέλο υλικού με τις ιδιότητες 

του ενισχυμένου υλικού και μετά χρησιμοποιείστε το στοιχείο διατομής κουτί που αποτελείται από 

τέσσερα στοιχεία γωνιακής διατομής που ισούται με αυτό της αρχικής διατομής του στοιχείου, 

διαστάσεις πάχους πέλματος που αντιστοιχούν στο πάχος του ενισχυμένου στρώματος, και συνδέστε 

αυτό το ενισχυμένο στοιχείο στους ίδιους κόμβους με τους οποίους συνδέεται το υφιστάμενο 

στοιχείο. 
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Υλικά και Διαστάσεις 

Δύο διαφορετικά υλικά (χάλυβα) πρέπει να οριστούν: 

• Μεταλλική Διατομή (Τύπου Ι) 
• Μεταλλική Διατομή (Τύπου Τ) 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Ύψος κορμού διατομής Ι. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0,2m 
• Πάχος κορμού διατομής Ι. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0,02m 
• Πλάτος πέλματος διατομής Ι. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0,2m 
• Πάχος πέλματος διατομής Ι. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0,02m 
• Ύψος κορμού διατομής Τ. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0,2m 
• Πάχος κορμού διατομής Τ. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0,02m 
• Πλάτος πέλματος διατομής Τ. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0,2m 
• Πάχος πέλματος διατομής Τ. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0,02m 

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 

 

Ορθογωνική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος - rcrs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση ορθογωνικών 
υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος. Η χρήση αυτής της διατομής για την προσομοίωση 
πλατιών υποστυλωμάτων ή δομικών τοιχίων είναι επίσης δυνατή, εφόσον χρησιμοποιούνται άκαμπτοι 
σύνδεσμοι στο μισό του πλάτους υποστυλώματος/τοιχίου για να συνδέσουν το πλαισιακό στοιχείο του 
υποστυλώματος/τοιχίου στα παρακείμενα δομικά μέλη, ώστε να προσομοιωθεί επαρκώς η κίνηση ως 
άκαμπτο σώμα του πεπλατυσμένου υποστυλώματος/τοιχίου και η επιρροή του στα συνδεδεμένα 
δομικά μέλη.  

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τρία διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η περισφιγμένη περιοχή του σκυροδέματος υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα 

χρησιμοποιώντας το πάχος της επικάλυψης Ο/Σ που ορίζεται στην ενότητα διατομών (η 

προεπιλεγμένη τιμή είναι 2.5cm). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Όλες οι ράβδοι πρέπει να τοποθετηθούν εντός της περισφιγμένης περιοχής του 

σκυροδέματος. 
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• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Ύψος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.5 m 
• Πλάτος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. Μπορούν επίσης να προστεθούν συνδετήρες 
σχήματος ρόμβου. 

Ενίσχυση με ΙΟΠ 

Μπορεί να εισαχθεί ύφασμα ΙΟΠ επιλέγοντάς το από μια λίστα με τα πιο κοινά προϊόντα της αγοράς, ή 
εισάγοντας τιμές καθορισμένες από τον χρήστη.  

Τετράπλευρη διατομή οπλισμένου σκυροδέματος - rcqs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση τετράπλευρων 
υποστυλωμάτων. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τρία διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλευρά 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.45 m 
• Πλευρά 2. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.45 m 
• Πλευρά 3. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.45 m 
• Πλευρά 4. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.45 m 
• Γωνία. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 70 ͦ 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 
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Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. Μπορούν επίσης να προστεθούν συνδετήρες 
σχήματος ρόμβου. 

Ενίσχυση με ΙΟΠ 

Μπορεί να εισαχθεί ύφασμα ΙΟΠ επιλέγοντάς το από μια λίστα με τα πιο κοινά προϊόντα της αγοράς, ή 
εισάγοντας τιμές καθορισμένες από τον χρήστη.  

 

Ορθογωνική κοίλη διατομή οπλισμένου σκυροδέματος με στρογγυλεμένες γωνίες - rcrrcs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση ορθογωνικών 
υποστυλωμάτων με στρογγυλεμένες γωνίες. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τρία διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Ύψος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.7 m 
• Πλάτος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.6 m 
• Ακτίνα καμπυλότητας γωνιών. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.1 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αποστάσεις των ράβδων d3 και d2 μετρώνται από την κάτω αριστερά γωνία της 

διατομής.  
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Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. Μπορούν επίσης να προστεθούν συνδετήρες 
σχήματος ρόμβου. 

Ενίσχυση με ΙΟΠ 

Μπορεί να εισαχθεί ύφασμα ΙΟΠ επιλέγοντάς το από μια λίστα με τα πιο κοινά προϊόντα της αγοράς, ή 
εισάγοντας τιμές καθορισμένες από τον χρήστη.  

Κυκλική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος - rccs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση κυκλικών υποστυλωμάτων. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τρία διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Διάμετρος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.6 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και της 
μεταξύ τους απόστασης, καθώς και να επιλεγεί κυκλική ή σπειροειδής διάταξη. 

Ενίσχυση με ΙΟΠ 

Μπορεί να εισαχθεί ύφασμα ΙΟΠ επιλέγοντάς το από μια λίστα με τα πιο κοινά προϊόντα της αγοράς, ή 
εισάγοντας τιμές καθορισμένες από τον χρήστη.  
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Διατομή υποστυλώματος οπλισμένου σκυροδέματος μορφής Ζ – rczcs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση υποστυλωμάτων σχήματος Ζ. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τρία διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος κάτω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.6 m 
• Πάχος κάτω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.25 m 
• Πλάτος άνω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.6 m 
• Πάχος άνω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.25 m 
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.7 m 
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.25 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση.  

Ενίσχυση με ΙΟΠ 

Μπορεί να εισαχθεί ύφασμα ΙΟΠ επιλέγοντάς το από μια λίστα με τα πιο κοινά προϊόντα της αγοράς, ή 
εισάγοντας τιμές καθορισμένες από τον χρήστη.  

 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόσταση ράβδων d3 μετράται από την κάτω παρειά της διατομής. 
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Διατομή υποστυλώματος οπλισμένου σκυροδέματος μορφής L - rclcs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση υποστυλωμάτων σχήματος L. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τρία διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πλευράς 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.6 m 
• Πλάτος πλευράς 2. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.6 m 
• Πάχος πλευράς 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.25 m 
• Πάχος πλευράς 2. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.25 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση.  

 

Ενίσχυση με ΙΟΠ 

Μπορεί να εισαχθεί ύφασμα ΙΟΠ επιλέγοντάς το από μια λίστα με τα πιο κοινά προϊόντα της αγοράς, ή 
εισάγοντας τιμές καθορισμένες από τον χρήστη.  

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόσταση ράβδων d3 μετράται από την κάτω παρειά της διατομής. 



Παράρτημα Δ 375 

 

Διατομή υποστυλώματος οπλισμένου σκυροδέματος μορφής Τ - rctcs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση υποστυλωμάτων σχήματος Τ. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τρία διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός 
• Σκυρόδεμα 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.75 m 
• Ύψος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.25 m 
• Πλάτος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.25 m 
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.30 m 
• Εκκεντρότητα κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.25 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται στο 
τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση.  

 

Ενίσχυση με ΙΟΠ 

Μπορεί να εισαχθεί ύφασμα ΙΟΠ επιλέγοντάς το από μια λίστα με τα πιο κοινά προϊόντα της αγοράς, ή 
εισάγοντας τιμές καθορισμένες από τον χρήστη.  

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόσταση ράβδων d3 μετράται από την κάτω παρειά της διατομής. 



376 SeismoStruct Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

Διατομή Τ οπλισμένου σκυροδέματος - rcts 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση δοκών οπλισμένου 
σκυροδέματος, με Τ-, L- ή ορθογωνικά σχήματα (για την προσομοίωση της διατομής-L είναι απαραίτητο 
να οριστεί μια μηδενική εκκεντρότητα δοκού, ενώ για την προσομοίωση της τελευταίας οι χρήστες 
πρέπει να ορίσουν όμοιες τιμές για τα πλάτη της πλάκας και της δοκού). 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τρία διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Ύψος δοκού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.6 m 
• Πλάτος δοκού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.25 m 
• Ενεργό πλάτος πλάκας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1 m 
• Πάχος πλάκας 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.15 m 
• Πάχος πλάκας 2. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.15 m 
• Εκκεντρότητα δοκού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.375 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση.  

 

 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η απόσταση ράβδων d3 μετράται από την κάτω παρειά της διατομής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Από την έκδοση 6 είναι δυνατό να οριστούν ασύμετρα πάχη πελμάτων (δείτε 

παραπάνω). 



Παράρτημα Δ 377 

 

Ασύμμετρη ορθογωνική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος - rcars 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση ορθογωνικών δοκών 
οπλισμένου σκυροδέματος. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τρία διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Ύψος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.6 m 
• Πλάτος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση.  

 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόσταση ράβδων d3 μετράται από την κάτω παρειά της διατομής. 

 



378 SeismoStruct Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

Ορθογωνική διατομή τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος - rcrws 

Αυτή είναι μια διατομή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση τοιχίων σκυροδέματος 
κάθε σχήματος. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν άκαμπτοι σύνδεσμοι στο μισό από το πλάτος του τοιχίου 
για να συνδέσουν το πλαισιακό στοιχείο του τοιχίου στα παρακείμενα δομικά μέλη, προκειμένου να 
προσομοιωθεί επαρκώς η άκαμπτη στήριξη του τοιχίου και η συνεισφορά του στα συνδεδεμένα μέλη. 

 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τρία διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος τοιχίου. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 2 m 
• Πάχος ακραίων περιοχών διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m 
• Πλάτος ακραίων περιοχών διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Πάχος πυρήνα διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. Μπορούν επίσης να προστεθούν συνδετήρες 
σχήματος ρόμβου στις ακραίες περιοχές της διατομής. 

Ενίσχυση με ΙΟΠ 

Μπορεί να εισαχθεί ύφασμα ΙΟΠ επιλέγοντάς το από μια λίστα με τα πιο κοινά προϊόντα της αγοράς, ή 
εισάγοντας τιμές καθορισμένες από τον χρήστη.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνίσταται στους χρήστες να διαβάσουν το έργο των Beyer et al. [2008] για 

περισσότερες οδηγίες πάνω στο θέμα, ειδικά έαν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη διατομή για 

να προσομοιώσουν τοιχία σχήματος L- ή U-. 



Παράρτημα Δ 379 

 

Ορθογωνική διατομή τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς ψευδοϋποστυλώματα - rcbws 

Αυτή είναι μια διατομή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση τοιχίων σκυροδέματος 
χωρίς ψευδοϋποστυλώματα. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τρία διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος τοιχίου. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1 m 
• Πάχος πυρήνα διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση.  

Ενίσχυση με ΙΟΠ 

Μπορεί να εισαχθεί ύφασμα ΙΟΠ επιλέγοντάς το από μια λίστα με τα πιο κοινά προϊόντα της αγοράς, ή 
εισάγοντας τιμές καθορισμένες από τον χρήστη.  

  



380 SeismoStruct Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

Διατομή τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος μορφής U - rcuws 

Αυτή είναι μια διατομή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση μεμονωμένων τοιχίων 
οπλισμένου σκυροδέματος σχήματος U που υπόκεινται σε ορθογωνική σεισμική φόρτιση. Αν το τοιχίο 
βρίσκεται μέσα ένα κτίριο, τότε κατάλληλοι σύνδεσμοι πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να 
προσομοιωθεί επαρκώς η κίνηση του άκαμπτου τοίχου και η επιρροή του στα συνδεδεμένα δομικά 
μέλη. Για μη ορθογωνική (δηλ. διαγώνια) φόρτιση, η χρήση αυτής της διατομής πρέπει να αποφεύγεται. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις συνίσταται η χρήση κατάλληλα συνδεδεμένων ορθογωνικών διατομών 
τοιχίου (rcrws, rcrs). 

 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τρία διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πίσω πλευράς. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 2 m 
• Πλάτος πλευράς 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1.8 m 
• Πλάτος πλευράς 2. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1.8 m 
• Πάχος πίσω πλευράς. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.25 m 
• Πάχος πλευράς 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.25 m 
• Πάχος πλευράς 2. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.25 m 
• Πλάτος περισφιγμένων άκρων πίσω πλευράς. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Πλάτος περισφιγμένων άκρων πλευράς 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Πλάτος περισφιγμένων άκρων πλευράς 2. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. Μπορούν επίσης να προστεθούν συνδετήρες 
σχήματος ρόμβου στα ορθογωνικά περισφιγμένα άκρατης διατομής. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνίσταται στους χρήστες να διαβάσουν το έργο των Beyer et al. [2008] για 

περισσότερες οδηγίες πάνω στο θέμα.  



Παράρτημα Δ 381 

 

 

Διατομή τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος μορφής Ζ - rczws 

Αυτή είναι μια διατομή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση μεμονωμένου τοιχίου 
οπλισμένου σκυροδέματος σχήματος Ζ. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τρία διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 2 m 
• Πλάτος πλευράς 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1.2 m 
• Πλάτος πλευράς 2. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1.2 m 
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m 
• Πάχος πλευράς 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m 
• Πάχος πλευράς 2. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m 
• Πλάτος περισφιγμένων άκρων κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Πλάτος περισφιγμένων άκρων πλευράς 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Πλάτος περισφιγμένων άκρων πλευράς 2. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. Μπορούν επίσης να προστεθούν συνδετήρες 
σχήματος ρόμβου στα ορθογωνικά περισφιγμένα άκρα της διατομής. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόσταση ράβδων d3 μετράται από την κάτω παρειά της διατομής. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόσταση ράβδων d3 μετράται από την κάτω παρειά της διατομής. 
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Διατομή τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος μορφής L - rclws 

Αυτή είναι μια διατομή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην προσομοίωση μεμονωμένων τοιχίων 
οπλισμένου σκυροδέματος σχήματος L που υπόκεινται σε ορθογωνική σεισμική φόρτιση. Αν το τοιχίο 
βρίσκεται μέσα σε ένα κτίριο, τότε κατάλληλοι σύνδεσμοι πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να 
προσομοιωθεί επαρκώς η κίνηση του άκαμπτου τοιχίου και η επιρροή του στα συνδεδεμένα δομικά 
μέλη. Για μη ορθογωνική (δηλ. διαγώνια) φόρτιση, η χρήση αυτής της διατομής πρέπει να αποφεύγεται. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις συνίσταται η χρήση κατάλληλα συνδεδεμένων ορθογωνικών διατομών 
τοιχίου (rcrws, rcrs). 

 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τρία διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πλευράς 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1.2 m 
• Πλάτος πλευράς 2. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1.2 m 
• Πάχος πλευράς 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.25 m 
• Πάχος πλευράς 2. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.25 m 
• Πλάτος 1 περισφιγμένης κεντρικής περιοχής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Πλάτος 2 περισφιγμένης κεντρικής περιοχής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Πλάτος περισφιγμένου άκρου 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m 
• Πλάτος περισφιγμένου άκρου 2. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. Μπορούν επίσης να προστεθούν συνδετήρες 
σχήματος ρόμβου στα ορθογωνικά περισφιγμένα άκρα της διατομής. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνίσταται στους χρήστες να διαβάσουν το έργο των Beyer et al. [2008] για 

περισσότερες οδηγίες πάνω στο θέμα.  
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Ορθογωνική κοίλη διατομή οπλισμένου σκυροδέματος - rcrhs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά στην προσομοίωση κοίλων ορθογωνικών διατομών 
σε γέφυρες οπλισμένου σκυροδέματος.  

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τρία διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Εξωτερικό ύψος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.9 m 
• Εξωτερικό ύψος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.6 m 
• Εξωτερικό πλάτος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.7 m 
• Εσωτερικό πλάτος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόσταση ράβδων d3 μετράται από την κάτω παρειά της διατομής. 
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Ορθογωνική κοίλη διατομή οπλισμένου σκυροδέματος με στρογγυλεμένες γωνίες - rcrrchs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά στην προσομοίωση κοίλων ορθογωνικών βάθρων 
με στρογγυλεμένες γωνίες σε γέφυρες οπλισμένου σκυροδέματος.  

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τρία διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Εξωτερικό ύψος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.9 m 
• Εσωτερικό ύψος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.6 m 
• Εξωτερικό πλάτος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.7 m 
• Εσωτερικό πλάτος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Ακτίνα καμπυλότητας γωνιών. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.1 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. 
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Κυκλική κοίλη διατομή οπλισμένου σκυροδέματος - rcchs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά στην προσομοίωση κοίλων κυκλικών βάθρων σε 
γέφυρες οπλισμένου σκυροδέματος.  

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τρία διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Εξωτερική διάμετρος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.9 m 
• Εσωτερική διάμετρος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.65 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και της 
μεταξύ τους απόστασης, καθώς και να επιλεγεί κυκλική ή σπειροειδής διάταξη. 

Κιβωτιοειδής διατομή οπλισμένου σκυροδέματος - rcbgs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά στην προσομοίωση δοκών σκυροδέματος με κοίλο 
πυρήνα. 
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Υλικά και Διαστάσεις 

Τρία διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Ύψος κάτω από τα πέλματα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1.2 m 
• Πλάτος κορυφής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 3 m 
• Πλάτος βάσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 2.2 m 
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.35 m 
• Πάχος κορυφής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m 
• Πάχος βάσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m 
• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Ύψος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. 

 

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ 

Ορθογωνική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος με μανδύα - rcjrs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση ορθογωνικών 
υποστυλωμάτων που έχουν ενισχυθεί μέσω μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος (φύλλα χάλυβα ή ΙΟΠ 
μπορούν να προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες διατομές ΟΣ). Η δυνατότητα ορισμού 
διαφορετικών επιπέδων περίσφιγξης για τα εσωτερικά (υφιστάμενα) και τα εξωτερικά (νέα) υλικά 
σκυροδέματος, είναι διαθέσιμη.  

 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόσταση ράβδων d3 μετράται από την κάτω παρειά της διατομής. 
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Υλικά και Διαστάσεις 

Έξι διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Εξωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εξωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Μανδύας Σκυροδέματος, 
• Πυρήνας Σκυροδέματος. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Εξωτερικό ύψος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.5 m 
• Εσωτερικό ύψος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.25 m 
• Εξωτερικό πλάτος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.45 m 
• Εσωτερικό πλάτος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. Μπορούν επίσης να προστεθούν συνδετήρες 
σχήματος ρόμβου. 

Ενίσχυση με ΙΟΠ 

Μπορεί να εισαχθεί ύφασμα ΙΟΠ επιλέγοντάς το από μια λίστα με τα πιο κοινά προϊόντα της αγοράς, ή 
εισάγοντας τιμές καθορισμένες από τον χρήστη. 

Ορθογωνική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος με μανδύα με στρογγυλεμένες άκρες – rcjrrcs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση ορθογωνικών 
υποστυλωμάτων με στρογγυλεμένες γωνίες που έχουν ενισχυθεί μέσω μανδυών οπλισμένου 
σκυροδέματος (φύλλα χάλυβα ή ΙΟΠ μπορούν να προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες 
διατομές ΟΣ). Η δυνατότητα ορισμού διαφορετικών επιπέδων περίσφιγξης για τα εσωτερικά 
(υφιστάμενα) και τα εξωτερικά (νέα) υλικά σκυροδέματος, είναι διαθέσιμη.  

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Έξι διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Εξωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
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• Εσωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εξωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Μανδύας Σκυροδέματος, 
• Πυρήνας Σκυροδέματος. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Εξωτερικό ύψος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.8 m 
• Εξωτερικό πλάτος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.7 m 
• Ακτίνα εσωτερικών στρογγυλοποιημένων γωνιών. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.1 m 
• Πάχος μανδύα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.1 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. Μπορούν επίσης να προστεθούν συνδετήρες 
σχήματος ρόμβου. 

Ενίσχυση με ΙΟΠ 

Μπορεί να εισαχθεί ύφασμα ΙΟΠ επιλέγοντάς το από μια λίστα με τα πιο κοινά προϊόντα της αγοράς, ή 
εισάγοντας τιμές καθορισμένες από τον χρήστη. 

Ορθογωνική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος με τρίπλευρο μανδύα – rcjrs3 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση ορθογωνικών 
υποστυλωμάτων που έχουν ενισχυθεί σε τρείς πλευρές μέσω μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος 
(φύλλα χάλυβα ή ΙΟΠ μπορούν να προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες διατομές ΟΣ). Η 
δυνατότητα ορισμού διαφορετικών επιπέδων περίσφιγξης για τα εσωτερικά (υφιστάμενα) και τα 
εξωτερικά (νέα) υλικά σκυροδέματος, είναι διαθέσιμη.  

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Έξι διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Εξωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εξωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Μανδύας Σκυροδέματος, 
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• Πυρήνας Σκυροδέματος. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Εξωτερικό ύψος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.5 m 
• Εσωτερικό ύψος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Εξωτερικό πλάτος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Εσωτερικό πλάτος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. Μπορούν επίσης να προστεθούν συνδετήρες 
σχήματος ρόμβου. 

Ενίσχυση με ΙΟΠ 

Μπορεί να εισαχθεί ύφασμα ΙΟΠ επιλέγοντάς το από μια λίστα με τα πιο κοινά προϊόντα της αγοράς, ή 
εισάγοντας τιμές καθορισμένες από τον χρήστη. 

Ορθογωνική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος με δίπλευρο μανδύα – rcjrs2 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση ορθογωνικών 
υποστυλωμάτων που έχουν ενισχυθεί σε δύο πλευρές μέσω μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος 
(φύλλα χάλυβα ή ΙΟΠ μπορούν να προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες διατομές ΟΣ). Η 
δυνατότητα ορισμού διαφορετικών επιπέδων περίσφιγξης για τα εσωτερικά (υφιστάμενα) και τα 
εξωτερικά (νέα) υλικά σκυροδέματος, είναι διαθέσιμη.  

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Έξι διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Εξωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εξωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Μανδύας σκυροδέματος, 
• Πυρήνας σκυροδέματος. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Εξωτερικό ύψος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.5 m 
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• Εσωτερικό ύψος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Εξωτερικό πλάτος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Εσωτερικό πλάτος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. Μπορούν επίσης να προστεθούν συνδετήρες 
σχήματος ρόμβου. 

Ενίσχυση με ΙΟΠ 

Μπορεί να εισαχθεί ύφασμα ΙΟΠ επιλέγοντάς το από μια λίστα με τα πιο κοινά προϊόντα της αγοράς, ή 
εισάγοντας τιμές καθορισμένες από τον χρήστη. 

Ορθογωνική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος με μονόπλευρο μανδύα – rcjrs1 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση ορθογωνικών 
υποστυλωμάτων που έχουν ενισχυθεί σε μία πλευρά με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος (φύλλα 
χάλυβα ή ΙΟΠ μπορούν να προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες διατομές ΟΣ). Η 
δυνατότητα ορισμού διαφορετικών επιπέδων περίσφιγξης για τα εσωτερικά (υφιστάμενα) και τα 
εξωτερικά (νέα) υλικά σκυροδέματος, είναι διαθέσιμη. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Έξι διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Εξωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εξωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Μανδύας σκυροδέματος, 
• Πυρήνας σκυροδέματος. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Εξωτερικό ύψος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.55 m 
• Εσωτερικό ύψος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Πλάτος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 
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Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. Μπορούν επίσης να προστεθούν συνδετήρες 
σχήματος ρόμβου. 

Ενίσχυση με ΙΟΠ 

Μπορεί να εισαχθεί ύφασμα ΙΟΠ επιλέγοντάς το από μια λίστα με τα πιο κοινά προϊόντα της αγοράς, ή 
εισάγοντας τιμές καθορισμένες από τον χρήστη. 

Κυκλική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος - rcjcs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση κυκλικών υποστυλωμάτων 
που έχουν ενισχυθεί με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος (φύλλα χάλυβα ή ΙΟΠ μπορούν να 
προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες διατομές ΟΣ). Η δυνατότητα ορισμού 
διαφορετικών επιπέδων περίσφιγξης για τα εσωτερικά (υφιστάμενα) και τα εξωτερικά (νέα) υλικά 
σκυροδέματος, είναι διαθέσιμη. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Έξι διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Εξωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εξωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Μανδύας σκυροδέματος, 
• Πυρήνας σκυροδέματος. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Εξωτερική διάμετρος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.6 m 
• Εσωτερική διάμετρος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
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2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 
στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και της 
μεταξύ τους απόστασης, καθώς και να επιλεγεί κυκλική ή σπειροειδής διάταξη.  

Ενίσχυση με ΙΟΠ 

Μπορεί να εισαχθεί ύφασμα ΙΟΠ επιλέγοντάς το από μια λίστα με τα πιο κοινά προϊόντα της αγοράς, ή 
εισάγοντας τιμές καθορισμένες από τον χρήστη. 

Διατομή υποστυλώματος μορφής Ζ οπλισμένου σκυροδέματος με μανδύα – rcjzcs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση υποστυλωμάτων σχήματος Ζ 
που έχουν ενισχυθεί με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος (φύλλα χάλυβα ή ΙΟΠ μπορούν να 
προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες διατομές ΟΣ). Η δυνατότητα ορισμού 
διαφορετικών επιπέδων περίσφιγξης για τα εσωτερικά (υφιστάμενα) και τα εξωτερικά (νέα) υλικά 
σκυροδέματος, είναι διαθέσιμη. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Έξι διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Εξωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εξωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Μανδύας σκυροδέματος, 
• Πυρήνας σκυροδέματος. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος κάτω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1 m 
• Πάχος κάτω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.45 m 
• Πλάτος άνω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1 m 
• Πάχος άνω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.45 m 
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1.3 m 
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.45 m 
• Πάχος μανδύα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.1 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 
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Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση.  

Ενίσχυση με ΙΟΠ 

Μπορεί να εισαχθεί ύφασμα ΙΟΠ επιλέγοντάς το από μια λίστα με τα πιο κοινά προϊόντα της αγοράς, ή 
εισάγοντας τιμές καθορισμένες από τον χρήστη. 

 

Διατομή υποστυλώματος μορφής L οπλισμένου σκυροδέματος με μανδύα - rcjlcs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση υποστυλωμάτων σχήματος L 
που έχουν ενισχυθεί με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος (φύλλα χάλυβα ή ΙΟΠ μπορούν να 
προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες διατομές ΟΣ). Η δυνατότητα ορισμού 
διαφορετικών επιπέδων περίσφιγξης για τα εσωτερικά (υφιστάμενα) και τα εξωτερικά (νέα) υλικά 
σκυροδέματος, είναι διαθέσιμη. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Έξι διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Εξωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εξωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Μανδύας σκυροδέματος, 
• Πυρήνας σκυροδέματος. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πλευράς 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.8 m 
• Πλάτος πλευράς 2. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.8 m 
• Πάχος πλευράς 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.45 m 
• Πάχος πλευράς 2. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.45 m 
• Πάχος μανδύα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.1 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόσταση ράβδων d3 μετράται από την κάτω παρειά της διατομής. 
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Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση.  

 

Ενίσχυση με ΙΟΠ 

Μπορεί να εισαχθεί ύφασμα ΙΟΠ επιλέγοντάς το από μια λίστα με τα πιο κοινά προϊόντα της αγοράς, ή 
εισάγοντας τιμές καθορισμένες από τον χρήστη. 

Διατομή υποστυλώματος μορφής L οπλισμένου σκυροδέματος με τρίπλευρο μανδύα – rcjlcs3 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση υποστυλωμάτων σχήματος L 
που έχουν ενισχυθεί με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος σε τρείς παρειές (φύλλα χάλυβα ή ΙΟΠ 
μπορούν να προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες διατομές ΟΣ). Η δυνατότητα ορισμού 
διαφορετικών επιπέδων περίσφιγξης για τα εσωτερικά (υφιστάμενα) και τα εξωτερικά (νέα) υλικά 
σκυροδέματος, είναι διαθέσιμη 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Έξι διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Εξωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εξωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Μανδύας σκυροδέματος, 
• Πυρήνας σκυροδέματος. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πλευράς 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.8 m 
• Πλάτος πλευράς 2. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.8 m 
• Πάχος πλευράς 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.45 m 
• Πάχος πλευράς 2. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.45 m 
• Πάχος μανδύα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.1 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόσταση ράβδων d3 μετράται από την κάτω παρειά της διατομής. 

. 
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Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση.  

 

Ενίσχυση με ΙΟΠ 

Μπορεί να εισαχθεί ύφασμα ΙΟΠ επιλέγοντάς το από μια λίστα με τα πιο κοινά προϊόντα της αγοράς, ή 
εισάγοντας τιμές καθορισμένες από τον χρήστη. 

Διατομή υποστυλώματος μορφής Τ οπλισμένου σκυροδέματος με μανδύα - rcjtcs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση υποστυλωμάτων σχήματος Τ 
που έχουν ενισχυθεί με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος (φύλλα χάλυβα ή ΙΟΠ μπορούν να 
προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες διατομές ΟΣ). Η δυνατότητα ορισμού 
διαφορετικών επιπέδων περίσφιγξης για τα εσωτερικά (υφιστάμενα) και τα εξωτερικά (νέα) υλικά 
σκυροδέματος, είναι διαθέσιμη. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Έξι διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Εξωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εξωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Μανδύα σκυροδέματος, 
• Πυρήνας σκυροδέματος. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1.35 m 
• Ύψος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.45 m 
• Πλάτος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.45 m 
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.5 m 
• Εκκεντρότητα κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.45 m 
• Πάχος μανδύα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.1 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόσταση ράβδων d3 και d2 μετρώνται από την κάτω αριστερά γωνία της διατομής. 

. 
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2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 
στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση.  

 

Ενίσχυση με ΙΟΠ 

Μπορεί να εισαχθεί ύφασμα ΙΟΠ επιλέγοντάς το από μια λίστα με τα πιο κοινά προϊόντα της αγοράς, ή 
εισάγοντας τιμές καθορισμένες από τον χρήστη. 

Διατομή υποστυλώματος τύπου Τ οπλισμένου σκυροδέματος με τρίπλευρο μανδύα – rcjtcs3 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση υποστυλωμάτων σχήματος Τ 
που έχουν ενισχυθεί με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος σε τρεις παρειές (φύλλα χάλυβα ή ΙΟΠ 
μπορούν να προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες διατομές ΟΣ). Η δυνατότητα ορισμού 
διαφορετικών επιπέδων περίσφιγξης για τα εσωτερικά (υφιστάμενα) και τα εξωτερικά (νέα) υλικά 
σκυροδέματος, είναι διαθέσιμη. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Έξι διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Εξωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εξωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Μανδύας σκυροδέματος, 
• Πυρήνας σκυροδέματος. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1.35 m 
• Ύψος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.45 m 
• Πλάτος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.45 m 
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.5 m 
• Εκκεντρότητα κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.45 m 
• Πάχος μανδύα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.1 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόσταση ράβδων d3 και d2 μετρώνται από την κάτω αριστερά γωνία της διατομής. 

. 
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2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 
στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. 

 

Ενίσχυση με ΙΟΠ 

Μπορεί να εισαχθεί ύφασμα ΙΟΠ επιλέγοντάς το από μια λίστα με τα πιο κοινά προϊόντα της αγοράς, ή 
εισάγοντας τιμές καθορισμένες από τον χρήστη. 

Διατομή Τ οπλισμένου σκυροδέματος με μανδύα - rcjts 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση δοκών σχήματος Τ-, L-, ή 
ορθογωνικού σχήματος (για την προσομοίωση της διατομής L πρέπει να οριστεί μηδενική 
εκκεντρότητα δοκού, ενώ για την προσομοίωση του τελευταίου, οι χρήστες πρέπει να ορίσουν ίδιες 
τιμές για τα πλάτη πλακών και δοκών) που έχουν ενισχυθεί με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος 
(φύλλα χάλυβα ή ΙΟΠ μπορούν να προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες διατομές ΟΣ). Η 
δυνατότητα ορισμού διαφορετικών επιπέδων περίσφιγξης για τα εσωτερικά (υφιστάμενα) και τα 
εξωτερικά (νέα) υλικά σκυροδέματος, είναι διαθέσιμη. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Έξι διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Εξωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εξωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Μανδύας σκυροδέματος, 
• Πυρήνας σκυροδέματος. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Εξωτερικό ύψος δοκού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.65 m 
• Εξωτερικό πλάτος δοκού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Εξωτερικό ύψος πλάκας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.05 m 
• Εσωτερικό ύψος πλάκας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.5 m 
• Εσωτερικό πλάτος δοκού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m 
• Ενεργό πλάτος πλάκας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.8 m 
• Πάχος πλάκας 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.15 m 
• Πάχος πλάκας 2. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.15 m 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόσταση ράβδων d3 και d2 μετρώνται από την κάτω αριστερά γωνία της διατομής. 

. 
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• Εκκεντρότητα δοκού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. 

 

Διατομή υποστυλώματος μορφής Τ οπλισμένου σκυροδέματος με τρίπλευρο μανδύα – rcjts3 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση δοκών σχήματος Τ-, L-, ή 
ορθογωνικού σχήματος (για την προσομοίωση της διατομής L πρέπει να οριστεί μηδενική 
εκκεντρότητα δοκού, ενώ για την προσομοίωση του τελευταίου, οι χρήστες πρέπει να ορίσουν ίδιες 
τιμές για τα πλάτη πλακών και δοκών) που έχουν ενισχυθεί με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος σε 
τρεις παρειές (φύλλα χάλυβα ή ΙΟΠ μπορούν να προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες 
διατομές ΟΣ). Η δυνατότητα ορισμού διαφορετικών επιπέδων περίσφιγξης για τα εσωτερικά 
(υφιστάμενα) και τα εξωτερικά (νέα) υλικά σκυροδέματος, είναι διαθέσιμη. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Έξι διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Εξωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εξωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Μανδύας σκυροδέματος, 
• Πυρήνας σκυροδέματος. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Εξωτερικό ύψος δοκού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.65 m 
• Εξωτερικό πλάτος δοκού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Εσωτερικό ύψος δοκού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.5 m 
• Εσωτερικό πλάτος δοκού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m 
• Ενεργό πλάτος πλάκας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.8 m 
• Πάχος πλάκας 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.15 m 
• Πάχος πλάκας 2. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.15 m 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόσταση ράβδων d3 μετράται από την κάτω παρειά της διατομής. 

. 
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• Εκκεντρότητα δοκού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. 

 

Διατομή υποστυλώματος μορφής Τ οπλισμένου σκυροδέματος με μονόπλευρο μανδύα – rcjts1 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση δοκών σχήματος Τ-, L-, ή 
ορθογωνικού σχήματος (για την προσομοίωση της διατομής L πρέπει να οριστεί μηδενική 
εκκεντρότητα δοκού, ενώ για την προσομοίωση του τελευταίου, οι χρήστες πρέπει να ορίσουν ίδιες 
τιμές για τα πλάτη πλακών και δοκών) που έχουν ενισχυθεί με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος σε 
μία παρειά (φύλλα χάλυβα ή ΙΟΠ μπορούν να προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες 
διατομές ΟΣ). Η δυνατότητα ορισμού διαφορετικών επιπέδων περίσφιγξης για τα εσωτερικά 
(υφιστάμενα) και τα εξωτερικά (νέα) υλικά σκυροδέματος, είναι διαθέσιμη. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Έξι διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Εξωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εξωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Μανδύας σκυροδέματος, 
• Πυρήνας σκυροδέματος. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Εξωτερικό ύψος δοκού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.65 m 
• Εσωτερικό ύψος πλάκας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.5 m 
• Πλάτος δοκού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m 
• Ενεργό πλάτος πλάκας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.8 m 
• Πάχος πλάκας 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.15 m 
• Πάχος πλάκας 2. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.15 m 
• Εκκεντρότητα δοκού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόσταση ράβδων d3 μετράται από την κάτω παρειά της διατομής. 

. 
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• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. 

 

Ασύμμετρη ορθογωνική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος με μανδύα - rcjars 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση δοκών ορθογωνικού 
σχήματος που έχουν ενισχυθεί με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος (φύλλα χάλυβα ή ΙΟΠ μπορούν να 
προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες διατομές ΟΣ). Η δυνατότητα ορισμού 
διαφορετικών επιπέδων περίσφιγξης για τα εσωτερικά (υφιστάμενα) και τα εξωτερικά (νέα) υλικά 
σκυροδέματος, είναι διαθέσιμη. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Έξι διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Εξωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εξωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Μανδύας σκυροδέματος, 
• Πυρήνας σκυροδέματος. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Εξωτερικό ύψος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.67 m 
• Εξωτερικό πλάτος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Εξωτερικό πάχος άνω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.07 m 
• Εσωτερικό ύψος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.5 m 
• Εσωτερικό πλάτος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόσταση ράβδων d3 μετράται από την κάτω παρειά της διατομής. 

. 
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Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. 

 

Ασύμμετρη ορθογωνική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος με μονόπλευρο μανδύα – rcjars1 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση δοκών ορθογωνικού 
σχήματος που έχουν ενισχυθεί με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος σε μία παρειά (φύλλα χάλυβα ή 
ΙΟΠ μπορούν να προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες διατομές ΟΣ). Η δυνατότητα 
ορισμού διαφορετικών επιπέδων περίσφιγξης για τα εσωτερικά (υφιστάμενα) και τα εξωτερικά (νέα) 
υλικά σκυροδέματος, είναι διαθέσιμη 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Έξι διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Εξωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εξωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Εσωτερικός Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Μανδύας σκυροδέματος, 
• Πυρήνας σκυροδέματος. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Εξωτερικό ύψος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.6 m 
• Εσωτερικό ύψος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.5 m 
• Πλάτος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.35 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόσταση ράβδων d3 μετράται από την κάτω παρειά της διατομής. 
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Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. 

 

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ 

Σύμμεικτη Ι-διατομή - cpis 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση απλά εδραζόμενων σύνθετων 
δοκών. 

 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Δύο διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Μεταλλική Διατομή, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος κάτω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.1 m  
• Πάχος κάτω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m 
• Πλάτος άνω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m  
• Πάχος άνω πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.015 m 
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m 
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.015 m 
• Ενεργό πάτος πλάκας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1 m 
• Πλάτος περισφιγμένης περιοχής πλάκας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.95 m 
• Πάχος πλάκας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.15 m 
• Πάχος περισφιγμένης περιοχής πλάκας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.1 m 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόσταση ράβδων d3 μετράται από την κάτω παρειά της διατομής 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο οπλισμός της πλάκας σκυροδέματος δεν προσομοιώνεται, γι΄αυτό η διατομή θα έχει μια 

μειωμένη αρνητική ικανότητα ροπής αντίστασης. 
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Μερικώς εγκιβωτισμένη σύμμεικτη Ι-διατομή - pecs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση σύνθετων υποστυλωμάτων. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τέσσερα διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Μεταλλική Διατομή, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m 
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.015 m 
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.25 m 
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 
• Πάχος απερίσφιγκτου σκυροδέματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. 

 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια παραβολική καμπύλη έχει οριστεί για να αναπαραστήσει το όριο μεταξύ των πλήρως 

περισφιγμένων και των μερικώς περισφιγμένων περιοχών. Το βάθος του μπορεί να υπολογιστεί 

συντηρητικά ως το 20% του πλάτους του προφίλ χάλυβα. Πιο αυστηρές διαδικασίες εκτίμησης 

μπορούν να βρεθούν στο έργο του Mirza [1989] ή Elnashai and Elghazouli [1993], μεταξύ άλλων. 
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Πλήρως εγκιβωτισμένη σύμμεικτη διατομή - fecs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση σύνθετων υποστυλωμάτων. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τέσσερα διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Μεταλλική Διατομή, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2 m 
• Πάχος πέλματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.015 m 
• Ύψος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.25 m 
• Πάχος κορμού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 m 
• Πλάτος συνδετήρα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.31 m 
• Πλάτος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.35 m 
• Ύψος συνδετήρα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.36 m 
• Ύψος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.025 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Επιπλέον, μπορεί να προσδιοριστεί ο εγκάρσιος οπλισμός, σε όρους διαμέτρου συνδετήρα και των 
σκελών του, καθώς και η μεταξύ τους απόσταση. 
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Σύμμεικτη ορθογωνική διατομή - crs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση σύνθετων υποστυλωμάτων. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τέσσερα διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Μεταλλική Διατομή, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Ύψος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.5 m 
• Πλάτος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.4 m 
• Πάχος χάλυβα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Σύμμεικτη κυκλική διατομή - ccs 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση σύνθετων υποστυλωμάτων.
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Υλικά και Διαστάσεις 

Τέσσερα διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός, 
• Μεταλλική Διατομή, 
• Σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Διάμετρος διατομής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.3 m 
• Πάχος χάλυβα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.01 m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

Διατομή τοίχου τοιχοποιίας – mws 

Αυτή είναι μια διατομή που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση μοντέλων φέρουσας 
τοιχοποιίας. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τρία διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός 
• Τοιχοποιία 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Πλάτος τοιχίου (εντός-επιπέδου διάσταση). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 2,0m 
• Πάχος τοιχοποιίας (εκτός-επιπέδου διάσταση). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0,4m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0,025m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
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2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 
στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

Διατομή διαζώματος/τυμπάνου τοιχοποιίας  – mss 

Αυτή η διατομή χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση ζεύξης δοκών μεταξύ δύο στοιχείων 
τοιχοποιίας. 

 

Υλικά και Διαστάσεις 

Τρία διαφορετικά υλικά μπορούν να οριστούν: 

• Διαμήκης Οπλισμός, 
• Εγκάρσιος Οπλισμός 
• Τοιχοποιία 

Οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι: 

• Ύψος διαζώματος/τυμπάνου (εντός-επιπέδου διάσταση). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0,6m 
• Πάχος διαζώματος/τυμπάνου (εκτός -επιπέδου διάσταση). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0,4m 
• Πάχος επικάλυψης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0,0025m 

Οπλισμός 

Διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μπορούν να οριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1. Με επεξεργασία των διατάξεων οπλισμού 
2. Εισάγοντας το αντίστοιχο εμβαδόν και τις συντεταγμένες διατομής (οι τελευταίες ορίζονται 

στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων της διατομής). 

 

 

 

 



 

Παράρτημα E – Εισαγωγή Δομικών 
Στοιχείων 

Στο παράρτημα αυτό περιγράφονται λεπτομερώς οι τύποι διατομών.  

Ορθογωνικό Υποστύλωμα 

Ορθογωνικά υποστυλώματα μπορούν να εισαχθούν από το κύριο μενού (Εισαγωγή > Ορθογωνικό 

Υποστύλωμα) ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού της γραμμής εργαλείων . Στο Παράθυρο Ιδιοτήτων 
που εμφανίζεται, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις διαστάσεις της διατομής είτε στο παράθυρο 
Προβολή/Επεξεργασία Γεωμετρίας είτε επιλέγοντας μια διατομή από τις προκαθορισμένες τυπικές 
διατομές (τετραγωνική ή ορθογωνική). 

  

Επεξεργασία γεωμετρίας διατομής 

Είναι δυνατόν να οριστεί ύψος υποστυλώματος διαφορετικό από το γενικό ύψος ορόφου, με την 
επιλογή του κουμπιού Ελεύθερο Μήκος και τον ορισμό ενός διαφορετικού μήκους. Εάν, από την άλλη 
πλευρά, δεν επιλεχθεί το κουμπί Ελεύθερο Μήκος, τότε το μέλος έχει το ίδιο ύψος με το ύψος του 
ορόφου. Επιπλέον, η στάθμη θεμελίωσης του υποστυλώματος μπορεί να προσαρμοστεί, παρέχοντας 
έτσι τη δυνατότητα στο χρήστη να καθορίσει διαφορετικές στάθμες θεμελίωσης. 
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Οριακές Συνθήκες 

Οι ιδιότητες του συνδυασμού υλικών μπορούν να οριστούν από το κύριο μενού (Εργαλεία > Ορισμός 

Συνδυασμών Υλικών), μέσω του αντίστοιχου κουμπιού  της γραμμής εργαλείων, ή μέσω του 
κουμπιού Ορισμός Συνδυασμών Υλικών στο Παράθυρο Ιδιοτήτων του μέλους. Οι απαιτούμενες τιμές 
για τον ορισμό των ιδιοτήτων των υλικών εξαρτώνται από τον τύπο των μελών, δηλαδή υφιστάμενα ή 
νέα μέλη. Από προεπιλογή, υπάρχουν δύο συνδυασμοί υλικών, ένα για τα υφιστάμενα στοιχεία και ένα 
για τα νέα. 
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Υλικά 

Ακόμη, ο διαμήκης και εγκάρσιος οπλισμός μπορεί να οριστεί με την επεξεργασία των σχετικών 
διατάξεων οπλισμού. 

 

Διάταξη Οπλισμού 
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Η προσθήκη μεμονωμένων ράβδων διαμήκη οπλισμού μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω της 
αντίστοιχης ενότητας Πρόσθετες Ράβδοι, όπου πρόσθετος οπλισμός μπορεί να εισαχθεί γραφικά όπως 
φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: 

 

Παράθυρο Επεξεργασίας/Προβολής πρόσθετου οπλισμού 

Στο Παράθυρο Ιδιοτήτων οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την Προβολή Οπλισμού, όπου προβάλλεται 
ο οπλισμός της διατομής (διαμήκης και εγκάρσιος), ή την Προβολή/Επεξεργασία Γεωμετρίας, όπου 
προβάλλονται οι διαστάσεις της διατομής με δυνατότητα τροποποίησής τους. 

 

Προβολή Οπλισμού 

Μανδύες ΟΣ μπορούν να εφαρμοστούν στη διατομή επιλέγοντας τον τύπο του μανδύα στην ενότητα 
Μανδύας, δηλαδή αν είναι πλήρης μανδύας, μονόπλευρος, δίπλευρος ή τρίπλευρος, και ορίζοντας τον 
συνδυασμό υλικών και τον διαμήκη και εγκάρσιο οπλισμό του μανδύα. 
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Μανδύας 

Η προσθήκη μεμονωμένων ράβδων διαμήκη οπλισμού στον μανδύα μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί 
μέσω της αντίστοιχης ενότητας Πρόσθετες Ράβδοι, όπου πρόσθετος οπλισμός μπορεί να εισαχθεί 
γραφικά όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: 
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Παράθυρο Επεξεργασίας/Προβολής πρόσθετου οπλισμού 

Περαιτέρω, υφάσματα ΙΟΠ μπορούν να οριστούν σε στοιχεία υποστυλώματος μέσω της ενότητας 
Ορισμός Περιτύλιξης με ΙΟΠ, όπου οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το ύφασμα ΙΟΠ από μια λίστα με 
τα πιο συνήθη προϊόντα, που διατίθενται στην αγορά, ή να εισάγουν τιμές της επιλογής τους. 

Στην ενότητα της Προηγμένης Προσομοίωσης, οι ρυθμίσεις στοιχείου που βασίζονται στον κανονισμό 
μπορούν να οριστούν μέσω του παραθύρου διαλόγου Ειδικές Ιδιότητες Μέλους που ανοίγει από το 
αντίστοιχο κουμπί. Οι Παράμετροι Μοντελοποίησης του μέλους μπορούν επίσης να οριστούν από το 
παράθυρο Παραμέτρων Προσομοίωσης, προσβάσιμο από το Παράθυρο Ιδιοτήτων. 

 

Μετά τον καθορισμό όλων των ιδιοτήτων της διατομής, το νέο μέλος μπορεί να προστεθεί με ένα απλό 
κλικ στο Κύριο παράθυρο του Προσομοιωτή Κτιρίου. Η θέση της διατομής που αντιστοιχεί στο σημείο 
εισαγωγής (δηλαδή το κλικ του ποντικιού) και η περιστροφή της διατομής σε κάτοψη μπορούν να 
επιλεγούν από το παράθυρο Ιδιοτήτων Μέλους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η διατομή είναι με μανδύα, στις Ειδικές Ιδιότητες Μέλους οι χρήστες θα πρέπει να 

λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις παραμέτρους, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η 

διατομή, δηλαδή τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα νέα μέρη. 
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Επιλογή του σημείου εισαγωγής και περιστροφή της κάτοψης της διατομής. 

Υποστύλωμα Μορφής L 

Υποστυλώματα Μορφής L μπορούν να εισαχθούν από το κύριο μενού (Εισαγωγή > Υποστύλωμα 

Μορφής L) ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού  της γραμμής εργαλείων. Στο Παράθυρο Ιδιοτήτων που 
εμφανίζεται, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις διαστάσεις της διατομής είτε στο παράθυρο 
Προβολή/Επεξεργασία Γεωμετρίας είτε επιλέγοντας μια διατομή από τις προκαθορισμένες τυπικές 
διατομές (συμμετρική ή μη συμμετρική). 

 

Επεξεργασία γεωμετρίας διατομής 

Είναι δυνατόν να οριστεί ύψος υποστυλώματος διαφορετικό από το γενικό ύψος ορόφου, με την 
επιλογή του κουμπιού Ελεύθερο Μήκος και τον ορισμό ενός διαφορετικού μήκους. Εάν, από την άλλη 
πλευρά, δεν επιλεχθεί το κουμπί Ελεύθερο Μήκος, τότε το μέλος έχει το ίδιο ύψος με το ύψος του 



Παράρτημα E 415 

 

ορόφου. Επιπλέον, η στάθμη θεμελίωσης του υποστυλώματος μπορεί να προσαρμοστεί, παρέχοντας 
έτσι τη δυνατότητα στο χρήστη να καθορίσει διαφορετικές στάθμες θεμελίωσης. 

Είναι δυνατόν να οριστεί ύψος υποστυλώματος διαφορετικό από το γενικό ύψος ορόφου, με την 
επιλογή του κουμπιού Ελεύθερο Μήκος και τον ορισμό ενός διαφορετικού μήκους. Εάν, από την άλλη 
πλευρά, δεν επιλεχθεί το κουμπί Ελεύθερο Μήκος, τότε το μέλος έχει το ίδιο ύψος με το ύψος του 
ορόφου. Επιπλέον, η στάθμη θεμελίωσης του υποστυλώματος μπορεί να προσαρμοστεί, παρέχοντας 
έτσι τη δυνατότητα στο χρήστη να καθορίσει διαφορετικές στάθμες θεμελίωσης. 

 

Οριακές Συνθήκες 

Οι ιδιότητες του συνδυασμού υλικών μπορούν να οριστούν από το κύριο μενού (Εργαλεία > Ορισμός 

Συνδυασμών Υλικών), μέσω του αντίστοιχου κουμπιού  της γραμμής εργαλείων, ή μέσω του 
κουμπιού Ορισμός Συνδυασμών Υλικών στο Παράθυρο Ιδιοτήτων του μέλους. Οι απαιτούμενες τιμές 
για τον ορισμό των ιδιοτήτων των υλικών εξαρτώνται από τον τύπο των μελών, δηλαδή υφιστάμενα ή 
νέα μέλη. Από προεπιλογή, υπάρχουν δύο συνδυασμοί υλικών, ένα για τα υφιστάμενα στοιχεία και ένα 
για τα νέα. 

 



416 SeismoStruct Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

 

Υλικά 

Ακόμη, ο διαμήκης και εγκάρσιος οπλισμός μπορεί να οριστεί με την επεξεργασία των σχετικών 
διατάξεων οπλισμού. 
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Διάταξη Οπλισμού  

Η προσθήκη μεμονωμένων διαμήκων ράβδων οπλισμού μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω της 
αντίστοιχης ενότητας Πρόσθετες Ράβδοι, όπου πρόσθετος οπλισμός μπορεί να εισαχθεί γραφικά όπως 
φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: 

 

Παράθυρο Επεξεργασίας/Προβολής πρόσθετου οπλισμού 
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Στο Παράθυρο Ιδιοτήτων οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την Προβολή Οπλισμού, όπου  προβάλλεται 
ο οπλισμός της διατομής (διαμήκης και εγκάρσιος) ή την Προβολή/Επεξεργασία Γεωμετρίας, όπου 
προβάλλονται οι διαστάσεις της διατομής με δυνατότητα τροποποίησής τους. 

 

Προβολή Οπλισμού 

Μανδύες ΟΣ μπορούν να εφαρμοστούν στη διατομή επιλέγοντας τον τύπο του μανδύα στην ενότητα 
Μανδύας, δηλαδή αν είναι πλήρης μανδύας ή τρίπλευρος, και ορίζοντας τον συνδυασμό υλικών και τον 
διαμήκη και εγκάρσιο οπλισμό του μανδύα. 

 

Μανδύας 
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Η προσθήκη μεμονωμένων ράβδων διαμήκη οπλισμού στον μανδύα μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί 
μέσω της αντίστοιχης ενότητας Πρόσθετες Ράβδοι, όπου πρόσθετος οπλισμός μπορεί να εισαχθεί 
γραφικά όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: 

  

Παράθυρο Επεξεργασίας/Προβολής πρόσθετου οπλισμού 

Περαιτέρω, υφάσματα ΙΟΠ μπορούν να οριστούν σε στοιχεία υποστυλώματος μέσω της ενότητας 
Ορισμός Περιτύλιξης με ΙΟΠ, όπου οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το ύφασμα ΙΟΠ από μια λίστα με 
τα πιο συνήθη προϊόντα, που διατίθενται στην αγορά, ή να εισάγουν τιμές της επιλογής τους. 

Στην ενότητα της Προηγμένης Προσομοίωσης, οι ρυθμίσεις στοιχείου που βασίζονται στον κανονισμό 
μπορούν να οριστούν μέσω του παραθύρου διαλόγου Ειδικές Ιδιότητες Μέλους που ανοίγει από το 
αντίστοιχο κουμπί. Οι Παράμετροι Μοντελοποίησης του μέλους μπορούν επίσης να οριστούν από το 
παράθυρο Παραμέτρων Προσομοίωσης, προσβάσιμο από το Παράθυρο Ιδιοτήτων. 

 

Μετά τον καθορισμό όλων των ιδιοτήτων της διατομής, το νέο μέλος μπορεί να προστεθεί με ένα απλό 
κλικ στο Κύριο παράθυρο του Προσομοιωτή Κτιρίου. Η θέση της διατομής που αντιστοιχεί στο σημείο 
εισαγωγής (δηλαδή το κλικ του ποντικιού) και η περιστροφή της διατομής σε κάτοψη μπορούν να 
επιλεγούν από το παράθυρο Ιδιοτήτων Μέλους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η διατομή είναι με μανδύα, στις Ειδικές Ιδιότητες Μέλους οι χρήστες θα πρέπει να 

λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις παραμέτρους, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η 

διατομή, δηλαδή τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα νέα μέρη. 
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Επιλογή του σημείου εισαγωγής και περιστροφή της κάτοψης της διατομής 

Υποστύλωμα Μορφής Τ 

Υποστυλώματα Μορφής Τ μπορούν να εισαχθούν από το κύριο μενού (Εισαγωγή > Υποστύλωμα 

Μορφής Τ) ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού  της γραμμής εργαλείων. Στο Παράθυρο Ιδιοτήτων που 
εμφανίζεται, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις διαστάσεις της διατομής είτε στο παράθυρο 
Προβολή/Επεξεργασία Γεωμετρίας είτε επιλέγοντας μία διατομή από τις προκαθορισμένες τυπικές 
διατομές (συμμετρική ή μη συμμετρική). 

 

Επεξεργασία διαστάσεων διατομής 

Είναι δυνατόν να οριστεί ύψος υποστυλώματος διαφορετικό από το γενικό ύψος ορόφου, με την 
επιλογή του κουμπιού Ελεύθερο Μήκος και τον ορισμό ενός διαφορετικού μήκους. Εάν, από την άλλη 
πλευρά, δεν επιλεχθεί το κουμπί Ελεύθερο Μήκος, τότε το μέλος έχει το ίδιο ύψος με το ύψος του 
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ορόφου. Επιπλέον, η στάθμη θεμελίωσης του υποστυλώματος μπορεί να προσαρμοστεί, παρέχοντας 
έτσι τη δυνατότητα στον χρήστη να καθορίσει διαφορετικές στάθμες θεμελίωσης. 

 

Οριακές Συνθήκες 

Οι ιδιότητες του συνδυασμού υλικών μπορούν να οριστούν από το κύριο μενού (Εργαλεία > Ορισμός 

Συνδυασμών Υλικών), μέσω του αντίστοιχου κουμπιού  της γραμμής εργαλείων, ή μέσω του 
κουμπιού Ορισμός Συνδυασμών Υλικών στο Παράθυρο Ιδιοτήτων του μέλους. Οι απαιτούμενες τιμές 
για τον ορισμό των ιδιοτήτων των υλικών εξαρτώνται από τον τύπο των μελών, δηλαδή υφιστάμενα ή 
νέα μέλη. Από προεπιλογή, υπάρχουν δύο συνδυασμοί υλικών, ένα για τα υφιστάμενα στοιχεία και ένα 
για τα νέα. 

 

Υλικά 
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Ακόμη, ο διαμήκης και εγκάρσιος οπλισμός μπορεί να οριστεί με την επεξεργασία των σχετικών 
διατάξεων οπλισμού. 

  

Διάταξη Οπλισμού  

Η προσθήκη μεμονωμένων διαμήκων ράβδων οπλισμού μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω της 
αντίστοιχης ενότητας Πρόσθετες Ράβδοι, όπου ο επιπρόσθετος οπλισμός μπορεί να εισαχθεί γραφικά 
όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα:  
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Παράθυρο Επεξεργασίας/Προβολής Πρόσθετου οπλισμού 

Στο Παράθυρο Ιδιοτήτων οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την Προβολή Οπλισμού, όπου προβάλλεται 
ο οπλισμός της διατομής (διαμήκης και εγκάρσιος) ή την Προβολή/Επεξεργασία Γεωμετρίας, όπου 
προβάλλονται οι διαστάσεις της διατομής με δυνατότητα τροποποίησής τους. 

 

Προβολή οπλισμού 

Μανδύες ΟΣ μπορούν να εφαρμοστούν στη διατομή επιλέγοντας τον τύπο του μανδύα στην ενότητα 
Μανδύας, δηλαδή αν είναι πλήρης μανδύας ή τρίπλευρος, και ορίζοντας τον συνδυασμό υλικών και τον 
διαμήκη και εγκάρσιο οπλισμό του μανδύα. 
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Μανδύας 

Η προσθήκη μεμονωμένων ράβδων διαμήκη οπλισμού στον μανδύα μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί 
μέσω της αντίστοιχης ενότητας Πρόσθετες Ράβδοι, όπου πρόσθετος οπλισμός μπορεί να εισαχθεί 
γραφικά όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: 
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Παράθυρο Επεξεργασίας/Προβολής πρόσθετου οπλισμού 

Περαιτέρω, υφάσματα ΙΟΠ μπορούν να οριστούν σε στοιχεία υποστυλώματος μέσω της ενότητας 
Ορισμός Περιτύλιξης με ΙΟΠ, όπου οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το ύφασμα ΙΟΠ από μια λίστα με 
τα πιο συνήθη προϊόντα, που διατίθενται στην αγορά, ή να εισάγουν τιμές της επιλογής τους. 

Στην ενότητα της Προηγμένης Προσομοίωσης, οι ρυθμίσεις στοιχείου που βασίζονται στον κανονισμό 
μπορούν να οριστούν μέσω του παραθύρου διαλόγου Ειδικές Ιδιότητες Μέλους που ανοίγει από το 
αντίστοιχο κουμπί. Οι Παράμετροι Μοντελοποίησης του μέλους μπορούν επίσης να οριστούν από το 
παράθυρο Παραμέτρων Προσομοίωσης, προσβάσιμο από το Παράθυρο Ιδιοτήτων.  

 

Μετά τον καθορισμό όλων των ιδιοτήτων της διατομής, το νέο μέλος μπορεί να προστεθεί με ένα απλό 
κλικ στο Κύριο παράθυρο του Προσομοιωτή Κτιρίου. Η θέση της διατομής που αντιστοιχεί στο σημείο 
εισαγωγής (δηλαδή το κλικ του ποντικιού) και η περιστροφή της διατομής σε κάτοψη μπορούν να 
επιλεγούν από το παράθυρο Ιδιοτήτων Μέλους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η διατομή είναι με μανδύα, στις Ειδικές Ιδιότητες Μέλους οι χρήστες θα πρέπει να 

λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις παραμέτρους, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η 

διατομή, δηλαδή τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα νέα μέρη. 
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Επιλογή του σημείου εισαγωγής και της περιστροφής της κάτοψης της διατομής. 

Κυκλικό Υποστύλωμα 

Κυκλικά υποστυλώματα μπορούν να εισαχθούν από το κύριο μενού (Εισαγωγή > Κυκλικό Υποστύλωμα) 

ή από το αντίστοιχο κουμπί  της γραμμής εργαλείων. Στο Παράθυρο Ιδιοτήτων που εμφανίζεται, οι 
χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις διαστάσεις της διατομής είτε στο παράθυρο 
Προβολή/Επεξεργασία Γεωμετρίας είτε επιλέγοντας μία διατομή από τις προκαθορισμένες τυπικές 
διατομές. 

 

Τροποποίηση διαστάσεων διατομής 

Είναι δυνατόν να οριστεί ύψος υποστυλώματος διαφορετικό από το γενικό ύψος του ορόφου, με την 
επιλογή του κουμπιού Ελεύθερο Μήκος και τον ορισμό ενός διαφορετικού μήκους. Εάν, από την άλλη 
πλευρά, δεν επιλεχθεί το κουμπί Ελεύθερο Μήκος, τότε το μέλος έχει το ίδιο ύψος με το ύψος του 
ορόφου. Επιπλέον, η στάθμη θεμελίωσης του υποστυλώματος μπορεί να προσαρμοστεί, παρέχοντας 
έτσι τη δυνατότητα στον χρήστη να καθορίσει διαφορετικές στάθμες θεμελίωσης. 
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Οριακές Συνθήκες 

Οι ιδιότητες του συνδυασμού υλικών μπορούν να οριστούν από το κύριο μενού (Εργαλεία > Ορισμός 

Συνδυασμών Υλικών), μέσω του αντίστοιχου κουμπιού  της γραμμής εργαλείων, ή μέσω του 
κουμπιού Ορισμός Συνδυασμών Υλικών στο Παράθυρο Ιδιοτήτων του μέλους. Οι απαιτούμενες τιμές 
για τον ορισμό των ιδιοτήτων των υλικών εξαρτώνται από τον τύπο των μελών, δηλαδή υφιστάμενα ή 
νέα μέλη. Από προεπιλογή, υπάρχουν δύο συνδυασμοί υλικών, ένα για τα υφιστάμενα στοιχεία και ένα 
για τα νέα. 

 

Υλικά 
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Ακόμη, ο διαμήκης και εγκάρσιος οπλισμός μπορεί να οριστεί με την επεξεργασία των σχετικών 
διατάξεων οπλισμού. 

 

Διάταξη Οπλισμού  

Η προσθήκη μεμονωμένων διαμήκων ράβδων οπλισμού μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω της 
αντίστοιχης ενότητας Πρόσθετες Ράβδοι, όπου πρόσθετος οπλισμός μπορεί να εισαχθεί γραφικά όπως 
φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: 
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Παράθυρο Επεξεργασίας/ Προβολή πρόσθετου οπλισμού 

Στο Παράθυρο Ιδιοτήτων οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την Προβολή Οπλισμού, όπου προβάλλεται 
ο οπλισμός της διατομής (διαμήκης και εγκάρσιος), ή την Προβολή/Επεξεργασία Γεωμετρίας, όπου 
προβάλλονται οι διαστάσεις της διατομής με δυνατότητα τροποποίησής τους. 

 

Προβολή Οπλισμού 

Μανδύες ΟΣ μπορούν να εφαρμοστούν στη διατομή επιλέγοντας τον πλήρη τύπο μανδύα και ορίζοντας 
τον συνδυασμό υλικών και τον διαμήκη και εγκάρσιο οπλισμό του μανδύα. 
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Μανδύας 

Η προσθήκη μεμονωμένων ράβδων διαμήκη οπλισμού στον μανδύα μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί 
μέσω της αντίστοιχης ενότητας Πρόσθετες Ράβδοι, όπου πρόσθετος οπλισμός μπορεί να εισαχθεί 
γραφικά όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: 
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Παράθυρο Επεξεργασίας/Προβολής πρόσθετου οπλισμού 

Περαιτέρω, υφάσματα ΙΟΠ μπορούν να οριστούν σε στοιχεία υποστυλώματος μέσω της ενότητας 
Ορισμός Περιτύξης με ΙΟΠ, όπου οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το ύφασμα ΙΟΠ από μια λίστα με τα 
πιο συνήθη προϊόντα, που διατίθενται στην αγορά, ή να εισάγουν τιμές της επιλογής τους. 

Στην ενότητα της Προηγμένης Προσομοίωσης, οι ρυθμίσεις στοιχείου που βασίζονται στον κανονισμό 
μπορούν να οριστούν μέσω του παραθύρου διαλόγου Ειδικές Ιδιότητες Μέλους που ανοίγει από το 
αντίστοιχο κουμπί. Οι Παράμετροι Μοντελοποίησης του μέλους μπορούν επίσης να οριστούν από το 
παράθυρο Παραμέτρων Προσομοίωσης, προσβάσιμο από το Παράθυρο Ιδιοτήτων. 

 

Μετά τον καθορισμό όλων των ιδιοτήτων της διατομής, το νέο μέλος μπορεί να προστεθεί με ένα απλό 
κλικ στο Κύριο παράθυρο του Προσομοιωτή Κτιρίου. Η θέση της διατομής που αντιστοιχεί στο σημείο 
εισαγωγής (δηλαδή το κλικ του ποντικιού) και η περιστροφή της διατομής σε κάτοψη μπορούν να 
επιλεγούν από το παράθυρο Ιδιοτήτων Μέλους. 

 

Επιλογή σημείου εισαγωγής 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η διατομή είναι με μανδύα, στις Ειδικές Ιδιότητες Μέλους οι χρήστες θα πρέπει να 

λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις παραμέτρους, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η 

διατομή, δηλαδή τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα νέα μέρη. 
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Τοιχίο 

Τοιχία μπορούν να εισαχθούν από το κύριο μενού (Εισαγωγή > Τοιχίο) ή από το αντίστοιχο κουμπί  
της γραμμής εργαλείων. Στο Παράθυρο Ιδιοτήτων που εμφανίζεται, οι χρήστες μπορούν να 
προσαρμόσουν τις διαστάσεις του πλάτους της διατομής στο παράθυρο Προβολή/Επεξεργασία 
Γεωμετρίας ενώ το μήκος ορίζεται γραφικά με την εισαγωγή του, ορίζοντας δύο σημεία, αρχή και τέλος. 
Αρχικά, το πλάτος του ψευδό-υποστυλώματος υπολογίζεται αυτόματα ως το ένα πέμπτο (1/5) του 
συνολικού μήκους τοιχίου με μέγιστη τιμή ίση με 600 mm. Μετά την εισαγωγή του τοιχίου, υπάρχει 
δυνατότητα τροποποίησής του στο Παράθυρο Ιδιοτήτων. 

 

Τροποποίηση διαστάσεων διατομής 

Είναι δυνατόν να οριστεί ύψος τοιχίου διαφορετικό από το γενικό ύψος ορόφου, με την επιλογή του 
κουμπιού Ελεύθερο Μήκος και τον ορισμό ενός διαφορετικού μήκους. Εάν, από την άλλη πλευρά, δεν 
επιλεχθεί το κουμπί Ελεύθερο Μήκος, τότε το μέλος έχει το ίδιο ύψος με το ύψος του ορόφου. Επιπλέον, 
η στάθμη θεμελίωσης του υποστυλώματος μπορεί να προσαρμοστεί, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 
στον χρήστη να καθορίσει διαφορετικές στάθμες θεμελίωσης. 

 

Οριακές Συνθήκες 

Οι ιδιότητες του συνδυασμού υλικών μπορούν να οριστούν από το κύριο μενού (Εργαλεία > Ορισμός 

Συνδυασμών Υλικών), μέσω του αντίστοιχου κουμπιού  της γραμμής εργαλείων, ή μέσω του 
κουμπιού Ορισμός Συνδυασμών Υλικών στο Παράθυρο Ιδιοτήτων του μέλους. Οι απαιτούμενες τιμές 
για τον ορισμό των ιδιοτήτων των υλικών εξαρτώνται από τον τύπο των μελών, δηλαδή υφιστάμενα ή 
νέα μέλη. Από προεπιλογή, υπάρχουν δύο συνδυασμοί υλικών, ένα για τα υφιστάμενα στοιχεία και ένα 
για τα νέα. 
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Υλικά 

Ακόμη, στην ενότητα του οπλισμού διατίθεται η επιλογή για το αν θα διαθέτει ψευδο-υποστυλώματα 
το τοιχίο και μπορεί να οριστεί ο διαμήκης και εγκάρσιος οπλισμός με την επεξεργασία των σχετικών 
διατάξεων οπλισμού. 

 

Διάταξη Οπλισμού  
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Η προσθήκη μεμονωμένων διαμήκων ράβδων οπλισμού μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω της 
αντίστοιχης ενότητας Πρόσθετες Ράβδοι, όπου ο πρόσθετος οπλισμός μπορεί να εισαχθεί γραφικά 
όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: 

 

Παράθυρο Επεξεργασίας/ Προβολής πρόσθετου οπλισμού 

 

Στο Παράθυρο Ιδιοτήτων, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την Προβολή Οπλισμού, όπου προβάλλεται 
ο οπλισμός της διατομής (διαμήκης και εγκάρσιος), ή την Προβολή/Επεξεργασία Γεωμετρίας, οπού 
προβάλλονται οι διαστάσεις της διατομής με δυνατότητα τροποποίησης. 

 

Προβολή Οπλισμού 

Περαιτέρω, τα υφάσματα ΙΟΠ μπορούν να οριστούν σε στοιχεία τοιχίου μέσω της ενότητας Ορισμός 
Περιτύλιξης με ΙΟΠ, όπου οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το ύφασμα ΙΟΠ από μια λίστα με τα πιο 
συνήθη προϊόντα, που διατίθενται στην αγορά ή να εισάγουν τιμές της επιλογής τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να προσθέσουν διαμήκεις ράβδοι οπλισμού μέσω της ενότητας Πρόσθετες Ράβδοι, οι 

χρήστες θα πρέπει πρώτα να εισάγουν τη διατομή του τοιχίου στο μοντέλο, ώστε να έχουν καθοριστεί 

πλήρως οι διαστάσεις του τοιχίου, δηλαδή το συνολικό μήκος του τοιχίου και το πλάτος των ψευδο-

υποστυλωμάτων. 
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Στην ενότητα της Προηγμένης Προσομοίωσης, οι ρυθμίσεις στοιχείου που βασίζονται στον κανονισμό 
μπορούν να οριστούν μέσω του παραθύρου διαλόγου Ειδικές Ιδιότητες Μέλους που ανοίγει από το 
αντίστοιχο κουμπί. Οι Παράμετροι Μοντελοποίησης του μέλους μπορούν επίσης να οριστούν από το 
παράθυρο Παραμέτρων Προσομοίωσης, προσβάσιμο από το Παράθυρο Ιδιοτήτων. 

Σε αντίθεση με τον ορισμό των υποστυλωμάτων, όπου ένα απλό κλικ αρκεί για τον ορισμό του μέλους, 
στις διατομές τοιχίων θα πρέπει να περιγράφονται δύο σημεία στο Κύριο Παράθυρο Προσομοιωτή 
Κτιρίου. Η γραμμή εισαγωγής μπορεί να βρίσκεται στο κέντρο ή σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές 
του τοιχίου. Αυτό μπορεί να οριστεί κάνοντας κλικ σε οποιαδήποτε από τις τρεις γραμμές στο παράθυρο 
Προβολή/Επεξεργασία Γεωμετρίας (η μαύρη γραμμή είναι η επιλεγμένη γραμμή). 

 

 

 

Επιλογή της γραμμής εισαγωγής 
 

Εισαγωγή τοιχίου 

Δοκός 

Δοκοί μπορούν να εισαχθούν από το κύριο μενού (Εισαγωγή >  Δοκός) ή από το αντίστοιχο κουμπί  
της γραμμής εργαλείων. Στο Παράθυρο Ιδιοτήτων που εμφανίζεται, οι χρήστες μπορούν να 
προσαρμόσουν τις διαστάσεις της διατομής είτε στο παράθυρο Προβολή/Επεξεργασία Γεωμετρίας είτε 
επιλέγοντας μία διατομή από τις προκαθορισμένες τυπικές διατομές. 

 

Επεξεργασία διαστάσεων διατομής 
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Οι κεκλιμένες δοκοί μπορούν να προσομοιωθούν αποτελεσματικά καθορίζοντας τις διαφορές 
ανύψωσης των δύο άκρων της δοκού σε σχέση με το ύψος του ορόφου. Το ύψος των υποστυλωμάτων 
που τις στηρίζουν προσαρμόζεται αυτόματα. 

 

 

Κεκλιμένη δοκός 

Οι ιδιότητες του συνδυασμού των υλικών ορίζονται από το κύριο μενού (Εργαλεία > Ορισμός 

Συνδυασμός Υλικών), μέσω του αντίστοιχου κουμπιού  της γραμμής εργαλείων, ή μέσω του κουμπιού 
Ορισμός Συνδυασμών Υλικών στο Παράθυρο Ιδιοτήτων του μέλους. Οι απαιτούμενες τιμές για τον 
ορισμό των ιδιοτήτων των υλικών εξαρτώνται από τον τύπο των μελών, δηλαδή υφιστάμενα ή νέα 
μέλη. Από προεπιλογή υπάρχουν δύο συνδυασμοί υλικών, ένας για τα υφιστάμενα στοιχεία και ένας για 
τα νέα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στην περίπτωση δοκών που στηρίζονται στο ίδιο υποστύλωμα σε διαφορετικά ύψη, το 

πρόγραμμα υποδιαιρεί αυτόματα το μέλος του υποστυλώματος, έτσι ώστε να προσομοιώνει 

αποτελεσματικά το κοντό υποστύλωμα που δημιουργείται. 
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Υλικά 

Στις διατομές των δοκών μπορεί επίσης να οριστεί πρόσθετο μόνιμο κατανεμημένο φορτίο, το οποίο 
χρησιμεύει στον προσδιορισμό οποιουδήποτε φορτίου δεν σχετίζεται με το ίδιο βάρος της κατασκευής 
(π.χ. τελειώματα, τοιχοπληρώσεις, μεταβλητή φόρτιση κ.λπ.). 

 

Φόρτιση 

Ακόμη, ο διαμήκης και εγκάρσιος οπλισμός μπορεί να οριστεί μέσω των σχετικών διατάξεων οπλισμού. 
Διαφορετικές διατάξεις οπλισμού μπορούν να οριστούν στο μέσο και στα δύο άκρα της δοκού. 
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Διάταξη Οπλισμού 

Η προσθήκη μεμονωμένων διαμήκων ράβδων οπλισμού μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω της 
αντίστοιχης ενότητας Πρόσθετες Ράβδοι, όπου πρόσθετος οπλισμός μπορεί να εισαχθεί γραφικά όπως 
φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: 
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Παράθυρο Επεξεργασίας/Προβολής πρόσθετου οπλισμού 

Στο Παράθυρο Ιδιοτήτων οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την Προβολή Οπλισμού, όπου προβάλλεται 
ο οπλισμός της διατομής στην αρχή, στο μέσο και στο τέλος (διαμήκης και εγκάρσιος), ή την 
Προβολή/Επεξεργασία Γεωμετρίας, όπου προβάλλονται οι διαστάσεις της διατομής με δυνατότητα 
τροποποίησής τους. 

 

Οπλισμός αρχικού τμήματος δοκού 

  

Οπλισμός μεσαίου τμήματος δοκού 

Μανδύες ΟΣ μπορούν να εφαρμοστούν στη διατομή επιλέγοντας τον τύπο του μανδύα στην ενότητα 
Μανδύας, δηλαδή αν είναι πλήρης μανδύας, μονόπλευρος ή τρίπλευρος, και ορίζοντας τον συνδυασμό 
υλικών και τον διαμήκη και εγκάρσιο οπλισμό του μανδύα. 
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Μανδύας 

Η προσθήκη μεμονωμένων ράβδων διαμήκη οπλισμού στον μανδύα μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί 
μέσω της αντίστοιχης ενότητας Πρόσθετες Ράβδοι, όπου πρόσθετος οπλισμός μπορεί να εισαχθεί 
γραφικά όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: 
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Παράθυρο Επεξεργασίας/Προβολής πρόσθετου οπλισμού 

Στην ενότητα της Προηγμένης Προσομοίωσης, οι ρυθμίσεις στοιχείου που βασίζονται στον κανονισμό 
μπορούν να οριστούν μέσω του παραθύρου διαλόγου Ειδικές Ιδιότητες Μέλους που ανοίγει από το 
αντίστοιχο κουμπί. Οι Παράμετροι Μοντελοποίησης του μέλους μπορούν επίσης να οριστούν από το 
παράθυρο Παραμέτρων Προσομοίωσης, προσβάσιμο από το Παράθυρο Ιδιοτήτων. 

 

Κατά παρόμοιο τρόπο με τα τοιχία, για τον ορισμό της δοκού θα πρέπει να περιγράφονται δύο σημεία 
στο Κύριο Παράθυρο Προσομοιωτή Κτιρίου. Η γραμμή εισαγωγής μπορεί να βρίσκεται στο κέντρο ή σε 
οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές της δοκού. Αυτό μπορεί να οριστεί κάνοντας κλικ σε οποιαδήποτε 
από τις τρεις γραμμές στην Προβολή/Επεξεργασία Γεωμετρίας (η μαύρη γραμμή είναι η επιλεγμένη 
γραμμή). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Όταν η διατομή είναι με μανδύα, στις Ειδικές Ιδιότητες Μέλους οι χρήστες θα πρέπει να 

λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις παραμέτρους, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η 

διατομή, δηλαδή τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα νέα μέρη. 



442 SeismoStruct Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

 

Επιλογή γραμμής εισαγωγής 

Όταν μια ορισμένη δοκός τέμνει ένα υφιστάμενο υποστύλωμα ή τοιχίο, υποδιαιρείται αυτόματα και 
έτσι δημιουργούνται δύο μέλη. Συνεπώς, πολλές δοκοί μπορούν να οριστούν στη σειρά με δύο μόνο κλικ. 

 

 

Εισαγωγή 3 δοκών με μία κίνηση 

Μετά τον ορισμό των πλακών, δύναται να εμφανιστούν δύο πρόσθετες επιλογές στην ενότητα 
Γεωμετρία του Παράθυρου Ιδιοτήτων των δοκών: (i) επιλογή για το αν θα συμπεριληφθεί ή όχι το 
συνεργαζόμενο πλάτος των δοκών στους υπολογισμούς και (ii) επιλογή για το αν η δοκός είναι 
ανεστραμμένη ή όχι. Το συνεργαζόμενο πλάτος υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, αλλά 
μπορεί επίσης να τροποποιηθεί από το χρήστη. 
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Παράθυρο Ιδιοτήτων Δοκού (μετά τον ορισμό των πλακών) 

Τοιχοπληρώσεις 

Οι τοιχοπληρώσεις μπορούν να εισαχθούν από το κύριο μενού (Εισαγωγή > Εισαγωγή τοιχοπλήρωσης) 

ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού της γραμμής εργαλείων . Στο παράθυρο Ιδιοτήτων που 
εμφανίζεται, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις κύριες παραμέτρους που επηρεάζουν την 
αντοχή και την δυσκαμψία της νέας τοιχοπλήρωσης. 

(i) Οι διαστάσεις του τούβλου, το μήκος και το ύψος  

(ii) Το πάχος του κονιάματος 

(iii) Η θλιπτική αντοχή του τούβλου και του κονιάματος 

(iv) Το ποσοστό των ανοιγμάτων στον τοίχο και 

(v) Το ειδικό βάρος του τοίχου. 

Είναι δυνατόν να οριστεί ένα ύψος τοιχοπλήρωσης διαφορετικό από το γενικό ύψος του ορόφου, , με 

την επιλογή του κουμπιού Ελεύθερο Μήκος και τον ορισμό ενός διαφορετικού ύψους. Όταν είναι 

ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, τα γειτονικά υποστυλώματα υποδιαιρούνται αυτόματα από το 

πρόγραμμα σε μικρότερα μέλη. Εάν, από την άλλη πλευρά, έχει επιλεγεί το κουμπί Πλήρους Ύψους, 

τότε το μέλος έχει το ίδιο ύψος με το ύψος του ορόφου. 
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Επεξεργασία παραμέτρων τοιχοπλήρωσης 

Κατά παρόμοιο τρόπο με τα τοιχία και τις δοκούς, για τον ορισμό της τοιχοπλήρωσης θα πρέπει να 
περιγράφονται δύο σημεία στο Κύριο Παράθυρο Προσομοιωτή Κτιρίου. Η γραμμή εισαγωγής μπορεί να 
βρίσκεται στο κέντρο ή σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές της τοιχοπλήρωσης. Αυτό μπορεί να 
οριστεί κάνοντας κλικ σε οποιαδήποτε από τις τρεις γραμμές στην Προβολή/Επεξεργασία Γεωμετρίας 
(η μαύρη γραμμή είναι η επιλεγμένη γραμμή). 

 

 

Επιλογή γραμμής εισαγωγής 

 

 

 

Εισαγωγή τοιχοπλήρωσης 

Μεταλλικοί Σύνδεσμοι 

Οι Μεταλλικοί Σύνδεσμοι μπορούν να εισαχθούν από το κύριο μενού (Εισαγωγή > Εισαγωγή 

Μεταλλικού Συνδέσμου) ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού της γραμμής εργαλείων . Στο παράθυρο 
Ιδιοτήτων που εμφανίζεται, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις κύριες παραμέτρους που 
επηρεάζουν την αντοχή και την δυσκαμψία του νέου συνδέσμου. 

(i) Ο τύπος του συνδέσμου: επί του παρόντος υποστηρίζονται οι ακόλουθοι τύποι: (i) 

Σύνδεσμος μορφής X με συνδεδεμένες διαγώνιες, (ii) Σύνδεσμος μορφής X με μη 

συνδεδεμένες διαγώνιες, (iii) μονή διαγώνιος, (iv) ανεστραμμένη μονή διαγώνιος, v) 

Σύνδεσμος μορφής V και (vi) Ανεστραμμένος Σύνδεσμος V (Chevron Σύνδεσμος)   

(ii) Η χαλύβδινη διατομή των μελών του συνδέσμου 
(iii) Η αντοχή διαρροής του χαλύβδινου συνδέσμου 
(iv) Ο τύπος σύνδεσης με το υφιστάμενο πλαίσιο ΟΣ (με άρθρωση ή πλήρως πακτωμένο) 
(v) Οι ειδικές ιδιότητες μέλους 
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Επεξεργασία παραμέτρων μεταλλικού συνδέσμου 

Κατά παρόμοιο τρόπο με τα τοιχία και τις δοκούς, για τον ορισμό του μεταλλικού συνδέσμου θα πρέπει 
να περιγράφονται δύο σημεία στο Κύριο Παράθυρο Προσομοιωτή Κτιρίου. Η γραμμή εισαγωγής μπορεί 
να βρίσκεται στο κέντρο ή σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές του μεταλλικού συνδέσμου. Αυτό 
μπορεί να οριστεί κάνοντας κλικ σε οποιαδήποτε από τις τρεις γραμμές στην Προβολή/Επεξεργασία 
Γεωμετρίας (η μαύρη γραμμή είναι η επιλεγμένη γραμμή). 

Σε αντίθεση με τα άλλα δομικά μέλη που ορίζονται με δύο κλικ του ποντικιού, στους μεταλλικούς 
συνδέσμους οι χρήστες δεν χρειάζεται να καθορίσουν το πλάτος του συνδέσμου, καθώς αυτό 
λαμβάνεται αυτόματα από την επιλεγμένη χαλύβδινη διατομή. 

Σημειώνεται ότι οι δοκοί, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τον V-Σύνδεσμο και πάνω από τον 
ανεστραμμένο V-Σύνδεσμο, υποδιαιρούνται αυτόματα από το πρόγραμμα. 

 

 

 

Επιλογή γραμμής εισαγωγής 

 

 

 

 

Εισαγωγή Μεταλλικού Συνδέσμου 

 



 

Παράρτημα Ζ – Κατηγορίες Στοιχείων 

Σε αυτό το παράρτημα περιγράφονται λεπτομερώς οι τύποι των στοιχείων. 

ΤΥΠΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΟΚΟΥ-ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ 

Ανελαστικό πλαισιακό στοιχείο δύναμης – infrmFB 

Πρόκειται για 3D στοιχείο δοκού-υποστυλώματος δύναμης το οποίο είναι ικανό για την προσομοίωση 
στοιχείων χωρικών πλαισίων με γεωμετρική μη γραμμικότητα και μη γραμμικότητα υλικών. Όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο περί Ανελαστικότητας Υλικού, η σχέση τάσης-παραμόρφωσης των 
στοιχείων δοκού-υποστυλώματος υπολογίζεται μέσω της ολοκλήρωσης της μη γραμμικής 
μονοαξονικής απόκρισης υλικού των επιμέρους ινών στις οποίες έχει υποδιαιρεθεί η διατομή, 
καταγράφοντας πλήρως την εξάπλωση της ανελαστικότητας κατά το μήκος του στοιχείου και το βάθος 
της διατομής. 

Το στοιχείο infrmFB, είναι το πιο ακριβές μεταξύ των τεσσάρων ανελαστικών πλαισιακών στοιχείων 
του SeismoStruct, καθώς είναι ικανό να προσομοιώσει την ανελαστική συμπεριφορά σε όλο το μήκος 
ενός δομικού μέλους, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται ένα μόνο στοιχείο ανά μέλος. Ως εκ τούτου, η 
χρήση του επιτρέπει πολύ υψηλή ακρίβεια των αναλυτικών αποτελεσμάτων, παρέχοντας ταυτόχρονα 
στους χρήστες τη δυνατότητα άμεσης χρήσης των αποτελεσμάτων των γωνιών στροφής χορδής του 
στοιχείου για τους ελέγχους των σεισμικών κανονισμών (π.χ. Ευρωκώδικας 8, NTC-18, KANEPE, ASCE 
41-17 κλπ.). Ο προκαθορισμένος αριθμός των ινών της διατομής που χρησιμοποιούνται στους 
υπολογισμούς ισορροπίας, που εκτελούνται σε καθεμία από τις τέσσερις διατομές ολοκλήρωσης, 
πρέπει να οριστεί. Οι χρήστες μπορούν να πατήσουν το κουμπί Προβολή Διακριτοποίησης προκειμένου 
να δουν την τριγωνοποίηση της διατομής (δείτε την παρακάτω εικόνα). 

 

Ορισμός νέου στοιχείου infrmFB 

Ο ιδανικός αριθμός ινών, επαρκών για να εγγυηθούν μια κατάλληλη αναπαραγωγή κατανομής τάσεων- 
παραμορφώσεων κατά μήκος της διατομής του στοιχείου, ποικίλει ανάλογα με το σχήμα και τα 
χαρακτηριστικά του υλικού του τελευταίου, ενώ εξαρτάται επίσης από το βαθμό ανελαστικότητας στον 
οποίο θα εκτεθεί το στοιχείο. Ως ένα απλό πρακτικό κανόνα, οι χρήστες μπορούν να θεωρήσουν ότι οι 
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διατομές ενός υλικού συνήθως αναπαρίστανται επαρκώς με 100 ίνες, ενώ πιο σύνθετες διατομές, που 
υπόκεινται σε υψηλά επίπεδα ανελαστικότητας, συνήθως θα χρειαστούν 200 ίνες ή περισσότερες. 
Όμως, μόνο μια ανάλυση ευαισθησίας από τον χρήστη σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση μπορεί χωρίς 
αμφιβολία να εκτιμήσει τον βέλτιστο αριθμό ινών διατομής.  

Στο πλαίσιο διαλόγου Διακριτοποίηση Διατομής, το λογισμικό παρέχει τον επιθυμητό και τον 
πραγματικό (μετά την εκτέλεση διακριτοποίησης της διατομής, μέσω διαδικασιών τριγωνοποίησης) 
αριθμό σημείων ελέγχου. Πατώντας στο κουμπί Ανανέωση μπορείτε να ανανεώσετε την προβολή της 
διακριτοποίησης της διατομής.  

 

Διακριτοποίηση Διατομής 

Επιπλέον, πρέπει να οριστεί ο αριθμός διατομών ολοκλήρωσης. Τυπικά θα χρησιμοποιηθεί ένας 
αριθμός μεταξύ 4 και 7 διατομών ολοκλήρωσης, ωστόσο συνίσταται στους χρήστες να ανατρέξουν στη 
βιβλιογραφία [e.g. Papadrakakis 2008; Calabrese et al. 2010] για περαιτέρω καθοδήγηση πάνω σε αυτό 
το θέμα (υπενθυμίζεται ότι οι θέση αυτών των διατομών ολοκλήρωσης κατά μήκος του στοιχείου 
φαίνονται στην Ανελαστικότητα Υλικού). Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι μέχρι 7 διατομές 
ολοκλήρωσης μπορεί να απαιτηθούν για την ακριβή προσομοίωση της απόκρισης κράτυνσης, αλλά από 
την άλλη, συνίσταται 4 ή 5 διατομές ολοκλήρωσης όταν προβλέπεται ότι τα στοιχεία θα φτάσουν την 
περιοχή πλαστικοποίησής τους. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντί της διακριτοποίησης των στοιχείων για την αναπαράσταση των αλλαγών στις 

λεπτομέρειες όπλισης (δείτε παραπάνω), είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε ένα μόνο στοιχείο 

infrmFB ανά μέλος και μετά να ορίσετε πολλαπλές διατομές. Σημειώνεται ότι αυτές οι διατομές 

μπορεί να διαφέρουν μόνο στον οπλισμό (δηλ. τύπος διατομής, διαστάσεις και υλικά πρέπει να είναι 

τα ίδια).  
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Πολλαπλές διατομές 

Στο πλαίσιο διαλόγου αυτού του στοιχείου είναι δυνατόν να ορίσετε μια συγκεκριμένη απόσβεση 
στοιχείου, σε αντίθεση με την καθολική απόσβεση που ορίζεται από Γενικά > Ρυθμίσεις Έργου > 
Απόσβεση. Προκειμένου να γίνει αυτό οι χρήστες πρέπει απλώς να πατήσουν το κουμπί Απόσβεση και 
μετά να επιλέξουν τον τύπο απόσβεσης που ταιριάζει καλύτερα στο συγκεκριμένο στοιχείο (οι χρήστες 
πρέπει να ανατρέξουν στο μενού Απόσβεσης για να αποκτήσουν εικόνα των διαθέσιμων διαφορετικών 
τύπων απόσβεσης και για συμβουλές για το ποιες μπορεί να είναι οι καλύτερες επιλογές).  

 

Ορισμός ενός στοιχείου συγκεκριμένης απόσβεσης 
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Οι τοπικοί άξονες και ο προσανατολισμός των εσωτερικών δυνάμεων ορίζονται στο παρακάτω σχήμα. 
Ανατρέξτε στη συζήτηση για τους γενικούς και τοπικούς άξονες πλαισίου στο Παράρτημα Α για μια 
λεπτομερή περιγραφή σχετικά με τον προσδιορισμό του προσανατολισμού του τοπικού συστήματος 
αξόνων των στοιχείων. 

 

Τοπικοί Άξονες και προσανατολισμός εσωτερικών δυνάμεων για infrmFB στοιχεία 

Ανελαστικό πλαισιακό στοιχείο δύναμης με πλαστικές αρθρώσεις – infrmFBPH 

Αυτός ο τύπος είναι αντίστοιχος του infrmFB στοιχείου, αλλά με πλαστική άρθρωση, το οποίο 
παρουσιάζει μια παρόμοια κατανεμημένη ανελαστική συμπεριφορά και βασίζεται στις δυνάμεις (forced 
base formulation), αλλά συγκεντρώνει την ανελαστικότητα μέσα σε ένα σταθερό μήκος του στοιχείου 
στα άκρα, όπως προτείνεται από τους Scott and Fenves [2006]. 

Τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου μοντέλου δεν είναι μόνο ο μειωμένος χρόνος ανάλυσης (δεδομένου ότι 
η ολοκλήρωση της απόκρισης των ινών πραγματοποιείται μόνο για τα δύο ακραία τμήματα του 
στοιχείου), αλλά και ο πλήρης έλεγχος/ρύθμιση του μήκους πλαστικής άρθρωσης (ή της εξάπλωσης της 
ανελαστικότητας), που επιτρέπει τον υπερσκελισμό φαινομένων τοπικής αστάθειας, όπως συζητήθηκε 
π.χ. στο Calabrese et al. [2010]. 

Πρέπει να οριστεί ο αριθμός των ινών της διατομής στους υπολογισμούς ισορροπίας που εκτελούνται 
στις ακραίες διατομές του στοιχείου.  

Ο ιδανικός αριθμός ινών, που επαρκούν για να εγγυηθούν μια κατάλληλη αναπαραγωγή κατανομής 
τάσεων- παραμορφώσεων κατά μήκος της διατομής του στοιχείου, ποικίλει ανάλογα με το σχήμα και 
τα χαρακτηριστικά του υλικού του τελευταίου, ενώ εξαρτάται επίσης από το βαθμό ανελαστικότητας 
στον οποίο θα εκτεθεί το στοιχείο. Ως ένα απλό πρακτικό κανόνα, οι χρήστες μπορούν να θεωρήσουν 
ότι διατομές ενός υλικού συνήθως αναπαρίστανται επαρκώς με 100 ίνες, ενώ πιο σύνθετες διατομές, 
που υπόκεινται σε υψηλά επίπεδα ανελαστικότητας, συνήθως θα χρειαστούν 200 ίνες ή περισσότερες. 
Όμως, μόνο μια ανάλυση ευαισθησίας από τον χρήστη σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση μπορεί χωρίς 
αμφιβολία να εκτιμήσει τον βέλτιστο αριθμό ινών διατομής.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η απόσβεση που ορίζεται σε επίπεδο στοιχείου, έχει προβάδισμα έναντι της καθολικής 

απόσβεσης, που σημαίνει ότι οι ‘καθολικά-υπολογισμένοι’ συντελεστές του μητρώου απόσβεσης που 

σχετίζονται με τους βαθμούς ελευθερίας ενός δεδομένου στοιχείου, θα αντικατασταθούν από 

συντελεστές που θα έχουν  υπολογιστεί μέσω πολλαπλασιασμού του μητρώου μάζας του στοιχείου 

με μια παράμετρο ανάλογη της μάζας, ή μέσω του υπολογισμού του μητρώου απόσβεσης Rayleigh του 

στοιχείου. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν ορίζεται απόσβεση Rayleigh σε επίπεδο στοιχείου, η χρήση άλλων συντελεστών από 

το ένα στοιχείο στο άλλο, ή με βάση  εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν στις καθολικές ρυθμίσεις 

απόσβεσης, τότε δεν προσομοιώνεται η κλασική απόσβεση  Rayleigh. Η κλασική απόσβεση Rayleigh 

απαιτεί ομοιόμορφο ορισμό απόσβεσης.  
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Επιπλέον, πρέπει να οριστεί το μήκος της πλαστικής άρθρωσης. Συνίσταται στον χρήστη να ανατρέξει 
στη βιβλιογραφία [e.g. Scott and Fenves 2006, Papadrakakis 2008, Calabrese et al. 2010] για οδηγίες.  

  

Ορισμός ενός νέου στοιχείου infrmFBPH 

Ομοίως με το infrmFB, οι αλλαγές στις λεπτομέρειες οπλισμού μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση 
ενός μόνο στοιχείου infrmFBPH ανά μέλος, όταν έχουν οριστεί πολλαπλές διατομές. Σημειώνεται ότι 
αυτές οι διατομές μπορεί να διαφέρουν μόνο στον οπλισμό (δηλ. ο τύπος της διατομής, οι διαστάσεις 
και τα υλικά πρέπει να είναι τα ίδια). 

 

Πολλαπλές διατομές για στοιχείο infrmFBPH 

Στο πλαίσιο διαλόγου αυτού του στοιχείου είναι δυνατόν να ορίσετε μια συγκεκριμένη απόσβεση-
στοιχείου, σε αντίθεση με την καθολική απόσβεση που ορίζεται από Γενικά > Ρυθμίσεις Έργου > 
Απόσβεση. Προκειμένου να γίνει αυτό οι χρήστες πρέπει απλώς να πατήσουν το κουμπί Απόσβεση και 
μετά να επιλέξουν τον τύπο απόσβεσης που ταιριάζει καλύτερα στο συγκεκριμένο στοιχείο (οι χρήστες 
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πρέπει να  ανατρέξουν στο μενού Απόσβεσης για να αποκτήσουν εικόνα των διαθέσιμων διαφορετικών 
τύπων απόσβεσης και για συμβουλές για το ποιες μπορεί να είναι οι καλύτερες επιλογές). 

 

 

Οι τοπικοί άξονες και ο προσανατολισμός των εσωτερικών δυνάμεων είναι ίδιοι με τα στοιχεία infrmFB. 

Ανελαστικό πλαισιακό στοιχείο μετακίνησης με πλαστικές αρθρώσεις – infrmDBPH  

Πρόκειται για ένα 3D στοιχείο δοκού-υποστυλώματος μετακίνησης με πλαστική άρθρωση, με 
συγκεντρωμένη πλαστικότητα στα δύο άκρα. Όλες οι μη γραμμικές παραμορφώσεις του στοιχείου 
συγκεντρώνονται σε αυτά τα περιστροφικά ελατήρια, ενώ το υπόλοιπο μέλος παραμένει ελαστικό. Ο 
τύπος infrmDBPH είναι ικανός να προσομοιώσει τις γεωμετρικές μη γραμμικότητες. 

Το στοιχείο αποτελείται από τρία υποστοιχεία, δύο συνδέσμους στις άκρες του στοιχείου που 
προσομοιώνουν τις πλαστικές περιστροφικές παραμορφώσεις γύρω από τον 2ο και 3ο τοπικό άξονα, 
και ένα ελαστικό πλαισιακό στοιχείο στη μέση, που προσομοιώνει το μέρος του στοιχείου που 
παραμένει ελαστικό. Τα υποστοιχεία συνδέονται σε σειρά, και απαιτείται επαναληπτική διαδικασία, 
ώστε να επιτευχθεί εσωτερική ισορροπία. 

 

Ορισμός ενός νέου στοιχείου infrmDBPH 

Η σχέση δύναμης-μετακίνησης των τεσσάρων μη γραμμικών περιστροφικών ελατηρίων στα άκρα του 
στοιχείου χαρακτηρίζονται από μία υστερητική καμπύλη που βασίζεται στην ενσωματωμένη μη 
γραμμική καμπύλη MIMK_bilin του SeismoStruct (καμπύλη υστέρησης Ibarra-Medina-Krawinkler με 
διγραμμική συμπεριφορά). Η διαρροή και η τελική ροπή κάμψης (My και Mu αντίστοιχα) καθώς και η 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η απόσβεση που ορίζεται σε επίπεδο στοιχείου, έχει προβάδισμα έναντι της καθολικής 

απόσβεσης, που σημαίνει ότι οι ‘καθολικά-υπολογισμένοι’ συντελεστές του μητρώου απόσβεσης που 

σχετίζονται με τους βαθμούς ελευθερίας ενός δεδομένου στοιχείου, θα αντικατασταθούν από 

συντελεστές που θα έχουν  υπολογιστεί μέσω πολλαπλασιασμού του μητρώου μάζας του στοιχείου 

με μια παράμετρο ανάλογη της μάζας, ή μέσω του υπολογισμού του μητρώου απόσβεσης Rayleigh του 

στοιχείου. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν ορίζεται απόσβεση Rayleigh σε επίπεδο στοιχείου, η χρήση άλλων συντελεστών από 

το ένα στοιχείο στο άλλο, ή με βάση  εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν στις καθολικές ρυθμίσεις 

απόσβεσης, τότε δεν προσομοιώνεται η κλασική απόσβεση  Rayleigh. Η κλασική απόσβεση Rayleigh 

απαιτεί ομοιόμορφο ορισμό απόσβεσης. 
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παραμόρφωση στη διαρροή dy υπολογίζονται από την ανάλυση της καμπυλότητας ροπής μετά την 
εφαρμογή αρχικών φορτίων στη κατασκευή, λαμβάνοντας υπόψη το αξονικό φορτίο που εφαρμόζεται 
στο στοιχείο. Αντίθετα, η ικανότητα πλαστικής περιστροφής a και η τελική περιστροφή b 
υπολογίζονται άμεσα από τον ASCE 41-17, και συγκεκριμένα από τους πίνακες 10-7 (για δοκούς), 10-8 
& 10-9 (για υποστυλώματα) και 10-19 (για τοιχία), δείτε επίσης ASCE 41-17, εικόνα 10-1 και το 
παρακάτω σχήμα για περισσότερες λεπτομέρειες. 

 
Ικανότητα πλαστικής περιστροφής a και τελική περιστροφή b, σύμφωνα με τον ASCE 41-17 

 

Οι καμπύλες ροπής-στροφής των δύο τοπικών αξόνων σε κάθε άκρο είναι ανεξάρτητες. Αυτό είναι 
προφανώς μια απλοποίηση σε σχέση με το στοιχείο πλαστικής άρθρωσης δύναμης, όπου οι ανελαστικές 
παραμορφώσεις εκτείνονται σε μια πεπερασμένη περιοχή στα άκρα της δοκού και η συμπεριφορά των 
τοπικών αξόνων συσχετίζεται. Ωστόσο, αυτή η έλλειψη ακριβούς προσομοίωσης αντισταθμίζεται από 
την σημαντική μείωση του χρόνου ανάλυσης. 

Σημειώνεται ότι οι παράμετροι της καμπύλης υστέρησης υπολογίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα, 
επομένως οι χρήστες πρέπει μόνο να καθορίσουν τη διατομή του μέλους. Ομοίως με τα στοιχεία infrmFB 
και infrmFBPH, οι αλλαγές στις λεπτομέρειες οπλισμού εντός του ιδίου μέλους μπορεί να επιτευχθεί με 
χρήση πολλαπλών διατομών ανά στοιχείο.  

 

Προσδιορισμός του νέου στοιχείου infrmDBPH με πολλαπλές διατομές 

Εκτός από τον αυτόματο υπολογισμό των ιδιοτήτων των πλαστικών αρθρώσεων, το SeismoStruct 
επιτρέπει επίσης την εισαγωγή τιμών στα a, b και c (c είναι ο λόγος της απομένουσας προς την τελική 

 

a 

b 
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αντοχή) που είναι διαφορετικές από τις υπολογιζόμενες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, εάν στο 
αναδυόμενο μενού του Ορισμού Παραμέτρων Προσομοίωσης είναι επιλεγμένη η επιλογή που έχει 
οριστεί από το χρήστη. Επιτρέπεται έτσι στους χρήστες να εισάγουν ελεύθερα τις παραμέτρους της 
πλαστικής άρθρωσης. Σημειώνεται ωστόσο ότι και στην περίπτωση που οι παράμετροι ορίζονται από 
το χρήστη θα πρέπει να οριστεί μια ενότητα κυρίως για σκοπούς προβολής (π.χ. για να εμφανιστεί το 
στοιχείο σε 3D σχέδιο).  

 

Ορισμός του νέου στοιχείου infrmDBPH με παραμέτρους πλαστικής άρθρωσης καθορισμένες από το 
χρήστη 

Τέλος, κάνοντας κλικ στην επιλογή Υπολογισμός Παραμέτρων Άρθρωσης ένα νέο παράθυρο διαλόγου 
ανοίγει που παρέχει βοήθεια για τον προσδιορισμό αυτών των παραμέτρων, με βάση διάφορες 
παραμέτρους όπως το ποσοστό της περιοχής του διανεμημένου διαμήκους οπλισμού στη συνολική 
επιφάνεια σκυροδέματος pl, το ποσοστό της περιοχής του εγκάρσιου οπλισμού στη συνολική επιφάνεια 
σκυροδέματος pt, η συνολική επιφάνεια Ag, η αναμενόμενη αντοχή διαρροής του διαμήκους και 
εγκάρσιου οπλισμού fylE & fytE, η αναμενόμενη θλιπτική αντοχή σκυροδέματος f’cE, η αξονική δύναμη 
μέλους Nud, εάν η διατμητική δύναμη προσαρμόζεται ή όχι, εάν το μέλος καθορίζεται από τη κάμψη ή 
τη διάτμηση κτλ. Οι υπολογισμοί αυτοί διενεργούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες του ASCE 41-17. 

Είναι δυνατόν να ορίσετε μια συγκεκριμένη απόσβεση-στοιχείου, σε αντίθεση με την καθολική 
απόσβεση που ορίζεται από Ρυθμίσεις Έργου > Απόσβεση, όπως περιγράφεται στις διατομές infrmFB 
και infrmFBPH. Τέλος, οι τοπικοί άξονες και ο προσανατολισμός των εσωτερικών δυνάμεων είναι ίδια 
με τα στοιχεία δύναμης.  

Ανελαστικό πλαισιακό στοιχείο μετακίνησης – infrmDB   

Πρόκειται για 3D στοιχείο δοκού-υποστυλώματος μετακίνησης το οποίο είναι ικανό για την 
προσομοίωση στοιχείων χωρικών πλαισίων με γεωμετρική μη γραμμικότητα και μη γραμμικότητα 
υλικών. Όπως περιγράφεται στην παράγραφο περί Ανελαστικότητας Υλικού, η σχέση τάσης-
παραμόρφωσης υπολογίζεται μέσω της ολοκλήρωσης της μη γραμμικής μονοαξονικής απόκρισης 
υλικού των επιμέρους ινών στις οποίες έχει υποδιαιρεθεί η διατομή, καταγράφοντας πλήρως την 
εξάπλωση της ανελαστικότητας κατά το μήκος του στοιχείου και το βάθος της διατομής. 

Το μοντέλο με βάση τις μετακινήσεις, ακολουθεί μια τυπική προσέγγιση Πεπερασμένων Στοιχείων [π.χ. 
Hellesland and Scordelis 1981; Mari and Scordelis 1984], όπου οι παραμορφώσεις του στοιχείου 
παρεμβάλλονται από ένα κατά προσέγγιση πεδίο μετατόπισης, πριν χρησιμοποιηθεί η Αρχή Δυνατών 
Έργων για να σχηματίσει τη σχέση ισορροπίας του στοιχείου. Ο σχηματισμός DB διαθέτει δύο τμήματα 
ολοκλήρωσης ανά στοιχείο και χρησιμοποιείται o τετραγωνισμός Gauss για υψηλότερη ακρίβεια. 
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Για την προσέγγιση της μη γραμμικής απόκρισης των στοιχείων, επιβάλλεται σταθερή αξονική 
παραμόρφωση και γραμμική κατανομή καμπυλότητας κατά μήκος του στοιχείου, το οποίο είναι 
ακριβές μόνο για τα πρισματικά γραμμικά ελαστικά στοιχεία. Συνεπώς, το infrmDB θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για μέλη μικρού μήκους, οδηγώντας στην ανάγκη αναδιάταξης της διακριτοποίησης  
προκειμένου να επιτευχθεί καλή ακρίβεια σε περίπτωση κατανομών παραμορφώσεων υψηλότερης 
τάξης. Τυπικά πρέπει να οριστούν 4 με 6 στοιχεία για κάθε δομικό μέλος, γι’ αυτό οι χρήστες πρέπει να 
επεξεργαστούν τα αποτελέσματα των μετακινήσεων/περιστροφών κόμβων προκειμένου να 
εκτιμηθούν οι γωνίες στροφής χορδής του μέλους [e.g. Mpampatsikos et al. 2008]. 

Ομοίως με τα στοιχεία δύναμης, πρέπει να οριστεί ο αριθμός των ινών διατομών που χρησιμοποιούνται 
στους υπολογισμούς ισορροπίας σε κάθε μια από τις διατομές ολοκλήρωσης του στοιχείου. Οι χρήστες 
μπορούν να κάνουν κλικ στο κουμπί Προβολή Διακριτοποίησης προκειμένου να δουν την 
διακριτοποίηση της διατομής (δείτε την παρακάτω εικόνα).  

 

Ορισμός ενός νέου στοιχείου infrmDB και διακριτοποίηση της διατομής 

Ομοίως με το infrmFB και infrmFBPH, πολλαπλές διατομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
ορίσουν αλλαγές στις λεπτομέρειες όπλισης μεταξύ των δύο διατομών ολοκλήρωσης. Επιπλέον, η 
απόσβεση συγκεκριμένου στοιχείου μπορεί να οριστεί στο πλαίσιο διαλόγου Απόσβεση (οι χρήστες 
πρέπει να  ανατρέξουν στο μενού Απόσβεσης για να αποκτήσουν εικόνα των διαθέσιμων διαφορετικών 
τύπων απόσβεσης και για συμβουλές για το ποιες μπορεί να είναι οι καλύτερες επιλογές). 

Οι τοπικοί άξονες είναι οι ίδιοι με τους άλλους τύπους πλαισιακών στοιχείων. 

Ελαστικό Πλαισιακό Στοιχείο – elfrm  

Υπάρχουν περιπτώσεις που η χρήση ανελαστικού πλαισιακού στοιχείου δεν απαιτείται (π.χ. 
ιδιομορφική ανάλυση, μέλη που υπόκεινται σε χαμηλά επίπεδα διέγερσης οπότε η απόκρισή τους 
βρίσκεται στον ελαστικό κλάδο, δυναμική απόκριση ενός καταστρώματος γέφυρας κ.ο.κ.). Για αυτές 
τις περιπτώσεις, η χρήση ενός ελαστικού πλαισιακού στοιχείου μπορεί να είναι επιθυμητή, και για αυτό 
το λόγο ο τύπος στοιχείου elfrm έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί στο SeismoStruct. 

Προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως αυτός ο τύπος της διατομής, οι χρήστες μπορούν είτε να 
προσδιορίσουν μια διατομή που έχει ήδη δημιουργηθεί (για την οποία στη συνέχεια το πρόγραμμα θα 
υπολογίσει αυτόματα όλες τις απαραίτητες ελαστικές μηχανικές ιδιότητες) ή αντ’ αυτού να 
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προσδιορίσουν τις τιμές για EA, EI2, EI3 και GJ, όπου E είναι το μέτρο ελαστικότητας, Α είναι το εμβαδόν 
της διατομής και I2 και I3 είναι οι ροπές αδράνειας (ή δεύτερες ροπές αδράνειας) περί των τοπικών 
αξόνων (2) και (3). Η περιστροφική σταθερά αναπαρίσταται από το J (που δεν πρέπει να συγχυστεί με 
την πολική ροπή αδράνειας), ενώ G είναι το μέτρο ακαμψίας, που εκτιμάται ως G=E/(2(1+)), όπου ν 
είναι ο λόγος του Poisson [e.g. see Pilkey, 1994]. 

Το μητρώο ακαμψίας του στοιχείου elfrm, όπως ορίζεται στο τοπικό σύστημα χορδών είναι:  

1

𝐿

[
 
 
 
 
 
4𝐸𝐼2 0 2𝐸𝐼2 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 νέου στοιχείου elfrm 

Στο πλαίσιο διαλόγου αυτού του στοιχείου είναι δυνατόν να ορίσετε μια συγκεκριμένη απόσβεση 
στοιχείου, σε αντίθεση με την καθολική απόσβεση που ορίζεται από Γενικά > Ρυθμίσεις Έργου > 
Απόσβεση. Προκειμένου να γίνει αυτό οι χρήστες πρέπει απλώς να πατήσουν το κουμπί Απόσβεση και 
μετά να επιλέξουν τον τύπο απόσβεσης που ταιριάζει καλύτερα στο συγκεκριμένο στοιχείο (οι χρήστες 
πρέπει να  ανατρέξουν στο μενού Απόσβεσης για να αποκτήσουν εικόνα των διαθέσιμων διαφορετικών 
τύπων απόσβεσης και για συμβουλές για το ποιες μπορεί να είναι οι καλύτερες επιλογές). 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η απόσβεση που ορίζεται σε επίπεδο στοιχείου, έχει προβάδισμα έναντι της καθολικής 

απόσβεσης, που σημαίνει ότι οι ‘καθολικά-υπολογισμένοι’ συντελεστές του μητρώου απόσβεσης που 

σχετίζονται με τους βαθμούς ελευθερίας ενός δεδομένου στοιχείου, θα αντικατασταθούν από 

συντελεστές που θα έχουν  υπολογιστεί μέσω πολλαπλασιασμού του μητρώου μάζας του στοιχείου 

με μια παράμετρο ανάλογη της μάζας, ή μέσω του υπολογισμού του μητρώου απόσβεσης Rayleigh του 

στοιχείου. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στο στοιχείο elfrm, τα φαινόμενα δευτέρας τάξης, καθώς και οι επιδράσεις  μεγάλων 

μετακινήσεων/στροφών  λαμβάνονται υπόψη.  
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Οι τοπικοί άξονες και ο προσανατολισμός των εσωτερικών δυνάμεων είναι τα ίδια όπως με τα στοιχεία 
infrmDB και infrmFB. 

Ανελαστικό στοιχείο δικτυώματος – truss 

Το ανελαστικό στοιχείο δικτυώματος μπορεί να είναι ιδιαίτερα βολικό σε εκείνες τις περιπτώσεις που 
είναι αναγκαία η εισαγωγή μελών που λειτουργούν μόνο στην αξονική τους διεύθυνση (π.χ. οριζόντια 
ή κατακόρυφα στηρίγματα, χαλύβδινα δικτυώματα κ.ο.κ.). Προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως μια 
κατηγορία στοιχείου, οι χρήστες πρέπει μόνο να επιλέξουν μια διατομή και να προσδιορίσουν τον 
αριθμό των ινών στους οποίους το τελευταίο θα υποδιαιρεθεί. Το μητρώο ακαμψίας αυτού του 
στοιχείου φτιάχνεται από ένα μόνο όρο EA, ο οποίος ανανεώνεται σε κάθε βήμα της ανάλυσης.  

 

Ορισμός νέου στοιχείου δικτυώματος 

Στο πλαίσιο διαλόγου αυτού του στοιχείου είναι δυνατόν να ορίσετε μια συγκεκριμένη απόσβεση 
στοιχείου, σε αντίθεση με την καθολική απόσβεση που ορίζεται από Γενικά > Ρυθμίσεις Έργου > 
Απόσβεση. Προκειμένου να γίνει αυτό οι χρήστες πρέπει απλώς να πατήσουν το κουμπί Απόσβεση και 
μετά να επιλέξουν τον τύπο απόσβεσης που ταιριάζει καλύτερα στο συγκεκριμένο στοιχείο (οι χρήστες 
πρέπει να  ανατρέξουν στο μενού Απόσβεσης για να αποκτήσουν εικόνα των διαθέσιμων διαφορετικών 
τύπων απόσβεσης και για συμβουλές για το ποιες μπορεί να είναι οι καλύτερες επιλογές). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αν ορίζεται απόσβεση Rayleigh σε επίπεδο στοιχείου, η χρήση άλλων συντελεστών από 

το ένα στοιχείο στο άλλο, ή με βάση  εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν στις καθολικές ρυθμίσεις 

απόσβεσης, τότε δεν προσομοιώνεται η κλασική απόσβεση  Rayleigh. Η κλασική απόσβεση Rayleigh 

απαιτεί ομοιόμορφο ορισμό απόσβεσης. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η απόσβεση που ορίζεται σε επίπεδο στοιχείου, έχει προβάδισμα έναντι της καθολικής 

απόσβεσης, που σημαίνει ότι οι ‘καθολικά-υπολογισμένοι’ συντελεστές του μητρώου απόσβεσης που 

σχετίζονται με τους βαθμούς ελευθερίας ενός δεδομένου στοιχείου, θα αντικατασταθούν από 

συντελεστές που θα έχουν  υπολογιστεί μέσω πολλαπλασιασμού του μητρώου μάζας του στοιχείου 

με μια παράμετρο ανάλογη της μάζας, ή μέσω του υπολογισμού του μητρώου απόσβεσης Rayleigh του 

στοιχείου. 
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Οι τοπικοί άξονες και ο προσανατολισμός των εσωτερικών δυνάμεων ορίζονται στην εικόνα παρακάτω: 

 

Τοπικοί Άξονες και προσανατολισμός εσωτερικών δυνάμεων 

Ανελαστικό Στοιχείο Τοιχοπλήρωσης - infill 

Ένα στοιχείο τοιχοποιίας πλήρωσης με τέσσερις κόμβους, που αναπτύχθηκε και προγραμματίστηκε 
αρχικά από τον Crisafulli [1997] εφαρμόστηκε στο SeismoStruct από τον Blandon [2005], για την 
προσομοίωση της μη γραμμικής απόκρισης των στοιχείων πλήρωσης σε πλαισιακές κατασκευές. Κάθε 
στοιχείο τοιχοπλήρωσης αναπαρίσταται από 6 μέλη θλιπτήρων, κάθε διαγώνια διεύθυνση έχει δύο 
παράλληλους θλιπτήρες για τη μεταφορά αξονικών φορτίων μεταξύ των δύο απέναντι διαγώνιων 
γωνιών και έναν τρίτο για τη μεταφορά της τέμνουσας από το άνω στο κάτω μέρος της τοιχοπλήρωσης. 
Αυτός ο τελευταίος θλιπτήρας ενεργεί μόνο κατά τη διαγώνιο που είναι σε θλίψη, γι’ αυτό η 
‘ενεργοποίησή’ του εξαρτάται από την παραμόρφωση της τοιχοπλήρωσης. Οι θλιπτήρες αξονικού 
φορτίου χρησιμοποιούν το μοντέλο υστέρησης του θλιπτήρα τοιχοποιίας, ενώ ο θλιπτήρας τέμνουσας 
χρησιμοποιεί ένα διγραμμικό κανόνα υστέρησης.  

Επίσης, όπως μπορεί να παρατηρηθεί στην εικόνα παρακάτω, τέσσερις εσωτερικοί κόμβοι 
χρησιμοποιούνται για να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά σημεία επαφής μεταξύ των πλαισίων και των 
στοιχείων τοιχοπλήρωσης (δηλ. για να λάβουν υπόψη το πλάτος και το ύψος των υποστυλωμάτων και 
των δοκών αντίστοιχα), ενώ τέσσερις κόμβοι εισάγονται με στόχο να λάβουν υπόψη το μήκος επαφής 
μεταξύ των πλαισίων και των στοιχείων τοιχοπλήρωσης. Όλες οι εσωτερικές δυνάμεις μετατρέπονται 
στους εξωτερικούς τέσσερις κόμβους (οι οποίοι όπως σημειώνεται εδώ, πρέπει να οριστούν σε αντί-
ωρολογιακή σειρά) όπου το στοιχείο συνδέεται στο πλαίσιο.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Δεδομένου ότι η κάμψη δε θα είναι παρούσα στο στοιχείο, ένας αρκετά μειωμένος 

αριθμός ινών, σε σχέση με την περίπτωση στοιχείων infrm, πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 

είναι ακριβή τα αποτελέσματα.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η προσομοίωση ενός άκαμπτου διαφράγματος ορόφου με χρήση διασταυρωμένων 

θλιπτήρων με αρθρωτές στηρίξεις μπορεί να δώσει μη ρεαλιστικά υψηλές αξονικές δυνάμεις στις 

δοκούς του ορόφου. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό, κάποιος μπορεί να σκεφτεί να εισάγει ένα 

στοιχείο elfrm με άπειρη αξονική δυσκαμψία συνδεδεμένο με στοιχεία συνδέσμου που θα 

μεταφέρουν μόνο αξονικό φορτίο. Με αυτόν τον τρόπο, το πολύ άκαμπτο στοιχείο θα απορροφούσε 

το αξονικό φορτίο, ενώ οι περιστροφές (οπότε ροπές) θα μεταφέρονταν στα αρχικά στοιχεία δοκού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Αν ορίζεται απόσβεση Rayleigh σε επίπεδο στοιχείου, η χρήση άλλων συντελεστών από 

το ένα στοιχείο στο άλλο, ή με βάση  εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν στις καθολικές ρυθμίσεις 

απόσβεσης, τότε δεν προσομοιώνεται η κλασική απόσβεση  Rayleigh. Η κλασική απόσβεση Rayleigh 

απαιτεί ομοιόμορφο ορισμό απόσβεσης. 

. 
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Προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως αυτός ο τύπος στοιχείου, πρέπει να οριστούν τα ακόλουθα:  

Παράμετροι Καμπύλης θλιπτήρα 

Χρησιμοποιείται στον ορισμό του μοντέλου υστέρησης θλιπτήρα τοιχοποιίας, το οποίο 
προσομοιώνεται με την inf_strut καμπύλη απόκρισης. 

Ιδιότητες Καμπύλης Τυπικές Τιμές  Προεπιλεγμένες Τιμές 

Αρχικό μέτρο Young – Em 400fm - 1000 fm (kPa) 1600000 (kPa) 

Θλιπτική αντοχή – fm (see Help System) 1000 (kPa) 

Εφελκυστική αντοχή – ft  - 0 (kPa) 

Παραμόρφωση στη μέγιστη τάση – m 0.001 - 0.005 (m/m) 0.0012 (m/m) 

Τελική παραμόρφωση – u  - 0.024 (m/m) 

Παραμόρφωση κλεισίματος – cl 0 - 0.003 (m/m) 0.004 (m/m) 

Παραμόρφωση απομείωσης επιφάνειας 
θλιπτήρα – 1 

0.0003 - 0.0008 (m/m) 0.0006 (m/m) 

Απομένουσα παραμόρφωση επιφάνειας 
θλιπτήρα – 2 

0.0006 - 0.016 (m/m) 0.001 (m/m) 

Συντελεστής δυσκαμψίας στην έναρξη 
αποφόρτισης – un 

1.5 - 2.5 (-) 1.5 (-) 

Συντελεστής παραμόρφωσης 
επαναφόρτισης – re 

0.2 - 0.4 (-) 0.2 (-) 

Συντελεστής παραμόρφωσης σημείου 
καμπής – ch 

0.1 - 0.7 (-) 0.7 (-) 

Συντελεστής παραμόρφωσης πλήρους 
αποφόρτισης – a 

1.5 - 2.0 (-) 1.5 (-) 

Συντελεστής τάσης σημείου καμπής – ch 0.5 - 0.9 (-) 0.9 (-) 

Συντελεστής δυσκαμψίας μηδενισμού 
τάσης – plu 

 1 (-) 

Συντελεστής δυσκαμψίας επαναφόρτισης 
– pr 

 1.5 (-) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρ΄όλο που τα ανελαστικά στοιχεία τοιχοποιίας πλήρωσης έχουν δημιουργηθεί για την 

προσομοίωση της μη γραμμικής απόκρισης των στοιχείων τοιχοπλήρωσης σε πλαισιακές κατασκευές 

(όπως αναφέρθηκε παραπάνω), μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προσομοίωση πλακών 

με μια συγκεκριμένη συνεισφορά ακαμψίας και ανελαστική συμπεριφορά, π.χ. τοποθετώντας 

στρατηγικά αυτά τα στοιχεία και/ή ανελαστικά στοιχεία δικτυώματος με τέτοιο ορισμό ιδιοτήτων 

που να μιμούνται την επιθυμητή συμπεριφορά (όπως συνίσταται στο Forum της SeismoSoft). 
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Ιδιότητες Καμπύλης Τυπικές Τιμές  Προεπιλεγμένες Τιμές 

Συντελεστής δυσκαμψίας πλαστικής 
αποφόρτισης – ex1 

 3 (-) 

Συντελεστής παραμόρφωσης 
επαναλαμβανόμενου κύκλου – ex2 

 1.4 (-) 

Παράμετροι Καμπύλης Τέμνουσας  

Χρησιμοποιείται στον ορισμό του μοντέλου υστέρησης θλιπτήρα τοιχοποιίας, το οποίο 
προσομοιώνεται με την inf_shear καμπύλη απόκρισης. 

Ιδιότητες Καμπύλης Τυπικές Τιμές  Προεπιλεγμένες τιμές 

Αντοχή διατμητικής συνάφειας – 0 

300 - 600 (kPa) (Hendry, 
1990) 

100 - 1500 (kPa) (Paulay and 
Priestley, 1992) 

100 - 700 (kPa) (Shrive, 1991) 

300 (kPa) 

Συντελεστής τριβής –  0.1 - 1.2 (-) 0.7 (-) 

Μέγιστη αντίσταση τέμνουσας – MAX  - 600 (kPa) 

Συντελεστής απομείωσης τέμνουσας – S 1.4 - 1.65 (-) 1.5 (-) 

Πάχος τοίχου (t) 

Μπορεί να θεωρηθεί ως ίσο με το πλάτος μόνο των τούβλων του πάνελ (π.χ. 12 cm), ή να συμπεριλάβει 
επίσης τη συνεισφορά του σοβά (π.χ. 12+2x1.5=15 cm). 

Μετακίνηση εκτός επιπέδου αστοχίας 

Εισάγεται ως ποσοστό του ύψους του ορόφου. Δείχνει την απενεργοποίηση του στοιχείου, δηλ. όταν η 
τοιχοπλήρωση, όχι το πλαίσιο, φτάνει σε μια εκτός επιπέδου σχετική μετακίνηση, η τοιχοπλήρωση δεν 
συνεισφέρει πλέον ούτε στην αντοχή ούτε στη δυσκαμψία της κατασκευής, αφού θεωρείται ότι έχει 
αστοχήσει με ένα εκτός επιπέδου μηχανισμό αστοχίας.  

 

Επιφάνεια Θλιπτήρα 1 (Α1) 

Ορίζεται ως το προϊόν του πάχους της τοιχοπλήρωσης και του ισοδύναμου πλάτους του θλιπτήρα (bw), 
το οποίο κανονικά ποικίλει μεταξύ 10% και 40% της διαγωνίου της τοιχοπλήρωσης (dm), όπως 
συμπεραίνεται από πολλούς ερευνητές βάσει δεδομένων πειραμάτων και αναλυτικών αποτελεσμάτων. 
Εντούτοις, υπάρχουν αρκετές εμπειρικές εκφράσεις, με διάφορους βαθμούς πολυπλοκότητας, που 
έχουν προταθεί από διαφορετικούς συγγραφείς [e.g. Holmes, 1961; Stafford-Smith, 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 οποίες ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει για 
καθοδήγηση. Αυτές έχουν συνοψιστεί στο έργου του Smyrou [2006], όπου οι πραγματιστικές 
προτάσεις των Holmes [1961] ή Paulay and Priestley [1992] για την απλή θεώρηση μιας τιμής bw η 
οποία είναι αντίστοιχα ίση με το 1/3 ή 1/4 του dm συνίσταται ως μια πιθανή διευκόλυνση και όχι 
απαραίτητα ως ανακριβή τρόπο εκτίμησης της τιμής αυτής της παραμέτρου.  

Επιφάνεια Θλιπτήρα 2 (Α2) 

Εισάγεται ως ποσοστό του Α1, αποσκοπεί στο να λάβει υπόψη το γεγονός ότι λόγω ρηγμάτωσης της 
τοιχοπλήρωσης, το μήκος επαφής μεταξύ του πλαισίου και της τοιχοπλήρωσης μειώνεται όσο η 
πλευρική και συνεπώς η αξονική μετακίνηση αυξάνεται, επηρεάζοντας έτσι το εμβαδό του ισοδύναμου 
θλιπτήρα. Θεωρείται ότι το εμβαδό μεταβάλλεται γραμμικά συναρτήσει της αξονικής παραμόρφωσης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν έχει εισαχθεί η απενεργοποίηση με βάση την επιτάχυνση, διότι θα ήταν πολύ 

ευαίσθητο στις υψηλές συχνότητες και/ή σε ψευδείς ιδιομορφές επιτάχυνσης. Όμως, μια λύση 

παρόλα αυτά συνίσταται στη σημείωση  5, παρακάτω. 
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(δείτε την παρακάτω εικόνα), με τις δύο τάσεις μεταξύ των οποίων λαμβάνει χώρα αυτή η μεταβολή να 
ορίζονται ως παράμετροι εισαγωγής για το μοντέλο υστέρησης του θλιπτήρα τοιχοποιίας. 

 

Ισοδύναμο μήκος επαφής (hz)  

Εισάγεται ως ποσοστό του κατακόρυφου ύψους της τοιχοπλήρωσης, αποδίδοντας αποτελεσματικά 
την απόσταση μεταξύ των εσωτερικών (internal) και των «ψεύτικων» (dummy) κόμβων, και 
χρησιμοποιείται κατά κάποιο τρόπο για να λάβει υπόψη το μήκος επαφής μεταξύ του πλαισίου και της 
τοιχοπλήρωσης. Λογικά αποτελέσματα προκύπτουν για τιμές 1/3 μέχρι 1/2 του πραγματικού μήκους 
επαφής  (z), όπως ορίζεται από τον Stafford-Smith [1966] ως ίσο με 0.5-1, όπου λ είναι μια αδιάστατη 
παράμετρος σχετικής δυσκαμψίας που υπολογίζεται από την εξίσωση που δίνεται παρακάτω, στην 
οποία Em είναι το μέτρο ελαστικότητας της τοιχοποιίας, tw είναι το πάχος της τοιχοπλήρωσης, θ είναι η 
γωνία του διαγώνιου θλιπτήρα σε σχέση με τις δοκούς, EcIc είναι η δυσκαμψία κάμψης των 
υποστυλωμάτων, και hw είναι το ύψος της τοιχοπλήρωσης.  

𝜆 = ℎ√
𝐸𝑚𝑡𝑤 sin(2𝜗)

4𝐸𝑐𝐼𝑐ℎ𝑤

4

 

Οριζόντια και Κατακόρυφη Μετάθεση (Xoi και Yoi) 

Εισάγεται ως ποσοστό των οριζόντιων και κατακόρυφων διαστάσεων της τοιχοπλήρωσης, προφανώς 
αναπαριστούν την μείωση των τελευταίων λόγω του βάθους των πλαισιακών στοιχείων. Με άλλα 
λόγια, αυτοί οι παράμετροι παρέχουν την απόσταση μεταξύ των εξωτερικών γωνιακών κόμβων και των 
εσωτερικών.  

Ποσοστό δυσκαμψίας που αποδίδεται στην τέμνουσα (S) 

Αναπαριστά το ποσοστό της δυσκαμψίας της τοιχοπλήρωσης (υπολογίζεται εσωτερικά από το 
πρόγραμμα) που πρέπει να οριστεί στο ελατήριο τέμνουσας (τυπικά, μια τιμή μεταξύ 0.2 και 0.6 
χρησιμοποιείται). Με άλλα λόγια, η δυσκαμψία του θλιπτήρα (KA) και η δυσκαμψία τέμνουσας (KS) 
υπολογίζονται ως ακολούθως:  

𝐾𝐴 = (1 − 𝛾𝑠)
𝐴𝑚𝑠𝐸𝑚

2𝑑𝑚

           𝜅𝛼𝜄         𝐾𝑆 = (𝛾𝑠)
𝐴𝑚𝑠𝐸𝑚

𝑑𝑚

 𝑐𝑜𝑠2𝜗 

Ειδικό βάρος (γ) 

Αναπαριστά το ογκομετρικό βάρος του πάνελ (υπενθυμίζεται ότι σε αυτό το στοιχείο δεν ορίζεται 
διατομή, εξ ’ου και δεν ορίζεται υλικό, οπότε το ίδιο βάρος πρέπει να οριστεί εδώ). Η προεπιλεγμένη 
τιμή είναι 20 kN/m3. 

Στο πλαίσιο διαλόγου αυτού του στοιχείου είναι δυνατόν να ορίσετε μια συγκεκριμένη απόσβεση 
στοιχείου, σε αντίθεση με την καθολική απόσβεση που ορίζεται από Γενικά > Ρυθμίσεις Έργου > 
Απόσβεση. Προκειμένου να γίνει αυτό οι χρήστες πρέπει απλώς να πατήσουν το κουμπί Απόσβεση και 
μετά να επιλέξουν τον τύπο απόσβεσης που ταιριάζει καλύτερα στο συγκεκριμένο στοιχείο (οι χρήστες 
πρέπει να  ανατρέξουν στο μενού Απόσβεσης για να αποκτήσουν εικόνα των διαθέσιμων διαφορετικών 
τύπων απόσβεσης και για συμβουλές για το ποιες μπορεί να είναι οι καλύτερες επιλογές). 
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Ορισμός ενός νέου στοιχείου πλήρωσης 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η απόσβεση που ορίζεται σε επίπεδο στοιχείου, έχει προβάδισμα έναντι της καθολικής 

απόσβεσης, που σημαίνει ότι οι ‘καθολικά-υπολογισμένοι’ συντελεστές του μητρώου απόσβεσης που 

σχετίζονται με τους βαθμούς ελευθερίας ενός δεδομένου στοιχείου, θα αντικατασταθούν από 

συντελεστές που θα έχουν  υπολογιστεί μέσω πολλαπλασιασμού του μητρώου μάζας του στοιχείου 

με μια παράμετρο ανάλογη της μάζας, ή μέσω του υπολογισμού του μητρώου απόσβεσης Rayleigh του 

στοιχείου. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Αυτό το μοντέλο (με τη διάταξη των θλιπτήρων του) είναι ικανό να περιγράψει μόνο 

τους πιο κοινούς τρόπους αστοχίας, αφού ένα μοντέλο που θα λάμβανε υπόψη όλους τους τύπους 

αστοχίας τοιχοποιίας δεν θα ήταν πρακτικό λόγω συνθετότητας και μεγάλων αβεβαιοτήτων. 

Συνίσταται στους χρήστες να συμβουλευτούν τις δημοσιεύσεις των Crisafulli et al. [2000] και Smyrou 

et al. [2006] για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το μοντέλο.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η αντοχή και η δυσκαμψία των τοίχων πλήρωσης εισάγονται μετά την εφαρμογή των 

αρχικών φορτίων, ώστε τα πρώτα να μην αντιστέκονται στα φορτία βαρύτητας (τα οποία κανονικά 

απορροφούνται από τα γειτονικά πλαίσια, που κατασκευάστηκαν πρώτα). Αν οι χρήστες επιθυμούν 

οι τοίχοι πλήρωσης να παραλάβουν φορτία βαρύτητας, πρέπει να ορίσουν τα τελευταία ως μη αρχικά 

φορτία.   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Σε πολύ «προσεγμένα» μοντέλα, οι χρήστες μπορεί να επιθυμούν να εισάγουν στοιχεία 

συνδέσμου μεταξύ των πλαισίων και των κόμβων των τοιχοπληρώσεων, προκειμένου να λάβουν 

υπόψη το γεγονός ότι οι τοιχοπληρώσεις δεν είναι πλήρως άκαμπτα συνδεδεμένα με τα γύρω πλαίσια.   
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Ανελαστικό πλαισιακό στοιχείο τοιχοποιίας - masonry 

Αυτό το στοιχείο είναι ένας συνδυασμός από 3D, βασισμένο στη δύναμη, πλαστικής άρθρωσης τύπο 
στοιχείου που χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση κυρίως της συμπεριφοράς κάμψης της 
τοιχοποιίας (εδώ αναφέρεται σαν εσωτερικό υποστοιχείο) με δύο συνδέσμους στα άκρα που 
χρησιμοποιούνται για να προσομοιώσουν τη διατμητική συμπεριφορά του μέλους (εδώ αναφέρονται 
ως ‘εξωτερικοί σύνδεσμοι’ ή ‘υποστοιχεία σύνδεσης’). Το εσωτερικό υποστοιχείο και οι εξωτερικοί 
σύνδεσμοι συνδέονται σε σειρά, εξασφαλίζοντας ισορροπία στην ροπή κάμψης και τη διατμητική 
δύναμη. Οι μοναδικοί ενεργοί βαθμοί ελευθερίας των υποστοιχείων σύνδεσης είναι δύο μεταφορικοί 
στη διεύθυνση της διάτμησης (εντός επιπέδου και εκτός επιπέδου), ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις βαθμοί 
ελευθερίας (αξονική και 3 περιστροφικοί) παραμένουν ακριβής άκαμπτοι σύνδεσμοι. Και οι δύο τοίχοι 
φέρουσας τοιχοποιίας και διαζώματος μπορούν να μοντελοποιηθούν με μια τέτοια διαμόρφωση. 

Οι διατμητικοί βαθμοί ελευθερίας του υποστοιχείου συνδέσμου χαρακτηρίζεται από υστερητική 
καμπύλη που βασίζεται στην ενσωματωμένη μη γραμμική καμπύλη MIMK του SeismoStruct 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Οι χρήστες μπορεί επίσης να επιθυμούν να ελέγξουν για τιμές εκτός επιπέδου 

επιτάχυνσης και να θέσουν ένα όριο η υπέρβαση του οποίου μπορεί να σημαίνει εκτός επιπέδου 

αστοχία του πάνελ.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Η παρουσία ανοιγμάτων στα πανελ τοιχοπλήρωσης προσδίδει μια σημαντική 

αβεβαιότητα στην εκτίμηση της συμπεριφοράς των πλαισίων που έχουν τοιχοπλήρωση. Πολλοί 

ερευνητές [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] έχουν ερευνήσει την επιρροή που μπορεί 

να έχουν διαφορετικές διατάξεις ανοιγμάτων (σε όρους μεγέθους και θέσης) στην αντοχή και τη 

δυσκαμψία. Δυστυχώς όμως, αν και κατανοητό λόγω των πολλών μεταβλητών και μεγάλων 

αβεβαιότητων που περιλαμβάνονται, δεν έχει επιτευχθεί σύγκλιση απόψεων πάνω σε αυτό το θέμα. 

Οι παραπάνω δημοσιεύσεις έχουν όλες οδηγήσει σε διαφορετικά αριθμητικά συμπεράσματα και 

διαφορετικές συστάσεις. Επομένως, οι χρήστες θα πρέπει να βασιστούν στη δική τους ‘κρίση-

μηχανικού’ και εμπερία, μαζί με μια βαθιά μελέτη της βιβλιογραφίας πάνω σε αυτό το θέμα (ένα μικρό 

ποσοστό της οποίας αναφέρεται παραπάνω), προκειμένου να αποφασίσουν πως θα ληφθούν υπόψη 

οι επιδράσεις των ανοίγματων στην υπό μελέτη κατασκευή. Ως μια διευκόλυνση μπορεί να υποτεθεί 

ότι οι επιδράσεις των ανοιγμάτων στην απόκριση του πλαισίου που έχει τοίχο πλήρωσης μπορεί να 

ληφθεί υπόψη ρεαλιστικά μειώνοντας την τιμή του Εμβαδού των Θλιπτήρων (A1), οπότε και την 

δυσκαμψία του πάνελ, σε αναλογία με το εμβαδόν του ανοίγματος σε σχέση με το πάνελ. Αυτό, όπως 

φαίνεται από τον Smyrou et al. [2006], αν ένας δεδομένος τοίχος πλήρωσης έχει ανοίγματα από 15% 

μέχρι 30% σε σχέση με το εμβαδόν του τοίχου, καλή πρόβλεψη απόκρισης μπορεί να αποκτηθεί με 

μείωση των τιμών του Α1 (δηλ. της δυσκαμψίας) με μια τιμή που κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50%. 

Εφόσον η αντοχή του τοίχου πρέπει να ληφθεί υπόψη, και δεδομένου της πολυποίκιλης φύσης των 

παρατηρήσεων πάνω σε αυτό το θέμα από τους ερευνητές στο παρελθόν, θα μπορούσαμε ίσως να 

προτείνουμε, εν απουσία επαρκών αποδείξεων , ότι οι χρήστες δεν πρέπει να αλλάξουν αυτήν την τιμή 

για να λάβουν υπόψη την παρουσία τυπικών ανοιγμάτων (δηλ. ανοιγμάτων που δεν είναι μεγαλύτερα 

από το 30% της εμβαδού του τοίχου πλήρωσης). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6: Επίσης συνίσταται στους χρήστες να διαβάσουν τις δημοσιεύσεις των Celarec and 

Dolšek [2012] στις οποίες ερευνώνται οι επιδράσεις της τοιχοποιίας πλήρωσης στην απαίτηση σε 

τέμνουσα και στην αστοχία υποστυλωμάτων, στην περίπτωση που προσομοιώνονται πλαίσια 

οπλισμένου σκυροδέματος με τέτοιες τοιχοπληρώσεις, ως απλοποιημένα μη γραμμικά μοντέλα που 

δεν είναι ικανά να προσομοιώσουν άμεσα αυτές τις επιδράσεις.  
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(τροποποιημένη καμπύλη απομείωσης Ibarra-Medina-Krawinkler με διγραμμικούς υστερητικούς 
κανόνες), σύμφωνα με τον φαινομενικό κανόνα που περιγράφει την διατμητική συμπεριφορά 
ολόκληρου του στοιχείου. Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό υποστοιχείο η μοντελοποίηση της τομής των 
ινών επιτρέπει μια σχετικά ακριβή περιγραφή της συζευγμένης αξονικής-καμπτικής συμπεριφοράς. Η 
κατανομή της τάσης-παραμόρφωσης επιτυγχάνεται μέσω της μη γραμμικής μονοαξονικής απόκρισης 
υλικού των μεμονωμένων ινών, στα οποία έχει υποδιαιρεθεί το τμήμα, καταγράφοντας πλήρως την 
εξάπλωση της ελαστικότητας κατά μήκος και κατά πλάτος (όπως περιγράφεται στην ενότητα μη 
ελαστικότητας υλικού). 

Ο προσδιορισμός της διατμητικής αντοχής του μέλους είναι κρίσιμος για την ακρίβεια του μοντέλου, με 
βάση τις παραμέτρους της φέρουσας τοιχοποιίας, και του επιλεγμένου Κατασκευαστικού Κανονισμού. 
Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες εκφράσεις για την διατμητική ικανότητα μέλους (σημειώνεται ότι 
χρησιμοποιούνται διαφορετικές εξισώσεις σε διαφορετικές προδιαγραφές). 

- Στον Ευρωκώδικα 8, χρησιμοποιείται ο μηχανισμός αστοχίας ολίσθησης οριζόντιου αρμού  
𝑉𝑓 = 𝑓𝑣𝑑𝐷′𝑡                                                                                                                         (C.2) EC8: Part 3 

 
- Στον ASCE 41-17, και για μη ενισχυμένους τοίχους φέρουσας τοιχοποιίας URM, 

χρησιμοποιείται η μικρότερη τιμή για την αντοχή ολίσθησης οριζόντιου αρμού και την 
διαγώνια εφελκυστική αντοχή, σύμφωνα με τις ακόλουθες εκφράσεις: 
QCE = Vbjs1 = vmeAn  (11-9) ASCE 41-17 

QCL = Vdt = fdt
′ Anβ√1 +

fα

fdt
′   (11-12) ASCE 41-17 

 
- Στον ASCE 41-17, και για μη ενισχυμένα διαζώματα τοιχοποιίας URM, χρησιμοποιείται η 

μικρότερη τιμή για την αντοχή ολίσθησης οριζόντιου αρμού και την διαγώνια εφελκυστική 
αντοχή, σύμφωνα με τις ακόλουθες εκφράσεις: 

Vs1 =
2

3
(cbj + μfpsp)hspbsp  (11-17) ASCE 41-17 

Vs2 =
fdt
′

2.3(1+
lsp

2hsp
)
2√1 +

psp

fdt
′ fdt

hspbsp  (11-18) ASCE 41-17 

 
- Στον ASCE 41-17, και για τοίχους φέρουσας τοιχοποιίας ή διαζώματα με οπλισμό, 

χρησιμοποιείται η ακόλουθη έκφραση: 
Vn = (Vnm + Vns)γg  (Equation 9-21) TMS 402 

 
- Στον NTC-18, για μη ενισχυμένη φέρουσα τοιχοποιία URM, χρησιμοποιούνται διαφορετικές 

εκφράσεις για διαφορετικούς τύπους στοιχείου: (i) σε φέρουσα τοιχοποιία με τσιμεντόλιθους 
χρησιμοποιείται το κριτήριο Mohr-Coulomb, (ii) σε φέρουσα τοιχοποιία με τούβλα ή συνήθεις 
πέτρες, η αντοχή θεωρείται η μικρότερη τιμή από το κριτήριο Turnšek-Čačovič και το Mann-
Müller και (iii) για φέρουσα τοιχοποιία με μη συνηθισμένες πέτρες χρησιμοποιείται η έκφραση 
Turnšek-Čačovič. 
 
Mohr-Coulomb (§7.8.2.2.2 NTC-18 και §6.2 EC6):  Vt = fvdl′t 

Turnšek-Čačovič (§C8.7.1.3.1.1 Σχολιασμός του NTC-18):  

Vt =
1.5τ0dlt

b
√1 +

σ0

1.5τ0d

=
ftdlt

b
√1 +

σ0

ftd
 

Mann-Müller (§C8.7.1.3.1.1 Σχολιασμός του NTC-18):   Vt =
lt

b
(

fv0d

1+μϕ
+

μ

1+μϕ
σ0) ≤ Vt,lim 

- Στον NTC-18 και για ενισχυμένη φέρουσα τοιχοποιία RM, η διατμητική ικανότητα υπολογίζεται 
σύμφωνα με το §7.8.3.2.2 NTC2018: 

Vt = Vt,M + Vt,S                 (7.8.7) NTC-18 
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Όπου: 

Vt,M = d ∙ t ∙ fvd                 (7.8.8) NTC-18 

και 

Vt,S = (0,6 ∙ d ∙ Asw ∙ fyd) s⁄                (7.8.9) NTC-18 

Σημειώνεται ότι για τους ελέγχους σύμφωνα με τον KAN.EΠE. χρησιμοποιούνται εκφράσεις του EC8. 
Ομοίως, με τον TBDY χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις του ASCE 41-17. Για μία ολοκληρωμένη περιγραφή 
για τις χρησιμοποιούμενες εκφράσεις για κάθε Κανονισμό, οι χρήστες μπορούν να βρουν αναφορές στα 
παραρτήματα Θ1 έως Θ6. 

Τα δύο ειδικά υλικά για φέρουσα τοιχοποιία μπορούν χα χρησιμοποιηθούν με τους τύπους στοιχείων 
φέρουσας τοιχοποιίας, mas_par και mas_tl. Το πρώτο στηρίζεται στο μοντέλο υλικού con_ma, ενώ το 
τελευταίο είναι ένα απλό πολυγραμμικό μοντέλο με απομείωση και απομένουσα αντοχή. Και τα δύο 
μοντέλα χαρακτηρίζονται από παραμέτρους, όπως θλιπτική, διατμητική και εφελκυστική αντοχή, τα 
οποία χρησιμοποιούνται στον ορισμό της διατμητικής αντοχής των στοιχείων. Ομοίως, υπάρχουν δύο 
συγκεκριμένοι τύποι διατομών για φέρουσα τοιχοποιία στο SeismoStruct, ένα για τοίχους mws, και ένα 
για διαζώματα mss. Και τα δύο, μη ενισχυμένα URM και ενισχυμένα RM, μέλη φέρουσας τοιχοποιίας 
μπορούν να μοντελοποιηθούν αποτελεσματικά σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 

Οι χρήστες μπορούν να διαλέξουν να υπολογίσουν την Διατμητική Ικανότητα της φέρουσας τοιχοποιίας 
(i) μόνο στο πρώτο βήμα, (ii) σε όλα τα βήματα μέχρι την διαρροή στη διάτμηση, (iii) σε κάθε βήμα, 
δηλαδή ακόμα και αφού φτάσει στην μέγιστη ικανότητα στοιχείου. Η προεπιλεγμένη επιλογή είναι η 
δεύτερη, η οποία είναι για ανανέωση της διατμητικής αντοχής μέχρι την διαρροή, ο οποίος είναι ο 
καλύτερος συνδυασμός για ακρίβεια και σταθερότητα, δεδομένου ότι ανανεώνοντας την Διατμητική 
Ικανότητα στον φθίνοντα κλάδο της καμπύλης ικανότητας μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα 
σύγκλισης χωρίς σημαντική βελτίωση στην ακρίβεια της λύσης. 

 

Προσδιορισμός νέου στοιχείου φέρουσας τοιχοποιίας 

Οι παράμετροι που απαιτούνται για πλήρη προσδιορισμό των ιδιοτήτων των στοιχείων είναι οι 
παρακάτω (δείτε επάνω εικόνα): 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τύπος στοιχείου φέρουσας τοιχοποιίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τα μοντέλα 

υλικού mas_par και mas_tl. Ομοίως, μπορούν στους συγκεκριμένους τύπους διατομών μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τα mws και mss. Ο λόγος είναι, ότι αυτοί οι τύποι μπορούν να αποθηκεύουν 

παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τον αυτόματο υπολογισμό της διατμητικής αντοχής 

στοιχείου.  
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- Ο αριθμός των ινών διατομής που χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς ισορροπίας που 
εκτελούνται σε κάθε ολοκλήρωση των εσωτερικών υποστοιχείων. 

- Η απομείωση της ελαστικής δυσκαμψίας είναι η μείωση της ελαστικής μη ρηγματωμένης 
δυσκαμψίας της καμπύλης της διατμητικής δύναμης-παραμόρφωσης που χρησιμοποιείται 
στους υπολογισμούς. 

- Η ικανότητα ολικής διατμητικής παραμόρφωσης, η οποία είναι η τελική ικανότητα 
παραμόρφωσης για το στοιχείο dtot=dyield+dplastic. Σημειώνεται ότι η παραμόρφωση στη 
διαρροή  dyield υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα από την ελαστική διατμητική 
δυσκαμψία και την αντοχή διαρροής. 

- Η διατμητική ικανότητα παραμόρφωσης μετά το ανώτατο όριο: αυτό είναι το επίπεδο 
παραμόρφωσης, στο οποίο η επέκταση του φθίνοντα κλάδου της διατμητική καμπύλης 
δύναμης-παραμόρφωσης φτάνει στον μηδενικό άξονα. 

- Η οριακή διατμητική ικανότητα παραμόρφωσης: αυτό είναι το επίπεδο παραμόρφωσης, μετά 
του οποίου δεν υπάρχει απομένουσα αντοχή. 

- Ο λόγος της απομένουσας διατμητικής αντοχής είναι ο λόγος μεταξύ της μέγιστης αντοχής 
(στο  επίπεδο συνολικής ικανότητας παραμόρφωσης) και της απομένουσας αντοχής. 

- Ο λόγος κράτυνσης της διατμητικής παραμόρφωσης είναι ο λόγος μεταξύ του ελαστικού και 
πλαστικού κλάδου της διατμητικής δύναμης-παραμόρφωσης καμπύλης. 

- Οι παράμετροι κυκλικής απομείωσης για Διατμητική Αντοχή και Δυσκαμψία είναι οι 
ακόλουθες τρεις παράμετροι: (i) η παράμετρος κυκλικής απομείωσης της αντοχής, (ii) η 
παράμετρος κυκλικής απομείωσης δυσκαμψίας για αποφόρτιση, (iii) η παράμετρος κυκλικής 
απομείωσης αντοχής μετά το άνω όριο. Για όλες τις παραμέτρους, όσο μικρότερος είναι ο 
συντελεστής, τόσο μεγαλύτερη είναι επιβαλλόμενη μείωση στην καμπύλη, ωστόσο η μηδενική 
τιμή οδηγεί σε μηδενική παραμόρφωση. Για μία πλήρη περιγραφή των παραμέτρων, 
ανατρέξτε στην επεξήγηση της καμπύλης. 

- Ο λόγος της δύναμης στην έναρξη επαναφόρτισης προς τη δύναμη που αντιστοιχεί στην 
μέγιστη παραμόρφωση που έχει παρατηρηθεί για θετικές και αρνητικές κατευθύνσεις 
φόρτισης. 
 

 

Καμπύλη διατμητικής δύναμης-παραμόρφωσης που χρησιμοποιείται στην φέρουσα τοιχοποιία 

Όσον αφορά στις ίνες, ο ιδανικός αριθμός που επαρκεί για να εξασφαλίσει επαρκή δημιουργία της 
κατανομής τάσης-παραμόρφωσης διαμέσου της εγκάρσιας διατομής του στοιχείου, ποικίλει ανάλογα 
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με τα χαρακτηριστικά και το σχήμα του υλικού, και τον βαθμό ανελαστικότητας στον οποίο θα  
καταπονηθεί το στοιχείο. Ως ένα απλό πρακτικό κανόνα, οι χρήστες μπορούν να θεωρούν ότι 100 ίνες 
είναι επαρκείς. 

Στην ενότητα διακριτοποίησης της διατομής το πρόγραμμα παρέχει τον επιθυμητό και τον πραγματικό 
(μετά την εκτέλεση διακριτοποίησης της διατομής, χρησιμοποιώντας την τριγωνοποίηση) αριθμό των 
σημείων ελέγχου που θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Ανανέωση, 
μπορείτε να ενημερώσετε τη προβολή της διακριτοποιημένης διατομής. 

 

Ίνες διακριτοποιημένης διατομής 

Ομοίως, το ανελαστικό πλαισιακό στοιχείο, αντί για διακριτοποίηση των στοιχείων ώστε να 
αντιπροσωπεύουν τις αλλαγές στις λεπτομέρειες του οπλισμένου σκυροδέματος, είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί ένα μόνο στοιχείο ανά μέλος και στη συνέχεια να οριστούν πολλαπλά τμήματα μέσα σε 
αυτό. Σημειώνεται ότι αυτά τα τμήματα μπορεί να διαφέρουν μόνο στον οπλισμό (δηλ. τύπος διατομής, 
διαστάσεις και υλικά πρέπει να είναι τα ίδια).  

 

Πολλαπλές διατομές 
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Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου είναι δυνατόν να οριστεί μια συγκεκριμένη απόσβεση στοιχείου, σε 
αντίθεση με την καθολική απόσβεση που ορίζεται στο Ρυθμίσεις Έργου>Απόσβεση. Για να γίνει αυτό, 
οι χρήστες πρέπει απλώς να πατήσουν το κουμπί Απόσβεση και να επιλέξουν την απόσβεση που 
ταιριάζει καλύτερα στο εν λόγω στοιχείο (οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέξουν στο μενού Απόσβεσης 
για να δουν τους διάφορους τύπους απόσβεσης που είναι διαθέσιμοι και υπάρχουν υποδείξεις για το 
ποια είναι η καλύτερη επιλογή). 

 

Προσδιορισμός συγκεκριμένης απόσβεσης στοιχείου 

 

 

Οι τοπικοί άξονες και ο προσανατολισμός των εσωτερικών δυνάμεων ορίζονται από το παρακάτω 
σχήμα. Ανατρέξτε στη συζήτηση για τους καθολικούς και τοπικούς άξονες στο Παράρτημα Α για μια 
λεπτομερή περιγραφή σχετικά με τον προσδιορισμό του προσανατολισμού του τοπικού συστήματος 
αξόνων των στοιχείων. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η απόσβεση που καθορίζεται σε επίπεδο στοιχείου υπερισχύει έναντι της καθολικής 

απόσβεσης, δηλαδή το καθολικά υπολογιζόμενο μητρώο με συντελεστές απόσβεσης που 

συσχετίζονται με τους βαθμούς ελευθερίας ενός στοιχείου θα αντικατασταθούν από συντελεστές που 

θα υπολογιστούν μέσω του πολλαπλασιασμού του μητρώου μάζας του στοιχείου με μία παράμετρο 

ανάλογη της μάζας, ή μέσω του πολλαπλασιαμού του μητρώου δυσκαμψίας του στοιχείου με μία 

παράμετρο ανάλογη της δυσκαμψίας, ή μέσω του υπολογισμού ενός μητρώου απόσβεσης Rayleigh.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ορίζεται απόσβεση Rayleigh σε επίπεδο στοιχείου, η χρήση άλλων συντελεστών από 

το ένα στοιχείο στο άλλο, ή με βάση  εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν στις καθολικές ρυθμίσεις 

απόσβεσης, τότε δεν προσομοιώνεται η κλασική απόσβεση  Rayleigh. Η κλασική απόσβεση Rayleigh 

απαιτεί ομοιόμορφο ορισμό απόσβεσης. 
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Τοπικοί άξονες και προσανατολισμός εσωτερικών δυνάμεων για στοιχεία φέρουσας τοιχοποιίας 

Τύπος στοιχείου Ραφιού - rack 

Πρόκειται για ένα τρισδιάστατο στοιχείο δοκού με λεπτού τοιχώματος, ανοιχτές, εγκάρσιες διατομές. 
Το στοιχείο χαρακτηρίζεται από επτά βαθμούς ελευθερίας για κάθε κόμβο, έτσι ώστε να εκτιμώνται 
σωστά τόσο οι μετακινήσεις όσο και οι εσωτερικές τάσεις, συμπεριλαμβανόμενων των μετατοπίσεων 
στρέβλωσης και της ροπής στρέβλωσης, για την ορθή πρόβλεψη του λυγισμού-στρέψης και του 
πλευρικού στρεπτικού λυγισμού, που προκύπτουν από τη σύζευξη μεταξύ της κάμψης και της στρέψης. 
Επιπλέον, το μοντέλο υπολογίζει την εκκεντρότητα του κέντρου διατμήσεως από το κέντρο του 
τμήματος και λαμβάνει υπόψη όλους τους συντελεστές Wagner, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για 
χρήση σε μη συμμετρικές διατομές. 

Ως αποτέλεσμα, είναι ιδανικό για τη μοντελοποίηση μεταλλικών ραφιών αποθήκευσης, καθώς επίσης 
και κατασκευές σκαλωσιάς, οι οποίες αποτελούνται από ορθοστάτες που έχουν διατομές απλής 
συμμετρίας με καμπυλώσεις στις άκρες της διατομής. 

Το στοιχείο ραφιού μπορεί να προσδιοριστεί, εάν παρέχονται οι ιδιότητες (ελαστικού) υλικού (μέτρο 
ελαστικότητας και λόγος Poisson) και η διαμόρφωση των διατομών. Το πρώτο δίνεται στο κύριο 
παράθυρο διαλόγου της κατηγορίας του στοιχείου ραφιού (δείτε παρακάτω). 

 

Ορισμός νέου στοιχείου ραφιού 

Η γεωμετρία του τμήματος μπορεί να οριστεί σε ένα ειδικό παράθυρο διαλόγου. Οποιαδήποτε ανοιχτή 
διατομή λεπτού τοιχώματος μπορεί να μοντελοποιηθεί και διαφορετικά πάχη μπορούν να εισαχθούν 
σε διάφορα μέρη της διατομής. Αφού ο χρήστης ορίσει τις συντεταγμένες των γωνιακών σημείων του 
τμήματος και κάνει κλικ στο κουμπί Δημιουργία Διατομής, η ενότητα εμφανίζεται στην οθόνη και 
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υπολογίζονται αυτόματα οι ιδιότητες του ελαστικού τμήματος, οι συντελεστές Wagner και η θέση του 
κέντρου διάτμησης.  

 

Ορισμός της διατομής μοντελοποίησης του στοιχείου ραφιού 

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου είναι δυνατόν να οριστεί μια απόσβεση στοιχείου, σε αντίθεση με τη 
καθολική απόσβεση που ορίζεται από τις καρτέλες Ρυθμίσεις Έργου>Απόσβεση. Για να γίνει αυτό, οι 
χρήστες χρειάζεται απλώς να επιλέξουν το κουμπί Απόσβεση και στη συνέχεια να επιλέξουν το τύπο 
απόσβεσης που ταιριάζει καλύτερα με το εν λόγω στοιχείο (οι χρήστες πρέπει να ανατρέξουν στο 
μενού Απόσβεση για μια αναφορά σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους απόσβεσης που υπάρχουν 
και υποδείξεις για την καλύτερη επιλογή). 

 

Προσδιορισμός συγκεκριμένης απόσβεσης στοιχείου 
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Οι τοπικοί άξονες και ο προσανατολισμός των εσωτερικών δυνάμεων ορίζονται στο παρακάτω σχήμα. 
Ανατρέξτε στο Παράρτημα Α στην αναφορά για τους τοπικούς και καθολικούς άξονες για μια 
λεπτομερή περιγραφή του προσδιορισμού του προσανατολισμού του τοπικού συστήματος αξόνων. 

 

Τοπικοί άξονες και προσανατολισμός εσωτερικών δυνάμεων για στοιχείο Ραφιού 

ΤΥΠΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Τύπος στοιχείου συνδέσμου - link 

Αυτά είναι 3D στοιχεία συνδέσμου με ανεξάρτητες δράσεις αξονικές, τέμνουσες και ροπές που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να προσομοιώσουν, για παράδειγμα, αρθρωτές ή εύκαμπτες συνδέσεις δοκού-
υποστυλώματος, κατασκευαστικών αρμών διαστολής, συσκευές απορρόφησης ενέργειας, εφέδρανα 
γεφυρών, επικλινείς στηρίξεις, εύκαμπτη θεμελίωση κλπ. 

Τα στοιχεία συνδέσμου συνδέουν δύο κατασκευαστικούς κόμβους που αρχικά συμπίπτουν και 
απαιτούν τον ορισμό μια ανεξάρτητης δύναμης-μετακίνησης (ή ροπής-περιστροφής) καμπύλης 
απόκρισης για κάθε ένα από τους τοπικούς έξι βαθμούς ελευθερίας (F1, F2, F3, M1, M2, M3). 

Προς το παρόν, είναι διαθέσιμες είκοσι εννιά καμπύλες απόκρισης, επιλέξιμες από το πλαίσιο διαλόγου 
Κατηγορία Στοιχείου, όποτε επιλέγεται ένας τύπος συνδέσμου.  

• Γραμμική συμμετρική καμπύλη - lin_sym 
• Γραμμική ασύμμετρη καμπύλη- lin_asm 
• Διγραμμική συμμετρική καμπύλη - bl_sym 
• Διγραμμική ασύμμετρη καμπύλη - bl_asm 
• Διγραμμική Καμπύλη Κινηματικής Κράτυνσης - bl_kin 
• Τριγραμμική συμμετρική καμπύλη - trl_sym  
• Τριγραμμική ασύμμετρη καμπύλη - trl_asm 
• Τετραγραμμική συμμετρική καμπύλη – quad_sym 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η απόσβεση που καθορίζεται σε επίπεδο στοιχείου υπερισχύει έναντι της καθολικής 

απόσβεσης, δηλαδή το καθολικά υπολογιζόμενο μητρώο με συντελεστές απόσβεσης που 

συσχετίζονται με τους βαθμούς ελευθερίας ενός στοιχείου θα αντικατασταθούν από συντελεστές που 

θα υπολογιστούν μέσω του πολλαπλασιασμού του μητρώου μάζας του στοιχείου με μία παράμετρο 

ανάλογη της μάζας, ή μέσω του πολλαπλασιαμού του μητρώου δυσκαμψίας του στοιχείου με μία 

παράμετρο ανάλογη της δυσκαμψίας, ή μέσω του υπολογισμού ενός μητρώου απόσβεσης Rayleigh.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ορίζεται απόσβεση Rayleigh σε επίπεδο στοιχείου, η χρήση άλλων συντελεστών από 

το ένα στοιχείο στο άλλο, ή με βάση  εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν στις καθολικές ρυθμίσεις 

απόσβεσης, τότε δεν προσομοιώνεται η κλασική απόσβεση  Rayleigh. Η κλασική απόσβεση Rayleigh 

απαιτεί ομοιόμορφο ορισμό απόσβεσης. 
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• Τετραγραμμική ασύμμετρη καμπύλη – quad_asm 
• Μη συμμετρική καμπύλη με στένωση του βρόχου υστέρησης - pinched_asm 
• Τροποποιημένη καμπύλη υστέρησης Ibarra-Medina-Krawinkler με διγραμμική συμπεριφορά – 

MIMK_bilin 
• Τροποποιημένη καμπύλη υστέρησης Ibarra-Medina-Krawinkler με βάση τη μέγιστη 

μετακίνηση (peak-oriented)– MIMK_peak 
• Τροποποιημένη καμπύλη υστέρησης Ibarra-Medina-Krawinkler με στένωση του βρόχου 

υστέρησης – MIMK_Pinched 
• Μη γραμμική ελαστική καμπύλη - Non_lin_Elast 
• Πλαστική καμπύλη – plst 
• Απλοποιημένη διγραμμική καμπύλη Takeda – Takeda 
• Ασύμμετρη διγραμμική καμπύλη Takeda – Takeda_asm 
• Καμπύλη Ramberg Osgood - Ramberg_Osgood 
• Τροποποιημένη καμπύλη Richard-Abbott - Richard_Abbott 
• Καμπύλη αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής - ssi_py 
• Καμπύλη Gap-hook - gap_hk 
• Πολυγραμμική καμπύλη – multi_lin 
• Ομαλή καμπύλη – smooth 
• Ιξώδης Αποσβεστήρας – vsc_dmp 
• Καμπύλη Bouc Wen – Bouc_Wen 
• Ελαστική – Ιδανικά Πλαστική καμπύλη Gap – gap_elpl 
• Καμπύλη Πρόσκρουσης – pound_hz 
• Καμπύλη αυτόϊσοροπούμενου συνδέσμου – scb 
• Γενική υστερητική καμπύλη – gen_hyst 

Για μια περιεκτική περιγραφή των διαθέσιμων καμπύλων απόκρισης που σχετίζονται με τα στοιχεία 
συνδέσμου ανατρέξτε στο Παράρτημα Η. 

Στο πλαίσιο διαλόγου του στοιχείου συνδέσμου είναι δυνατόν να ορίσετε μια συγκεκριμένη απόσβεση 
στοιχείου, σε αντίθεση με την καθολική απόσβεση που ορίζεται από Ρυθμίσεις Έργου > Απόσβεση. 
Προκειμένου να γίνει αυτό οι χρήστες πρέπει απλώς να πατήσουν το κουμπί Απόσβεση και μετά να 
επιλέξουν τον τύπο απόσβεσης που ταιριάζει καλύτερα στο συγκεκριμένο στοιχείο (οι χρήστες πρέπει 
να ανατρέξουν στο μενού Απόσβεσης για να αποκτήσουν εικόνα των διαθέσιμων διαφορετικών τύπων 
απόσβεσης και για συμβουλές για το ποιες μπορεί να είναι οι καλύτερες επιλογές). 

 

Η συγκεκριμένη απόσβεση στοιχείου τυπικά χρησιμοποιείται εδώ για να προσομοιώσει την 
απορρόφηση της απόσβεσης στα ελατήρια αλληλεπίδρασης εδάφους κατασκευής (με ποικίλους 
κανόνες δύναμης-μετακίνησης, όπως ssi_py ή οποιαδήποτε άλλη καμπύλη απόκρισης), αποφεύγοντας 
την ανάγκη εισαγωγής στοιχείων dashpot. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η απόσβεση που ορίζεται σε επίπεδο στοιχείου, έχει προβάδισμα έναντι της καθολικής 

απόσβεσης, που σημαίνει ότι οι ‘καθολικά-υπολογισμένοι’ συντελεστές του μητρώου απόσβεσης που 

σχετίζονται με τους βαθμούς ελευθερίας ενός δεδομένου στοιχείου, θα αντικατασταθούν από 

συντελεστές που θα έχουν υπολογιστεί μέσω πολλαπλασιασμού του μητρώου μάζας του στοιχείου με 

μια παράμετρο ανάλογη της μάζας, ή μέσω του υπολογισμού του μητρώου απόσβεσης Rayleigh του 

στοιχείου. 
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Ορισμός ενός νέου στοιχείου συνδέσμου 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μόνο οι καμπύλες απόκρισης που έχουν προηγουμένως ενεργοποιηθεί στην καρτέλα 

Καταστατικά Μοντέλα (Ρυθμίσεις Έργου > Καταστατικά Μοντέλα) μπορούν να επιλεγούν από το 

αναδυόμενο μενού και να συσχετιστούν με ένα στοιχείο συνδέσμου.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Όταν ένα στοιχείο συνδέσμου εισάγεται μεταξύ δύο κόμβων που αρχικά συνέπιπταν, 

μια σχέση δύναμης-μετακίνησης πρέπει υποχρεωτικά να οριστεί για όλους τους έξι βαθμούς 

ελευθερίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τους οποίους η απόκριση των δύο κόμβων είναι 

όμοια. Τα τελευταία συνήθως προσομοιώνονται με τη χρήση γραμμικών καμπυλών απόσβεσης με 

πολύ μεγάλες τιμές ακαμψίας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει σχετική μετακίνηση μεταξύ 

των δύο κόμβων σε αυτόν τον συγκεκριμένο βαθμό ελευθερίας. Η πολύ μεγάλη τιμή που 

χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο της ανάλυσης 

που εκτελείται και τη σειρά του μεγέθους των αποτελεσμάτων που προκύπτουν. Μια πολύ μικρή τιμή 

δεν θα αναπαραστήσει συνθήκες απείρως δύσκαμπτης σύνδεσης, ενώ μια τιμή που είναι πολύ μεγάλη 

μπορεί να οδηγήσει σε αριθμητικές δυσκολίες, ειδικά όταν χρησιμοποιείται ένα κριτήριο σύγκλισης 

με βάση τη δύναμη. Συνήθως, και ως ένας πρακτικός κανόνας, οι χρήστες μπορούν να θεωρήσουν μια 

τιμή δυσκαμψίας μεταξύ 100 και 250 φορές μεγαλύτερη από αυτή των παρακείμενων στοιχείων, 

σημειώνεται όμως ότι μόνο μια ανάλυση ευαισθησίας θα επιτρέψει τον προσδιορισμό της βέλτιστης 

τιμής.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Σε κάποιες αναλύσεις, η χρήση του K0 = 0 για την προσομοίωση κόμβου άρθρωσης 

μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες ως προς τη σύγκλιση της ανάλυσης. Αυτό συνήθως μπορεί εύκολα 

να επιλυθεί από την χρήση μιας μη μηδενικής αλλά μικρής τιμής δυσκαμψίας (π.χ. 0.001). Εφόσον ο 

χρήστης επιθυμεί την βελτιστοποίηση του μοντέλου (δηλ. να βρεί την μικρότερη δυνατή τιμή 

ακαμψίας που δεν θα δημιουργήσει έντονες αριθμητικές δυσκολίες), τότε συνίσταται μια ανάλυση 

ευαισθησίας για κάθε ξεχωριστή περίπτωση.  
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Οι τοπικοί άξονες και ο προσανατολισμός των εσωτερικών δυνάμεων ορίζονται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Τοπικοί Άξονες και Προσανατολισμός Εσωτερικών Δυνάμεων 

SSI – Μακροστοιχείο επιφανειακών θεμελίων – ssilink1 

Το στοιχείο αυτό είναι μη γραμμικό μοντέλο για αλληλεπίδραση εδάφους – επιφανειακού θεμελίου με 
βάση το έργο των Correia και Paolucci (2019). Η προσέγγιση του μακρο-στοιχείου μειώνει σημαντικά 
το μέγεθος του προβλήματος, δεδομένου ότι η θεμελίωση και το έδαφος θεωρούνται ένα ενιαίο μακρο-
στοιχείο που χαρακτηρίζεται από έξι βαθμούς ελευθερίας (6 ΒΕ), στην περίπτωση 3D, του οποίου η 
διαμόρφωση βασίζεται στις προκύπτουσες δυνάμεις και μετακινήσεις. Η γεωμετρία θεωρείται ότι 
αντιστοιχεί σε ένα ορθογώνιο άκαμπτο θεμέλιο, με σύζευξη μεταξύ όλων των ΒΕ του μακρο-στοιχείου 
και η θεώρηση του ως ένα μοναδικό στοιχείο ζεύξης μηδενικού μήκους. Λαμβάνοντας υπόψη μια 
επίπεδη φόρτιση, για την απλότητα του συμβολισμού και της απεικόνισης, η βάση θα υποβληθεί σε μια 
ροπή και σε κάθετες και οριζόντιες δυνάμεις (My, N και Hx αντίστοιχα), όπως απεικονίζεται στο σχήμα 
1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Αν ορίζεται απόσβεση Rayleigh σε επίπεδο στοιχείου, η χρήση άλλων συντελεστών από 

το ένα στοιχείο στο άλλο, ή με βάση  εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν στις καθολικές ρυθμίσεις 

απόσβεσης, τότε δεν προσομοιώνεται η κλασική απόσβεση  Rayleigh. Η κλασική απόσβεση Rayleigh 

απαιτεί ομοιόμορφο ορισμό απόσβεσης. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Εδώ η απόσβεση τυπικώς συσχετίζεται με στοιχεία συνδέσμου προκειμένου να 

εισαχθούν ελατήρια αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής κατάλληλα για δυναμικές αναλύσεις 

(δείτε επίσης ssi_py καμπύλη απόκρισης). 
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Σχήμα 1. Μη γραμμικό μακρο-στοιχείο ρηχών θεμελίων   

Εφαρμόζεται ένα μοντέλο ανασήκωσης το οποίο βασίζεται σε μια ελαστική ανασήκωση μη γραμμικής 
απόκρισης η οποία θεωρεί κάποια μείωση της διεπαφής εδάφους/θεμελίου λόγω μη ανακτήσιμων 
αλλαγών στη γεωμετρία. Χρησιμοποιείται επίσης ένα μοντέλο πλαστικότητας οριακής επιφάνειας το 
οποίο λαμβάνει υπόψη τις ταυτόχρονες ελαστικές ανασηκώσεις και πλαστικές μη γραμμικές 
αποκρίσεις. Τέλος, αυτός ο σχηματισμός μακρο-στοιχείων εφαρμόζεται πλήρως σε περιπτώσεις 
τρισδιάστατης φόρτισης. Το σχήμα 2 αντιπροσωπεύει σχηματικά τον τύπο των φαινομένων που 
προορίζονται να μοντελοποιηθούν με μακρο-στοιχείο. 

 

Σχήμα 2. Σχηματική απόκριση θεμελίου σε 3D περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την ανύψωση, την 
ανελαστικότητα και την μείωση της επαφής 

Το μοντελοποιημένο μακροστοιχείο θεμελίου αντιπροσωπεύει τη δυναμική συμπεριφορά των 
απομονωμένων άκαμπτων θεμελίων, που υπόκεινται σε αδρανειακή φόρτιση τριών διαστάσεων, από 
τα αρχικά στάδια φόρτισης μέχρι την αστοχία. Το μακροστοιχείο βασίζεται σε τρεις βασικές 
χαρακτηριστικές αποκρίσεις θεμελίων, δηλαδή: 

i) Αρχική ελαστική απόκριση, 
ii) Ανασήκωση λικνισμού 
iii) Αστοχία σε συνθήκες φόρτισης 

Το μοντέλο πλαστικότητας οριακής επιφάνειας χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύσει μια διαρκή 
μετάβαση μεταξύ της αρχικής ελαστικής απόκρισης και της πλαστικής ροής στην αστοχία, για 
μονοτονική, ανακυκλιζόμενη και δυναμική συνθήκη φόρτισης. Το φαινόμενο ανασήκωσης 
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αντιπροσωπεύεται από ένα μη γραμμικό ελαστικό μοντέλο το οποίο όμως λαμβάνει υπόψη και 
επηρεάζεται από την πλαστική παραμόρφωση στο υποκείμενο έδαφος. 

Η οριακή επιφάνεια που υιοθετείται σε αυτό το μακροστοιχείο εξαρτάται από το είδος του εδάφους και 
τις συνθήκες αποστράγγισης κατά τη διάρκεια του σεισμού. Έτσι θεωρούνται διαφορετικές 
τρισδιάστατες επιφάνειες αστοχίας για αποστραγγισμένες και μη αποστραγγισμένες συνθήκες. Η 
τελική επιφάνεια που υιοθετήθηκε για να περιγράψει τη στραγγισμένη συμπεριφορά αντιστοιχεί σε 
σχήμα «μπάλα ράγκμπι», ενώ για τη μη στραγγισμένη φόρτιση η τελική επιφάνεια αντιστοιχεί σε σχήμα 
«κοχύλι», το οποίο παρουσιάζεται στο σχήμα 3 ως προς τη διατομή H-N και M-N επίπεδα φόρτισης. Το 
σχήμα «μπάλας ράγκμπι» αντιστοιχεί στην τελική επιφάνεια που αντιπροσωπεύεται από συνεχής 
γραμμή και στα δύο επίπεδα φόρτισης. 

 

Σχήμα 3. Επιφάνεια αστοχίας σε σχήμα «κοχύλι» για μη στραγγισμένες συνθήκες 

Το μοντέλο μακροστοιχείου απαιτεί τον προσδιορισμό 25 παραμέτρων εισόδου, για το οποίο τρεις 
παράμετροι πρέπει να βαθμονομηθούν. Οι παράμετροι του μοντέλου μαζί με τον ορισμό τους και τις 
προτεινόμενες τιμές τους δίνονται στο Πίνακα 1, οι οποίοι αντιστοιχούν σε: 

Δύο γεωμετρικές παραμέτρους 

Δύο διαστάσεις θεμελίων (μήκος και πλάτος) 

Δώδεκα ελαστικές παραμέτρους αντιστάσεων 

Τα έξι αρχικής δυσκαμψίας στοιχεία θεμελίωσης, τα οποία συμβολίζονται με KN1, KH2, KH3, KM2, KM3, 
KM2, KTT για κατακόρυφες, οριζόντιες και περιστροφικές κατευθύνσεις αντίστοιχα, όπου μπορούν να 
αξιολογηθούν με τύπους από την βιβλιογραφία (π.χ. Gazeta 1991) ή να βαθμονομηθούν σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα δοκιμών. Το ίδιο ισχύει και για τους αντίστοιχους έξι ισοδύναμους συντελεστές 
dashpot που αντιπροσωπεύουν την απόσβεση ακτινοβολίας. 

Έξι παράμετροι Αντοχής 

Αυτά χαρακτηρίζουν την επιφάνεια αστοχίας και ορίζονται ως εξής: 

- η μέγιστη κεντρική ικανότητα κατακόρυφης φόρτισης Nmax που αντιστοιχεί στην τελική 
φέρουσα ικανότητα του θεμελίου και μπορεί να υπολογιστεί με τυποποιημένους τύπους 
υπέρθεσης (π.χ. Brinch – Hansen, 1970) 

- οι μέγιστες διατμητικές ικανότητες, Hmax2 και Hmax3, και οι μέγιστες ικανότητες ροπής 
βάσης, Mmax2, Mmax3, Tmax, οι οποίες μπορούν να βαθμονομηθούν είτε με βάση τις ιδιότητες 
των υλικών (π.χ. γωνία τριβής εδάφους) είτε θεωρητικές τιμές. 
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Πέντε Ειδικές Ιδιότητες μοντέλου  

Χαρακτηρίζονται ως εξής: 

- η αρχική παράμετρος ανύψωσης, α, εξαρτάται μόνο από την θεωρούμενη κατανομή τάσεων 
και των κατακόρυφων καταπονήσεων κάτω από τη θεμελίωση και μπορεί να προσδιοριστεί 
από απλές στατικές θεωρήσεις, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. Δεν επηρεάζει πολύ τα 
αποτελέσματα και τυπικά λαμβάνει την τιμή 3, η οποία αντιστοιχεί στη παραδοχή γραμμικών 
τάσεων κατανομής για το έδαφος στην αρχή της ανάλυσης. 

- ο εκθέτης για το ιστορικό φόρτισης κατά  την αποφόρτιση/επαναφόρτιση, nUR, είναι συνήθως 
ίσος με 1, και σχετίζεται με τις διαφορετικές τιμές του πλαστικού μέτρου για την 
αποφόρτιση/επαναφόρτιση σε σύγκριση με την αρχική φόρτιση. 

- η παράμετρος απομείωσης διεπαφής εδάφους/θεμελίου, dθ, λαμβάνει υπόψη την μείωση της 
επιφάνειας επαφής λόγω του αθροιστικού ανελαστικού λικνισμού στο μοντέλο με βλάβες και 
μπορεί να αξιολογηθεί βάσει πειραματικών αποτελεσμάτων.  

- το κανονικοποιημένο πλαστικό μέτρο αναφοράς, 
plH0 , βαθμονομήθηκε με βάση τα πειραματικά 

αποτελέσματα. 
- και η πλαστική παράμετρος δυνητικής επιφάνειας, χg, επίσης βαθμονομήθηκε με βάση τα 

πειραματικά αποτελέσματα. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι, από τη στιγμή που είναι γνωστές οι κλασικές ελαστικές 
παράμετροι και παράμετροι αντοχής για το σύστημα εδάφους θεμελίωσης, ένας αριθμός τριών 

παραμέτρων μένει να βαθμονομηθούν μέσα στην διαδικασία επαλήθευσης: 
plH0 το κανονικοποιημένο 

πλαστικό μέτρο αναφοράς, χg, η πλαστική παράμετρος δυνητικής επιφάνειας, και dθ, η παράμετρος 
μοντέλου με βλάβη. 

 

 

 Σύμβολο Περιγραφή Προτεινόμενες Τιμές 
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𝐿, 𝐵 Διαστάσεις θεμελίου Γεωμετρία 

KN 
Αρχική κατακόρυφη 

δυσκαμψία θεμελίου Εκτιμάται με βάση την 

βιβλιογραφία(π.χ. Gazetas, 

1991) ή βαθμονόμηση με βάση 

πειραματικά αποτελέσματα 

(όταν είναι διαθέσιμα) KHH 

Αρχική οριζόντια 

δυσκαμψία θεμελίου 

στην χ και y διεύθυνση 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Δεδομένου ότι το μακροστοιχείο SSI παρουσιάζει μη γραμμική απόκριση από την αρχή 
της ανάλυσης, είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί η αρχική φόρτιση σε στάδια προκειμένου να 
αποφευχθεί η έλλειψη σύγκλισης ή εσφαλμένα αποτελέσματα. Τυπικά ένας αριθμός βημάτων μεταξύ 
50 και 100 είναι αρκετά, αν και σε πιο απαιτητικές περιπτώσεις αναλύσεων ίσως χρειαστούν. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Πρέπει να δίνεται προσοχή στην εισαγωγή σεισμών όταν εκτελείται δυναμική ανάλυση 
χρονοϊστορίας με SSI μακροστοιχείο. Στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι οι δύο κόμβοι του 
μακροστοιχείου πρέπει να έχουν την ίδια κίνηση ενώ δεν παρουσιάζεται αδρανειακή αλληλεπίδραση, 
ο πιο σωστός τρόπος εκτέλεσης της ανάλυσης δεν είναι η επιβολή της χρονοϊστορίας της επιτάχυνσης 
του σεισμού στους κόμβους της βάσης αλλά η επιβολή των αντίστοιχων αδρανειακών δυνάμεων στις 
παραπάνω δομικές μάζες του κτιρίου. 
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 Σύμβολο Περιγραφή Προτεινόμενες Τιμές 

KMM 

Αρχική περιστροφική 

δυσκαμψία θεμελίου 

στην χ και y διεύθυνση 

Π
α

ρ
ά

μ
ετ

ρ
ο

ι 
α

ν
το

χή
ς 

𝑁𝑚𝑎𝑥  

Κεντρική κατακόρυφη 

φέρουσα ικανότητα 

θεμελίου 

Brinch-Hansen (1970) 

Vesic (1973) 

Eurocode 8 

Butterfield and Gottardi (1994) 

𝐻𝑚𝑎𝑥  

Μέγιστη διατμητική 

ικανότητα βάσης κατά 

μήκος των 

κατευθύνσεων χ και y 

𝑀𝑚𝑎𝑥  

Μέγιστη ικανότητα 

ροπής βάσης κατά μήκος 

των κατευθύνσεων χ και 

y 

𝐵𝑆 
Τύπος Οριακής 

Επιφάνειας 

Σχήμα μπάλα ράγκμπι, σχήμα 

κογχυλιού ή ελλειψοειδές σχήμα 

Ε
ιδ

ικ
ές

 Ι
δ
ιό

τη
τε

ς 
μ

ο
ν
τέ

λ
ο

υ
 

𝛼 
Αρχική παράμετρος 

ανύψωσης 
Στατικό 3 (2 έως 10) 

𝑛𝑢𝑟 
Εκθέτης για το ιστορικό 

φόρτισης 
Σταθερός 1 

𝑑𝜃 
Μείωση της επαφής 

εδάφους/θεμελίου 

Βαθμονομημένος 

με βάση 

πειραματικά 

αποτελέσματα 

0.1 (0.1 έως 

10) 

plH0
 

Κανονικοποιημένο 

πλαστικό μέτρο 

αναφοράς 

0.2 έως 0.4 

𝜒𝑔 
Πλαστικός δυνητική 

παράμετρος 
0.5 έως 2 

Πίνακας 1. Περίληψη των παραμέτρων του μακροστοιχείου που σχετίζονται με: (i) γεωμετρικές και 
ελαστικές παραμέτρους, (ii) παραμέτρους αντοχής, (iii) ειδικές παραμέτρους μοντέλου 
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Κατανομή τάσεων 
κάτω από το θεμέλιο    

 

𝛼 2 3 4 +∞ 

Πίνακας 2. Κατανομή τάσεων κάτω από τη βάση του θεμελίου και η αντίστοιχη τιμή της αρχικής 
παραμέτρου ανύψωσης 

SSI – Mακροστοιχείο πασσάλων θεμελίωσης – ssilink2 

Το στοιχείο αυτό επεκτείνει την μη γραμμική προσέγγιση του μακροστοιχείου στην ανάλυση των 
εύκαμπτων πασσάλων με πλευρικές φορτίσεις και την αλληλεπίδραση πασσάλων με έδαφος.  Βασίζεται 
στο έργο των Correia και Pecker [2019b]. Η πλευρική απόκριση ολόκληρου του συστήματος εδάφους-
πασσάλων σε σεισμικές δράσεις συμπυκνώνεται σε ένα κεφαλόδεσμο, ο οποίος απεικονίζεται από ένα 
μηδενικού μήκους στοιχείο που βρίσκεται στην βάση των πασσάλων και υποβάλλεται στην κίνηση των 
θεμελίων, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. 

 

Εικόνα 1. Μη γραμμικό μακροστοιχείο πασσάλων 

Τα μακροστοιχεία πασσάλων αντιπροσωπεύουν την πλευρική συμπεριφορά των μονών κατακόρυφων 
πασσάλων, που υποβάλλονται σε οριζόντιο φορτίο και σε ροπή, από τα αρχικά βήματα της φόρτισης 
μέχρι και την αστοχία. Οι επιδράσεις της κατακόρυφης φόρτισης δε λαμβάνονται άμεσα υπόψη σε αυτό 
το μοντέλο εκτός από την επίδρασή της στην πλαστική ροπή της κάθετης διατομής των πασσάλων. 
Διαφορετικά, θεωρείται ότι η ανώτερη ζώνη του προφίλ του εδάφους, μέχρι το βάθος που θα 
σχηματιστεί η πλαστική άρθρωση, συμβάλλει μόνο στην πλευρική αντίσταση του φορτίου. Το 
κατακόρυφο φορτίο θεωρείται ότι μεταφέρεται στο έδαφος κάτω από αυτό το βάθος, όπου δεν 
υπάρχει επίδραση του ανοίγματος του διάκενου. 

Θεωρείται μια κοιλότητα κορεσμένου εδάφους και, μετά από σεισμική κίνηση, θεωρείται ότι είναι 
αδιαπέραστη. Συνεπώς, το έδαφος θεωρείται ότι βρίσκεται σε αστράγγιστές συνθήκες δεδομένου ότι ο 
στόχος του μακροστοιχείου είναι να προσομοιώσει την απόκριση του πασσάλου υπό σεισμικές 
κινήσεις, ή βραχυπρόθεσμα ανακυκλιζόμενα φορτία, και το κριτήριο αστοχίας Tresca θεωρείται 
έγκυρο. Το σχήμα 2α αντιπροσωπεύει δύο απλουστευμένα γεωτεχνικά σενάρια, σε αστράγγιστες 
συνθήκες κατανομής διατμητικής αντοχής (Su) κατά μήκος του βάθους της κοιλότητας: σταθερή ή 
γραμμική. Το Σχήμα 2β απεικονίζει την χαρακτηριστική απόκριση εδάφους για πλευρική φόρτιση 
μακρύ πασσάλου, δηλαδή: μια παθητική αστοχία σε σφηνοειδές σχήμα σε μικρά βάθη και αστοχία 
διαρροής σε  μεγαλύτερα βάθη, με πιθανό σχηματισμό κενού πίσω από το πάσσαλο. 



Παράρτημα Ζ 479 

 

 

Σχήμα 2α. Απλουστευμένα (α) γεωτεχνικά σενάρια και (β) απόκριση εδάφους σε πλευρική φόρτιση των 
πασσάλων 

Το προτεινόμενο μακροστοιχείο βασίζεται σε τρία βασικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των 
πασσάλων που υπόκεινται σε πλευρική φόρτιση: 

i) Αρχική ελαστική απόκριση 
ii) Άνοιγμα και κλείσιμο κενών 
iii) Συνθήκες αστοχίας φόρτισης 

Το μοντέλο πλαστικότητας της οριοθετημένης επιφάνειας χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει μια 
συνεχή μετάβαση μεταξύ της αρχικής ελαστικής απόκρισης και της πλαστικής διαρροής, για συνθήκες 
φόρτισης πασσάλων μονοτονικές ή ανακυκλιζόμενες. Η συμπεριφορά απόκλισης αντιπροσωπεύεται 
από ένα μη γραμμικό ελαστικό μοντέλο το οποίο, ωστόσο, λαμβάνει υπόψη και επηρεάζεται από την 
πλαστική παραμόρφωση στο γύρω έδαφος. 

Η επιφάνεια οριοθέτησης στο μακροστοιχείο αντιστοιχεί στην επιφάνεια αστοχίας για πλευρική 
φόρτιση των πασσάλων. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι πρέπει να 
θεωρείται μη συσχετιστική συμπεριφορά, χρησιμοποιείται συσχετιζόμενη πλαστικότητα και η 
επιφάνεια οριοθέτησης λειτουργεί ταυτόχρονα ως πλαστική επιφάνεια. Σε αυτή τη σύνθεση 
μακροστοιχείου δεν λαμβάνεται υπόψη το αξονικό φορτίο και συνεπώς η επιφάνεια αστοχίας ορίζεται 
στο χώρο φόρτισης της οριζόντιας δύναμης και ροπής του πασσάλου. Επιπλέον, θεωρείται επίπεδη 
φόρτιση.  

Μία “στρογγυλοποιημένη” προσεγγιστική επιφάνεια αστοχίας προτάθηκε από τους Correia και Pecker 
[2019a], η οποία βασίζεται στην λεγόμενη υπερέλλειψη. Υποθέτοντας ότι η υπερέλλειψη είναι 

κεντραρισμένη στο σημείο (Hc, Mc), με ένα μήκος οριζόντιου άξονα 
0, =euH
και ένα μήκος κατακόρυφου 

άξονα My, το οποίο επίσης υπερκαλύπτεται από την παραμόρφωση του σχήματος του, γ<0, αυτή η κατά 
προσέγγιση επιφάνεια αστοχίας μπορεί να εκφραστεί ως:   
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(1) 

Οι θετικοί εκθέτες nH και nM καθορίζουν την καμπυλότητα των πλευρών της υπερέλλειψης. Το Σχήμα 
3 αντιπροσωπεύει μία διαμόρφωση υπερέλλειψης, με κέντρο την αρχή των αξόνων (Hc = Mc = 0), με τις 
παραμέτρους της να είναι βαθμονομημένες για να ταιριάζουν σε αυτό το γραμμικό προφίλ εδάφους Su. 

Soil wedge failure 
in front of the pile 

Gapping on the 
back of the pile 

Soil flow around 
the pile 

(β) (a) 
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Σχήμα 3. Διαμόρφωση υπερέλλειψης για γραμμική Su 

Το μοντέλο του μακροστοιχείου απαιτεί τον ορισμό 23 παραμέτρων D, KVV, KHH, KMM, KHM, KTT, CVV, 

CHH, CMM, CHM, CTT, Hu, e=0, My, nH, nM, , zw, ( )
effpp IE , , , plH0

,nUR and Lim. Μόνο οι 5 τελευταίες 

παράμετροι πρέπει να βαθμονομηθούν, αφού όλες οι άλλες υπολογίζονται μέσω εκφράσεων από την 
βιβλιογραφία. 

Η καμπτική δυσκαμψία του πασσάλου 
( )

effpp IE
, μπορεί να υπολογιστεί εύκολα, ενώ η ροπή διαρροής του 

πασσάλου, My, μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε ανάλυση διατομής (και 
λαμβάνοντας υπόψη το στατικό κατακόρυφο φορτίο στον πάσσαλο). Διαφορετικά, οι τύποι για Hu, e=0 
και zw, προέρχονται από τους Correia και Pecker [2019a]. 

O Gazetas [1991] παρέχει τους τύπους για υπολογισμό της πλευρικής και αξονικής δυσκαμψίας και για 
τους συντελεστές απόσβεσης. Αυτά ισχύουν για εδαφικά προφίλ με σταθερή, γραμμική ή παραβολική 
αύξηση με το βάθος της δυσκαμψίας του εδάφους, που είναι αντιπροσωπευτικά του OC και NC, πηλού 
και πηλού και άμμου, αντίστοιχα. Το Σχήμα 4 απεικονίζει την δυσκαμψία του εδάφους σε σχέση με το 
βάθος σε εξιδανικευμένα εδαφικά προφίλ. Οι εκφράσεις για στατική δυσκαμψία του πασσάλου, με 
μικρές τροποποιήσεις, έχουν υιοθετηθεί και από την τωρινή έκδοση του EC8 – Μέρος 5 [2003]. Αυτά 
ισχύουν για εύκαμπτους ή μακριούς πασσάλους και συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Σε αυτές τις 
εκφράσεις, D είναι η διάμετρος του πασσάλου, ESD είναι το μέτρο της εδαφικής παραμόρφωσης σε 
βάθος ίσο με τη διάμετρο του πασσάλου και Ep είναι το μέτρο ελαστικότητας του υλικού του πασσάλου. 
Οι συνιστώσες του μητρώου δυσκαμψίας του πασσάλου ακολουθούν τις συμβάσεις συμβολισμού που 
αναφέρονται στο Σχήμα 5. Ο Gazetas [1991] παρουσιάζει επίσης τους αντίστοιχους συντελεστές 
απόσβεσης του πασσάλου, οι οποίοι υπολογίζονται για κάθε συχνότητα σύμφωνα με τον Πίνακα 2. 

Τα δυναμικά διανύσματα της δυσκαμψίας των πασσάλων έχουν αποδειχθεί από τον Gazeta [1991] να 
είναι περίπου ίσα με ένα, για συνηθισμένο φάσμα συχνοτήτων για δομική απόκριση. Ως εκ τούτου, οι 
στατικές ακαμψίες του πασσάλου μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά προσέγγιση ως δυναμικές, για 
μονούς εύκαμπτους πασσάλους. Η μεταβολή των συνιστωσών του λόγου απόσβεσης με τη συχνότητα 
είναι γραμμική, όπως προβλέπεται από τις εκφράσεις στο Πίνακα 2. Αυτό σημαίνει ότι η συμπεριφορά 
της ακτινοβολίας απόσβεσης μπορεί να προσεγγιστεί με φυσικά dashpots με σταθερό συντελεστή 
απόσβεσης C.  

Οι παράμετροι της οριοθετημένης παραμέτρου είναι σταθερές για κάθε αντοχή των εδαφικών προφίλ 
και παρουσιάζονται στο Πίνακα 3. Η οριακή τιμή δLim  είναι μια παράμετρος που συσχετίζεται με την 
αριθμητική σύγκλιση και κυμαίνεται μεταξύ του 0,01 και 0,2 με προεπιλεγμένη τιμή 0,1. 
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Σχήμα 4. Δυσκαμψία σε εξιδανικευμένα εδαφικά προφίλ 

 

  

Σχήμα 5. Σύμβαση συμβολισμού για τις φορτίσεις του πασσάλου 
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Πίνακας 1. Στατικοί συντελεστές δυσκαμψίας για εύκαμπτους πασσάλους (σύμφωνα με EC8 – Μέρος 5 [2003])  

Τέλος, οι υπόλοιπες 4 παράμετροι βαθμονόμησης, 2 από αυτές  σχετίζονται με την μονοτονική απόκριση 
–β και plH0

, και οι 2 άλλες σχετίζονται με την ανακυκλιζόμενη συμπεριφορά –η και nUR. Εναλλακτικά, 2 

από τις παραμέτρους σχετίζονται με αποκλίνουσα συμπεριφορά –β και η, και οι άλλες 2 σχετίζονται με 

το μοντέλο πλαστικότητας - 
plH0 και nUR. Οι παράμετροι β, 

plH0  και nUR είναι πάντα θετικές, ενώ η μπορεί 
να είναι και ίση με μηδέν εάν δεν λαμβάνεται υπόψη το άνοιγμα του διάκενου. Οι προεπιλεγμένες τιμές 
και οι κλίμακες  διακύμανσής τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.  
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Πίνακας 2. Συντελεστές ακτινοβολίας απόσβεσης για εύκαμπτους πασσάλους και βασικές διατμητικές 
συχνότητες της κοιλότητας του εδάφους (σύμφωνα με Gazetas [1991]) 

 

Προφίλ Su  nH nM  

Σταθερό Su 8.435 2.000 -0.597 

Γραμμικό Su 7.040 2.000 -0.667 

Πίνακας 3. Προκαθορισμένες παράμετροι επιφάνειας αστοχίας 

 

  
plH0

 nUR 

1 1 0.4 1 

0.1-10 0-100 0.1-10 0.5-2 

Πίνακας 4. Προκαθορισμένες τιμές και εύρος τιμών για τις βαθμονομημένες παραμέτρους 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Δεδομένου ότι το μακροστοιχείο SSI παρουσιάζει μη γραμμική απόκριση από την αρχή 
της ανάλυσης, είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί η αρχική φόρτιση σε στάδια προκειμένου να 
αποφευχθεί η έλλειψη σύγκλισης ή εσφαλμένα αποτελέσματα. Τυπικά ένας αριθμός βημάτων μεταξύ 
50 και 100 είναι αρκετά, αν και σε πιο απαιτητικές περιπτώσεις αναλύσεων ίσως χρειαστούν. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Πρέπει να δίνεται προσοχή στην εισαγωγή σεισμών όταν εκτελείται δυναμική ανάλυση 
χρονοϊστορίας με SSI μακροστοιχείο. Στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι οι δύο κόμβοι του 
μακροστοιχείου πρέπει να έχουν την ίδια κίνηση ενώ δεν παρουσιάζεται αδρανειακή αλληλεπίδραση, 
ο πιο σωστός τρόπος εκτέλεσης της ανάλυσης δεν είναι η επιβολή της χρονοϊστορίας της επιτάχυνσης 
του σεισμού στους κόμβους της βάσης αλλά η επιβολή των αντίστοιχων αδρανειακών δυνάμεων στις 
παραπάνω δομικές μάζες του κτιρίου. 
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Θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με την ανάλυση SSI 

Η ανάλυση SSI μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της χρήσης ενός μοντέλου μη γραμμικών στερεών 
πεπερασμένων στοιχείων (δηλ. μπλοκ εδάφους), ή μέσω μιας απλούστερης και πιο πρακτικής 
προσέγγισης, η οποία είναι αυτή που υιοθετήθηκε στο SeismoStruct. 

Κατ’ αρχάς κατά τη μοντελοποίηση SSI χρησιμοποιώντας την υποκείμενη μέθοδο, πρέπει πρώτα να 
αναλύσουμε την κινηματική αλληλεπίδραση του πλήρες μοντέλου του εδάφους και της δομής, με τη 
δομική ακαμψία αλλά χωρίς δομική μάζα. Μια τέτοια διαδικασία εισόδου σεισμικού πολλαπλασιασμού 
στο έδαφος είναι μοντελοποιημένη, τυπικά στις συχνότητες (αν και όχι απαραίτητα), και το τελικό 
αποτέλεσμα είναι η είσοδος της κίνησης των θεμελίων (FIM), δηλαδή η κίνηση του θεμελίου εάν ήταν 
μαζική. Αυτό το αρχικό βήμα ωστόσο συχνά αποφεύγεται υποθέτοντας ότι η κινηματική 
αλληλεπίδραση μπορεί να αγνοηθεί και συνεπώς να χρησιμοποιηθεί η κίνηση εδάφους ελεύθερου 
πεδίου ως FIM (αυτή η κίνηση ελευθέρου πεδίου θεωρείται ότι προκύπτει μόνο από την κατακόρυφη 
διάδοση των διατμητικών κυμάτων μέσω των οριζόντιων στρωμάτων εδάφους). 

Ένα δεύτερο στάδιο της μοντελοποίησης του SSI χρησιμοποιώντας την υποκείμενη μέθοδο θα ήταν ο 
υπολογισμός των αντιστάσεων της θεμελίωσης (δηλαδή ιδιότητες δυναμικής απόκρισης του θεμελίου), 
που αντιπροσωπεύεται συνήθως από ένα σύνολο ελατηρίων, αποσβεστήρων (και πιθανώς 
πλασματικές μάζες για να ληφθεί σωστή εξάρτηση των συχνοτήτων και των αντιστάσεων). Αυτό το 
δεύτερο βήμα μπορεί να απλοποιηθεί προσδιορίζοντας της αντιστάσεις από υπάρχουσες εκφράσεις 
στη βιβλιογραφία. 

Το τελευταίο βήμα είναι η ανάλυση της κατασκευής, δυσκαμψία και μάζα, που στηρίζεται στις 
αντιστάσεις των θεμελίων και υπόκειται στο FIM. Αυτό μπορεί να γίνει στο SeismoStruct, το οποίο 
διαθέτει το πρόσθετο πλεονέκτημα, μέσω της χρήσης του μακροστοιχείου SSI, να λάβει υπόψη την μη 
γραμμική απόκριση του συστήματος της θεμελίωσης. Με άλλα λόγια, μία ανάλυση SSI που 
πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας αυτό το μακροστοιχείο αντιστοιχεί σε μια υβριδική προσέγγιση 
μεταξύ της ανάλυσης της αδρανειακής αλληλεπίδρασης της μεθόδου της δομής, η οποία ισχύει αυστηρά 
μόνο για γραμμική απόκριση και μοντελοποίηση των μη γραμμικών στερεών πεπερασμένων στοιχείων 
των αποτελεσμάτων του SSI. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα: 

(i) Η μέθοδος της είναι θεωρητικά σωστή μόνο εάν η απόκριση είναι γραμμική, δηλαδή χωρίς 
ολίσθηση ή ανύψωση ενός θεμελίου, δημιουργία κενού λόγω πασσάλου, υποβάθμιση της 
δυσκαμψίας, πλαστική συμπεριφορά, και μη αναστρέψιμες μετακινήσεις. Επομένως λόγω της 
μη γραμμικότητας, αυτός ο τύπος ανάλυσης συνεπάγεται αναπόφευκτα κάποιο βαθμό 
προσέγγισης. 

(ii) Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η FIM είναι η κίνηση εισόδου που θα είχε η θεμελίωση αν ήταν 
μαζική (όπως και η υπόλοιπη κατασκευή) και αν συμπεριφερόταν γραμμικά. Πράγματι, και 
για παράδειγμα, εάν το μοντέλο της θεμελίωσης προσομοιώνει την αντίσταση ολίσθησης και 
υπάρχει δομική μάζα, η κίνηση της θεμελίωσης δεν θα υπόκειται πλέον στην FIM λόγω των 
αδρανειακών δυνάμεων που προέρχονται από την πάνω δομή και από μια πιθανή ολίσθηση 
της θεμελίωσης. Επιπλέον, ακόμη και στην περίπτωση της γραμμικής απόκρισης και στην 
περίπτωση μόνο του θεμέλιο με τη μάζα του (χωρίς κατασκευή από πάνω), η κίνηση του 
θεμελίου δεν θα είναι ακριβώς FIM λόγω των δυνάμεων αδρανείας που δημιουργούνται από 
την μάζα του θεμελίου. 

(iii) Τα σεισμικά δεδομένα που εισάγονται για την SSI ανάλυση χρησιμοποιώντας την δομική 
προσέγγιση (όπως γίνεται στο SeismoStruct) μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα: 

• Επιταχυνσιογράφημα χρονοϊστορίας σε έναν σταθερό κόμβο βάσης του 
μακροστοιχείου (αυτό θα πρέπει να είναι FIM, που συχνά θεωρείται ισοδύναμο με την 
κίνηση ελεύθερου πεδίου, όπως έχει ήδη συζητηθεί), το οποίο στη συνέχεια θα 
διαδοθεί μέσω του μακροστοιχείου και θα διεγείρει τις δομικές μάζες 
(συμπεριλαμβανομένης και της θεμελίωσης) 

• Οι αδρανειακές δυνάμεις χρονοϊστορίας, υπολογίζονται ως το προϊόντων δομικών 
μαζών (συμπεριλαμβανομένης της θεμελίωσης) από το FIM, που εφαρμόζεται σε κάθε 
μία από της μάζες της δομής. 
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Αυτές οι δύο σεισμικές προσεγγίσεις εισόδου υποτίθεται ότι πρέπει να οδηγούν σε πανομοιότυπα 
αποτελέσματα ανάλυσης όσον αναφορά για κομβικές σχετικές μετακινήσεις (και συνεπώς 
παραμορφώσεις/ τάσεις υλικού και εσωτερικές δυνάμεις του στοιχείου). Η πρώτη προσέγγιση είναι 
ευκολότερο να εφαρμοστεί επειδή χρειάζεται να καθοριστεί μόνο η κίνηση βάσης στους σταθερούς 
κόμβους. Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει αριθμητικά προβλήματα σε ειδικές περιπτώσεις, όταν οι 
δυσκαμψίες του μακροστοιχείου είναι πολύ μεγάλες. Η δεύτερη προσέγγιση είναι πιο δύσκολο να 
εφαρμοστεί, καθώς πρέπει να εφαρμοστεί μια δυναμική δύναμη χρονοϊστορίας σε όλους τους κόμβους 
με συγκεντρωμένη μάζα και γίνεται δυσκίνητη όταν χρησιμοποιούνται διανεμημένες μάζες. Αλλά αυτή 
η μέθοδος λειτουργεί σε όλες τις περιπτώσεις. 

Ελαστομερές Εφέδρανο (Bouc Wen) – bearing 1  

Τα στοιχεία εφεδράνου 1 είναι τρισδιάστατα στοιχεία με μηδενικό μήκος που χρησιμοποιούνται για 
μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των ελαστομερών εφεδράνων για εφαρμογές Σεισμικής Μόνωσης. 
Τα εφέδρανα 1 έχουν συζευγμένες ιδιότητες πλαστιμοτήτων για τις 2 κατευθύνσεις διάτμησης (άξονες 
2 και 3 στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων του στοιχείου εφεδράνου 1) ενώ χαρακτηρίζονται από 
γραμμική ελαστική συμπεριφορά για τους υπόλοιπους τέσσερις τύπους παραμόρφωσης. Η απόκριση 
στις διατμητικές κατευθύνσεις βασίζεται στην υστερητική συμπεριφορά που προτάθηκε από τους Wen 
[1976] και Park et al. [1986]. Στις κατευθύνσεις διάτμησης η σχέση δύναμης - παραμόρφωσης  
ακολουθούν τις παρακάτω εξισώσεις: 

𝑓2 = 𝜂_𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟_2  𝐾_𝑆ℎ𝑒𝑎𝑟_2 𝑢2  + (1 −  𝜂_𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟_2) 𝑌2 𝑧2 

𝑓3 = 𝜂_𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟_3  𝐾_𝑆ℎ𝑒𝑎𝑟_3 𝑢3  + (1 −  𝜂_𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟_3) 𝑌3 𝑧3 

όπου η_shear_2 και η_shear_3 είναι οι λόγοι της δυσκαμψίας μετά τη διαρροή στην ελαστική (πριν τη 
διαρροή) δυσκαμψία του εφεδράνου σε κάθε διεύθυνση διάτμησης (λόγοι κράτυνσης εφεδράνου), Κ2 
και Κ3 είναι οι ελαστικές δυσκαμψίες του εφεδράνου σε κάθε διεύθυνση, Υ2 και Υ3 οι παραμορφώσεις 
διαρροής σε κάθε διεύθυνση διάτμησης, ενώ οι z2 και z3 είναι οι εσωτερικές υστερητικές μεταβλητές. 

Δεκατρείς παράμετροι απαιτούνται για να περιγραφεί η συμπεριφορά του στοιχείου 1: 

 

Ορισμός ενός νέου στοιχείου ελαστομερούς εφεδράνου bearing1 
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Ιδιότητες Στοιχείου Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Ελαστική δυσκαμψία στην αξονική 
διεύθυνση (τοπικός άξονας 1) - K_axial 

2E+05 -  150E+05 [kN/m] 2E+06 [kN/m] 

Ελαστική δυσκαμψία στις διατμητικές 
διευθύνσεις (τοπικοί άξονες 2 και 3) - 
K_shear_1, K_Shear_2 

3000 – 40000 [kN/m] 3000 [kN/m] 

Ελαστική δυσκαμψία σε στρεπτικούς και 
περιστροφικούς βαθμούς ελευθερίας - 
Ktorsional, Krot1, Krot2 

- 20000 [kN/m] 

Χαρακτηριστική Αντοχή Εφεδράνου σε 
κάθε διατμητική διεύθυνση – fy_shear_1, 
fy_shear_2 

20-600 [kN] 22 [kN] 

Λόγος Κράτυνσης Εφεδράνου για κάθε 
διατμητική διεύθυνση – η_shear_1, 
η_shear_2 

0.1-0.8 0.2 

Μεταβλητή ελέγχου του εύρους υστέρησης 
- A 

1 1 

Μεταβλητή υστερητικής μορφής - β 0.1-0.9 0.5 

Μεταβλητή υστερητικής μορφής - γ 0.1-0.9 0.5 

 

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου είναι δυνατόν να ορίσετε μια απόσβεση συγκεκριμένου στοιχείου, σε 
αντίθεση με την καθολική απόσβεση που περιγράφεται εδώ. Για να γίνει αυτό, οι χρήστες χρειάζονται 
απλώς να πιέσουν το πλήκτρο Απόσβεση και στη συνέχεια να επιλεγεί ο τύπος απόσβεσης που ταιριάζει 
καλύτερα με το εν λόγω στοιχείο (οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέξουν στο μενού Απόσβεσης για μία 
αναφορά σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους απόσβεσης που υπάρχουν και υποδείξεις για 
καλύτερη επιλογή). Στους χρήστες υπενθυμίζεται επίσης ότι η απόσβεση που καθορίζεται σε επίπεδο 
στοιχείου υπερισχύει έναντι της καθολικής απόσβεσης, δηλαδή οι «υπολογιζόμενοι καθολικά» 
συντελεστές του μητρώου απόσβεσης που σχετίζονται με τους βαθμούς ελευθερίας ενός δεδομένου 
στοιχείου θα αντικατασταθούν από συντελεστές οι οποίοι έχουν υπολογιστεί μέσω του 
πολλαπλασιασμού του μητρώου μάζας του στοιχείου με μία παράμετρο ανάλογη της μάζας, ή μέσω του 
πολλαπλασιασμού του μητρώου δυσκαμψίας του στοιχείου με μία παράμετρο ανάλογη της δυσκαμψίας 
ή μέσω υπολογισμού ενός μητρώου απόσβεσης Rayleigh του στοιχείου. 

Οι τοπικοί άξονες και ο προσανατολισμός των εσωτερικών δυνάμεων φαίνεται στην εικόνα 
παρακάτω: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ακολουθείται ο γενικός κανόνας A/(β+γ) = 1. 
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Τοπικοί Άξονες και Προσανατολισμός Εσωτερικών Δυνάμεων 

Εφέδρανο Τριβής Εκκρεμούς – bearing 2 

Τα στοιχεία εφεδράνου 2 είναι τρισδιάστατα στοιχεία με μηδενικό μήκος που χρησιμοποιούνται για να 
μοντελοποιήσουν τη συμπεριφορά μεμονωμένων εφεδράνων τριβής εκκρεμούς που χρησιμοποιούνται 
για εφαρμογές Σεισμικής Μόνωσης. Τα στοιχεία εφεδράνου 2 έχουν συζευγμένες ιδιότητες 
πλαστιμότητας για τις 2 διατμητικές κατευθύνσεις (άξονες 2 και 3 στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων 
του στοιχείου) ενώ χαρακτηρίζονται από γραμμική ελαστική συμπεριφορά για τους υπόλοιπους 
τέσσερις τύπους παραμόρφωσης. Το μοντέλο τριβής που περιγράφεται από τον Constantinou et al. 
[1999] χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του συντελεστή τριβής της ολισθαίνουσας επιφάνειας του 
εφεδράνου τριβής εκκρεμούς. Ο συντελεστής τριβής υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση: 

𝜇 = 𝑓𝑓𝑎𝑠𝑡_1 − (𝑓𝑓𝑎𝑠𝑡_1 −  𝑓𝑠𝑙𝑜𝑤_1)𝑒𝑥𝑝(−𝑟𝑎𝑡𝑒_1│𝑣│) 

όπου ffast_1 και fslow_1 είναι οι συντελεστές τριβής εφεδράνου σε γρήγορες και αργές ταχύτητες 
αντίστοιχα, ν είναι η ταχύτητα εφεδράνου και rate_1 είναι ο ρυθμός που ελέγχει τη μετάβαση από αργές 
σε γρήγορες ταχύτητες.  

Το στοιχείο εφέδρανο 2 συμπεριφέρεται ελαστικά στις κατευθύνσεις διάτμησης, με δυσκαμψία ίση με 
την ελαστική δυσκαμψία που παρέχεται από τον χρήστη, μέχρι το όριο διαρροής που ορίζεται από την 
αντοχή διαρροής η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση: 

𝑄𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 = 𝜇𝑃 

όπου P είναι το συνολικό κατακόρυφο φορτίο στο εφέδρανο. Οι πλαστικές παραμορφώσεις μετά το 
σημείο διαρροής υπολογίζονται χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο Return-Mapping όπως περιγράφηκε 
από τα μοντέλα κράτυνσης Simo και Hughes [1998]. Η δυσκαμψία μετά τη διαρροή είναι ίση με P/R 
όπου R είναι η ακτίνα καμπυλότητας της τριβής ολίσθησης και P είναι το συνολικό κατακόρυφο φορτίο 
στο εφέδρανο.  

Δεκατέσσερις παράμετροι απαιτούνται για να περιγραφεί η συμπεριφορά του στοιχείου 2: 



Παράρτημα Ζ 487 

 

 

Ορισμός ενός νέου στοιχείου εφεδράνου τριβής εκκρεμούς bearing2 

Ιδιότητες Στοιχείου  Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Ελαστική δυσκαμψία σε κάθε αξονική 
διεύθυνση (τοπικός άξονας 1) - K_axial 

1E+06 -  30E+06 [kN/m] 2E+06 [kN/m] 

Ελαστική δυσκαμψία στις διατμητικές 
διευθύνσεις (τοπικοί άξονες 2 και 3) - 
K_shear_1, K_Shear_2 

500 – 20000 [kN/m] 3000 [kN/m] 

Ελαστική δυσκαμψία σε στρεπτικούς και 
περιστροφικούς βαθμούς ελευθερίας - 
Ktorsional, Krot1, Krot2 

- 20000 [kN/m] 

Συντελεστές τριβής εφεδράνου σε 
μηδενική ταχύτητα – fslow_1, fslow_2 

0.02-0.01 0.03 

Συντελεστές τριβής εφεδράνου σε υψηλές 
ταχύτητες –ffast_1, ffast_2 

0.05-0.015 0.06 

Αντίστροφες χαρακτηριστικές ταχύτητες 
ολίσθησης – rate_1, rate_2 

50-100 [s/m] 50 [s/m] 

Ακτίνα εκκρεμούς εφεδράνου – radius_1, 
radius_2 

2000-7000 [m] 2500 [m] 

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου είναι δυνατόν να ορίσετε μια απόσβεση συγκεκριμένου στοιχείου, σε 
αντίθεση με την καθολική απόσβεση που περιγράφεται εδώ. Για να γίνει αυτό, οι χρήστες χρειάζονται 
απλώς να πιέσουν το πλήκτρο Απόσβεση και στη συνέχεια να επιλεγεί ο τύπος απόσβεσης που ταιριάζει 
καλύτερα με το εν λόγω στοιχείο (οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέξουν στο μενού Απόσβεσης για μία 
αναφορά σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους απόσβεσης που υπάρχουν και υποδείξεις για 
καλύτερη επιλογή). Στους χρήστες υπενθυμίζεται επίσης ότι η απόσβεση που καθορίζεται σε επίπεδο 
στοιχείου υπερισχύει έναντι της καθολικής απόσβεσης, δηλαδή οι «υπολογιζόμενοι καθολικά» 
συντελεστές του μητρώου απόσβεσης που σχετίζονται με τους βαθμούς ελευθερίας ενός δεδομένου 
στοιχείου θα αντικατασταθούν από συντελεστές οι οποίοι έχουν υπολογιστεί μέσω του 
πολλαπλασιασμού του μητρώου μάζας του στοιχείου με μία παράμετρο ανάλογη της μάζας, ή μέσω του 
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πολλαπλασιασμού του μητρώου δυσκαμψίας του στοιχείου με μία παράμετρο ανάλογη της δυσκαμψίας 
ή μέσω υπολογισμού ενός μητρώου απόσβεσης Rayleigh του στοιχείου. 

Οι τοπικοί άξονες και ο προσανατολισμός των εσωτερικών δυνάμεων φαίνεται στην εικόνα 
παρακάτω: 

 

Τοπικοί Άξονες και Προσανατολισμός Εσωτερικών Δυνάμεων 

ΤΥΠΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

Στοιχεία μάζας - lmass & dmass 

Όπως υποδεικνύεται στην ενότητα Υλικά, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν το ίδιο βάρος 
των υλικών, με το οποίο μπορεί να οριστεί το κατανεμημένο ίδιο βάρος της κατασκευής. Επιπλέον, στην 
ενότητα Κατηγορίες Στοιχείων, μπορεί επίσης να οριστεί πρόσθετη κατανεμημένη μάζα, που θα 
χρησιμοποιηθεί για να ορίσει οποιαδήποτε μάζα που δεν σχετίζεται με το ίδιο βάρος της κατασκευής 
(π.χ. πλάκα, τελειώματα, τοιχοποιία πλήρωσης, μεταβλητό φορτίο, κλπ). 

Εδώ, συγκεντρωμένης (lmass) και κατανεμημένης (dmass) μάζας στοιχεία μπορούν επίσης να οριστούν 
και μετά να προστεθούν στην κατασκευή στην ενότητα Τοπολογία Στοιχείου, όποτε οι χρήστες 
μπορούν να προσομοιώσουν κατανομές μάζας που δεν μπορούν να εκτιμηθούν χρησιμοποιώντας τις 
προαναφερόμενες λειτουργίες Υλικών/Διατομών, π.χ. δεξαμενή νερού με συγκεντρωμένη μάζα στην 
κορυφή.  

 

Το στοιχείο συγκεντρωμένης μάζας (lmass) είναι ένα στοιχείο μάζας ενός κόμβου, που χαρακτηρίζεται 
από τρεις μεταφορικές και τρεις στροφικές τιμές αδράνειας. Οι τελευταίες ορίζονται σε όρους ροπής 
αδράνειας (να μην συγχέεται με τη ροπή δευτέρας τάξης, που συνήθως ονομάζεται ροπή αδράνειας),  
και μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας φόρμουλες που είναι διαθέσιμες στη βιβλιογραφία [e.g. 
Pilkey, 1994; Gere and Timoshenko, 1997]. Οι τιμές της αδρανειακής μάζας ορίζονται στο καθολικό 
σύστημα συντεταγμένων (X, Y και Z), και οδηγούν σε ένα διαγώνιο μητρώο μάζας 6x6. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αναλύσεις μεγάλων μοντέλων με κατανεμημένη μάζα/φορτίο είναι μεγαλύτερης 

διάρκειας από εκείνες όπου συγκεντρωμένες μάζες και αντίστοιχα σημειακά φορτία, 

χρησιμοποιούνται στο μοντέλο, σε μια πιο απλοποιημένη μορφή, τη μάζα/βάρος της κατασκευής. Αν 

οι χρήστες δεν ενδιαφέρονται για την απόκτηση πληροφοριών για την τοπική κατάσταση τάσης των 

στοιχείων της κατασκευής (π.χ. κατανομή ροπών δοκών), αλλά επικεντρώνονται μόνο στην 

εκτίμηση της συνολικής απόκρισης της κατασκευής (π.χ. μετακίνηση βάσης  και τέμνουσα βάσης), 

τότε η χρήση μιας πιο γρήγορης προσέγγισης προσομοίωσης συγκεντρωμένης μάζας/δύναμης μπορεί 

να αποδειχτεί να είναι καλύτερη επιλογή, σε σχέση με την αντίστοιχη κατανεμημένη.  



Παράρτημα Ζ 489 

 

 

Ορισμός ενός νέου στοιχείου συγκεντρωμένης μάζας lmass 

Το στοιχείο διανεμημένης μάζας (dmass) είναι ένα στοιχείο δύο κόμβων. Ο χρήστης πρέπει να ορίσει 
μόνο την τιμή της μοναδιαίας μάζας (μάζα/μήκος), από την οποία το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα 
τη συνολική μάζα στοιχείου Μ, και ακολούθως παράγει στο αντίστοιχο διαγώνιο μητρώο μάζας με 
αναφορά στο καθολικούς μεταφορικούς βαθμούς ελευθερίας του μέλους.  

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Όταν η κατασκευή υπόκειται σε πολύ μεγάλες παραμορφώσεις (π.χ. λυγισμός) η χρήση 

δύο ή περισσότερων στοιχείων dmass ανά μέλος συνίσταται, για ακριβή προσομοίωση.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αν τα φορτία παράγονται από μάζες (στην κατεύθυνση της βαρύτητας βάσει της τιμής 

g ή οποιασδήποτε μεταφορικής κατεύθυνσης, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους από τον χρήστη 

συντελεστές), τότε το πρόγραμμα αυτόματα θα υπολογίσει και θα εφαρμόσει αποτελεσματικά 

κατανεμημένα μόνιμα φορτία.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Τα κατανεμημένα φορτία που αποκτώνται από στοιχεία διανεμημένης μάζας dmass δεν 

λαμβάνονται υπόψη σε λειτουργίες ανάκτησης-τάσης (επειδή είναι ξεχωριστά στοιχεία από τις 

δοκούς/υποστυλώματα), γι’ αυτό τιμές ροπών σε όλη την έκταση του μήκους του στοιχείου είναι 

λανθασμένες. Οι χρήστες που ενδιαφέρονται για τον υπολογισμό σωστών ροπών σε όλο το μήκος ενός 

στοιχείου, πρέπει να ορίσουν κατανεμημένη μάζα/φορτίο χρησιμοποιώντας το ‘ογκομετρικό βάρος 

του υλικού΄ στην ενότητα Υλικά και/ή πρόσθετη μάζα διατομής στην ενότητα Κατηγορίες Στοιχείων. 
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Ορισμός ενός νέου στοιχείου διανεμημένης μάζας dmass 

Στοιχείο απόσβεσης - dashpt 

 

Αυτό είναι ένα στοιχείο απόσβεσης δύο κόμβων το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
αναπαράσταση ενός γραμμικού dashpot μεταξύ των δύο δεδομένων κόμβων, π.χ. μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση ενός αποσβεστήρα εγκατεστημένου σε έναν μεταλλικό 
σύνδεσμο. Οι συντελεστές απόσβεσης μπορούν να οριστούν σε όλους τους έξι βαθμούς ελευθερίας, αν 
και, συνήθως οι αποσβεστήρες λειτουργούν μόνο σε μία ή δύο κατευθύνσεις. Το dashpot υπολογίζει για 
την σχετική κίνηση μεταξύ δύο κόμβων στοιχείων, ώστε να υπολογίσουν τις δυνάμεις του dashpot. 

  

Ορισμός ενός νέου στοιχείου dashpt 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στο SeismoStruct, οι αποσβεστήρες κανονικά προσομοιώνονται σε όρους στοιχείων 

συνδέσμου με κατάλληλες καμπύλες απόκρισης που μπορεί να επαρκούν για τον χαρακτηρισμό της 

μη-εξαρτώμενης από την ταχύτητα (τουλάχιστον εντός του τυπικού εύρους των σεισμικών 

ταχυτήτων) σχέση δύναμης-μετακίνησης ενός δεδομένου αποσβεστήρα. Όμως, σε εκείνες τις 

περιπτώσεις που η εξάρτηση από την ταχύτητα είναι σημαντική, αυτό το στοιχείο dashpt μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, σημειώνοντας ότι προς το παρόν μόνο μια γραμμική σχέση δύναμης-ταχύτητας 

χρησιμοποιείται.  



Παράρτημα Ζ 491 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το στοιχείο dashpt μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όποτε προκύπτει η ανάγκη για 

εισαγωγή ενός μοντέλου Maxwell (δηλ. σειρές σύζευξης απόσβεσης και δυσκαμψίας), τοποθετώντας 

σε σειρές ένα στοιχείο συνδέσμου και ένα dashpt. Για ένα μοντέλο Kelvin-Voigt (δηλ. παράλληλης 

σύζευξης απόσβεσης και δυσκαμψίας), μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ένα στοιχείο συνδέσμου, 

αυτή τη φορά τοποθετούμενο παράλληλα με ένα dashpt, αν και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να 

είναι ευκολότερο απλώς να οριστεί απευθείας στο στοιχείο συνδέσμου μια δεδομένη τιμή ιξώδους 

απόσβεσης.  

 



 

Παράρτημα Η – Καμπύλες Απόκρισης 

Σε αυτό το παράρτημα περιγράφονται λεπτομερώς οι καμπύλες απόκρισης. 

Γραμμική συμμετρική καμπύλη- lin_sym 

 

Αυτή είναι μια καμπύλη που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση ιδεατής γραμμικής 
συμπεριφοράς, ευκαμψία εδάφους/θεμελίωσης, θεμελίωση με ελαστική επικάλυψη (αν η συνήθως 
χαμηλή ιξώδη απόσβεσή τους αγνοείται), κλπ.  

 

Μία μόνο παράμετρος πρέπει να οριστεί προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η καμπύλη 
απόκρισης: 

Ιδιότητες Καμπύλης  Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Δυσκαμψία– K0  - 10000 (-) 

 

  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε προηγούμενες εκδόσεις του SeismoStruct, τα στοιχεία συνδέσμου με lin_sym καμπύλη 

απόκρισης χρησιμοποιούνταν συνήθως για την προσομοίωση αρθρωτών κόμβων (με μηδενική 

δυσκαμψία)  και/ή δεσμεύσεων. Όμως οι χρήστες μπορούν τώρα να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία 

Ίσοι ΒΕ (δείτε Συζευγμένες Δεσμεύσεις) ώστε να επιτύχουν τον ίδιο στόχο π.χ. μια 

άρθρωση/πλαστική άρθρωση μπορεί να προσομοιωθεί εισάγοντας μια ‘Ίση ΒΕ’ δέσμευση που 

ορίζεται μόνο για μεταφορικούς βαθμούς ελευθερίας.  



Παράρτημα Η 493 

 

Γραμμική ασύμμετρη καμπύλη - lin_asm 

Αυτή είναι μια καμπύλη που χρησιμοποιείται για την προσομοίωση ιδεατής ασύμμετρης συμπεριφοράς, 
ευκαμψία εδάφους/θεμελίωσης κλπ. 

 

Δύο παράμετροι πρέπει να οριστούν προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η καμπύλη 
απόκρισης: 

Ιδιότητες Καμπύλης Τυπικές τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Δυσκαμψία (+) – K0(+)  - 10000 (-) 

Δυσκαμψία (-) – K0(-)  - 5000 (-) 

Διγραμμική συμμετρική καμπύλη - bl_sym 

Αυτή είναι μια καμπύλη που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση ιδεατής συμμετρικής 
ελαστικής-πλαστικής συμπεριφοράς. Χρησιμοποιείται ένας κανόνας ισοτροπικής κράτυνσης. 

 

Τρεις παράμετροι πρέπει να οριστούν προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η καμπύλη 
απόκρισης: 

Ιδιότητες Καμπύλης Τυπικές Τιμές  Προεπιλεγμένες Τιμές  

Αρχική Δυσκαμψία – K0  - 20000 (-) 

Δύναμη Διαρροής – Fy  - 1000 (-) 

Λόγος Κράτυνσης μετά τη διαρροή – r  - 0.005 (-) 
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Διγραμμική ασύμμετρη καμπύλη - bl_asm 

Αυτή είναι μια καμπύλη που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση ιδεατής ασύμμετρης 
ελαστικής-πλαστικής συμπεριφοράς. Χρησιμοποιείται ένας κανόνας ισοτροπικής κράτυνσης. 

 

Έξι παράμετροι πρέπει να οριστούν προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η καμπύλη 
απόκρισης: 

Ιδιότητες Καμπύλης Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Αρχική Δυσκαμψία (+) – K0(+)  - 20000 (-) 

Δύναμη Διαρροής (+) – Fy(+)  - 1000 (-) 

Λόγος Κράτυνσης μετά τη διαρροή– r(+)  - 0.005 (-) 

Αρχική Δυσκαμψία – K0(-)  - 10000 (-) 

Δύναμη Διαρροής (-) – Fy(-)  - -1500 (-) 

Λόγος Κράτυνσης μετά τη διαρροή– r(-)  - 0.01 (-) 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προφανώς, σε εκείνες (σχετικά συχνές) τις περιπτώσεις που η μετα τη διαρροή 

δυσκαμψία δεν είναι πολύ υψηλή και γι’αυτό το λόγο η μέγιστη συνολική δύναμη δεν φτάνει μια τιμή 

διπλάσια από την αντίστοιχη της διαρροής, αυτή η καμπύλη απόκρισης θα συμπεριφέρεται με τον 

ίδιο τρόπο όπως η bl_kin. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι τιμές δυσκαμψίας K0(+) και K0(-) πρέπει να είναι θετικές.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η παραπάνω εικόνα  αντανακλά εκείνες τις (σχετικά κοινές) περιπτώσεις  που η μετά 

τη διαρροή δυσκαμψία δεν είναι πολύ υψηλή και γι’αυτό το λόγο η μέγιστη συνολική δύναμη δεν 

φτάνει μία τιμή διπλάσια από την αντίστοιχη της διαρροής, μετετρέποντας αυτή τη καμπύλη 

απόκρισης να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο όπως μια καμπύλη κινηματικής-κράτυνσης όπως η 

bl_kin. Αυτό όμως δεν θα συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις, και ως εκ τούτου θα πρέπει να 

αναμένεται ένας τύπος απόκρισης ισοτροπικής σκλήρυνσης (όπως αυτό που φαίνεται εδώ). 
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Διγραμμική καμπύλη κινηματικής κράτυνσης - bl_ kin 

Αυτή είναι μια καμπύλη κινηματικής κράτυνσης, διγραμμική, συμμετρική που χρησιμοποιείται συχνά 
για την προσομοίωση ιδεατής ελαστο-πλαστικής συμπεριφοράς, ημι-άκαμπτες συνδέσεις, εφέδρανα με 
πυρήνα μολύβδου, χαλύβδινους υστερητικούς αποσβεστήρες κλπ.  

 

Τρεις παράμετροι πρέπει να οριστούν προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η καμπύλη 
απόκρισης:  

Ιδιότητες Καμπύλης Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Αρχική Δυσκαμψία – K0  - 20000 (-) 

Δύναμη Διαρροής – Fy  - 1000 (-) 

Λόγος Κράτυνσης μετά τη διαρροή – r  - 0.005 (-) 

Τριγραμμική συμμετρική καμπύλη- trl_sym 

Αυτή είναι μια καμπύλη που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση ιδεατής τριγραμμικής 
συμπεριφοράς. Χρησιμοποιείται ένας κανόνας ισοτροπικής κράτυνσης.  
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Πέντε παράμετροι πρέπει να οριστούν προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η καμπύλη 
απόκρισης: 

Ιδιότητες Καμπύλης Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Αρχική Δυσκαμψία – K0  - 1000 (-) 

Μετακίνηση– d1  - 1 (-) 

Δυσκαμψία δεύτερου κλάδου – K1  - 10 (-) 

Μετακίνηση – d2  - 5 (-) 

Δυσκαμψία τρίτου κλάδου – K2  - 100 (-) 

 

 

Τριγραμμική ασύμμετρη καμπύλη - trl_asm 

Αυτή είναι μια καμπύλη που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση ιδεατής τριγραμμικής 
ασύμμετρης συμπεριφοράς. Χρησιμοποιείται ένας κανόνας ισοτροπικής κράτυνσης.  

 

Δέκα παράμετροι πρέπει να οριστούν προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η καμπύλη 
απόκρισης: 

Ιδιότητες Καμπύλης Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Αρχική Δυσκαμψία (+) – K0(+)  - 1000 (-) 

Μετακίνηση (+) – d1(+)  - 1 (-) 

Δυσκαμψία δεύτερου κλάδου (+) – K1(+)  - 50 (-) 

Μετακίνηση (+) – d2(+)  - 5 (-) 

Δυσκαμψία τρίτου κλάδου (+) – K2(+)  - 100 (-) 

Αρχική Δυσκαμψία (-) – K0(-)  - 10000 (-) 

Μετακίνηση (-)  – d1(-)  - -5 (-) 

Δυσκαμψία δεύτερου κλάδου (-) – K1(-)  - 35 (-) 

Μετακίνηση (-) – d2(-)  - -15 (-) 

Δυσκαμψία τρίτου κλάδου (-) – K2(-)  - 100 (-) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές δυσκαμψίας K0, K1 και K2 πρέπει να είναι θετικές. Ακόμη, K1 και K2 πρέπει να είναι 

πάντα μικρότερες από το K0. 
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Τετραγραμμική συμμετρική καμπύλη – quad_sym 

Αυτή είναι μία απλή καμπύλη που συχνά χρησιμοποιείται για να μοντελοποιήσει την ιδανική 
τετραγραμμική απόκριση. Ένας ισοτροπικός κανόνας κράτυνσης υιοθετείται. 

 

Πέντε παράμετροι απαιτούνται προκειμένου να  χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η καμπύλη απόκρισης: 

Ιδιότητες καμπύλης Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Αντοχή Διαρροής – Fy  - 500  

Μετακίνηση Διαρροής – dy  - 0.005 

Οριακή Αντοχή – Fu  - 550 

Οριακή ικανότητα μετακίνησης – du  - 0.02 

Απομένουσα Αντοχή  - 200 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι τιμές δυσκαμψίας K0(+), K1(+), K2(+) and K0(-), K1(-), K2(-) πρέπει να είναι θετικές. Ακόμη, 

K1 και K2 πρέπει να είναι πάντα μικρότερες από το K0 και στην θετική και στην αρνητική περιοχή 

μετακινήσεων.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Παράδειγμα. Προκειμένου να προσομοιώσετε την πρόσκρουση δύο παρακείμενων 

κτιρίων που χωρίζονται από ένα αρμό διαστολής 20 mm, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι 

ακόλουθες παράμετροι 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 αυτές τις περιπτώσεις συνίσταται η χρήση καμπύλης 

απόκρισης gap_hk. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι χρήστες μπορεί να ανατρέξουν στην εικόνα σχετικά με την καμπύλη trl_sym, για 

περισσότερες υποδείξεις στους κυκλικούς κανόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την καμπύλη 

απόκρισης. Τελικά, συνίσταται πάντα στους χρήστες να εκτελούν απλές αναλύσεις κυκλικής 

φόρτισης (π.χ. χρησιμοποιώντας ένα μόνο στοιχείο συνδέσμου, συνδεδεμένου στο έδαφος στη μια 

άκρη, και μετά επιβάλλοντας κυκλικές μετακινήσεις στον ελεύθερο κόμβο του) προκειμένου να 

αποκτήσετε πλήρη κατανόηση αυτής της υστερητικής σχέσης πριν τη χρήση της σε πιο περίπλοκα 

μοντέλα.  
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Τετραγραμμική ασύμμετρη καμπύλη – quad_asm 

Αυτή είναι μία απλή καμπύλη που συχνά χρησιμοποιείται για να μοντελοποιήσει την ιδανική ασύμμετρη 
τετραγραμμική απόκριση. Ένας ισοτροπικός κανόνας κράτυνσης υιοθετείται. 

 

Δέκα παράμετροι απαιτούνται προκειμένου να  χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η καμπύλη απόκρισης: 

Ιδιότητες Καμπύλης Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Αντοχή Διαρροής για θετική διεύθυνση 
φόρτισης – Fy(+) 

 - 500 

Μετακίνηση διαρροής για θετική 
διεύθυνση φόρτισης – dy(+) 

 - 0.005 

Οριακή αντοχή για θετική διεύθυνση 
φόρτισης – Fu(+) 

 - 550 

Οριακή ικανότητα μετακίνησης για θετική 
διεύθυνση φόρτισης – du(+) 

 - 0.02 

Απομένουσα αντοχή για θετική διεύθυνση 
φόρτισης (+) 

 - 200 

Αντοχή Διαρροής για αρνητική διεύθυνση 
φόρτισης – Fy(-) 

 - 400 (-) 

Μετακίνηση διαρροής για αρνητική 
διεύθυνση φόρτισης – dy(-) 

 - 0.005 (-) 

Οριακή αντοχή για αρνητική διεύθυνση 
φόρτισης – Fu(-) 

 - 450 (-) 

Οριακή ικανότητα μετακίνησης για 
αρνητική διεύθυνση φόρτισης – du(-) 

 - 0.02 (-) 

Απομένουσα αντοχή για αρνητική 
διεύθυνση φόρτισης (-) 

 - 200 (-) 

Μη συμμετρική καμπύλη με στένωση του βρόχου υστέρησης - pinched_asm 

Η Pinched_Asm καμπύλη είναι ένα μονοαξονικό μοντέλο δύναμης-μετακίνησης που χαρακτηρίζεται από 
μη-γραμμική ακαμψία και απομείωση της αντοχής και επίσης από στένωση του βρόχου της δύναμης 
και της μετακίνησης. Μπορεί να προστεθεί απομείωση από τις αστοχίες λόγω πλαστιμότητας και 
ενέργειας. Η περιβάλλουσα καμπύλη του μοντέλου ορίζεται από τον χρήστη παρέχοντας τρία ζεύγη 
δύναμης-μετακίνησης για τον θετικό κλάδο και τρία ζεύγη δύναμης-μετακίνησης για τον αρνητικό 
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κλάδο της καμπύλης της περιβάλλουσας. Η δύναμη και η μετακίνηση πρέπει να δίνονται σε αύξουσα 
σειρά για τον θετικό κλάδο και σε φθίνουσα σειρά για τον αρνητικό κλάδο.  

 

Δεκαεπτά παράμετροι πρέπει να οριστούν προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η καμπύλη 
απόκρισης: 

Ιδιότητες Καμπύλης Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Μετακίνηση στο πρώτο σημείο της 
περιβάλλουσας στη θετική διεύθυνση– 
d1p(+) 

- 0.001 

Δύναμη στο πρώτο σημείο της 
περιβάλλουσας στη θετική διεύθυνση – 
f1p(+) 

- 100.00 

Μετακίνηση στο δεύτερο σημείο της 
περιβάλλουσας στη θετική διεύθυνση – 
d2p(+) 

- 0.115 

Δύναμη στο δεύτερο σημείο της 
περιβάλλουσας στη θετική διεύθυνση – 
f2p(+) 

- 150 

Μετακίνηση στο τρίτο σημείο της 
περιβάλλουσας στη θετική διεύθυνση – 
d3p(+) 

- 0.2 

Δύναμη στο τρίτο σημείο της 
περιβάλλουσας στη θετική διεύθυνση – 
f3p(+) 

- 145.00 

Μετακίνηση στο πρώτο σημείο της 
περιβάλλουσας στην αρνητική διεύθυνση 
– d1n(-) 

- -0.001 

Δύναμη στο πρώτο σημείο της 
περιβάλλουσας στην αρνητική διεύθυνση 
– f1n(-) 

- -100.00 

Μετακίνηση στο δεύτερο σημείο της 
περιβάλλουσας στην αρνητική διεύθυνση 
– d2n(-) 

- -0.115 
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Ιδιότητες Καμπύλης Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Δύναμη στο δεύτερο σημείο της 
περιβάλλουσας στην αρνητική διεύθυνση 
– f2n(-) 

- -150.00 

Μετακίνηση στο τρίτο σημείο της 
περιβάλλουσας στην αρνητική διεύθυνση 
– d3n(-) 

- -0.2 

Δύναμη στο τρίτο σημείο της 
περιβάλλουσας στην αρνητική διεύθυνση 
– f3n(-) 

- -145.00 

Συντελεστής Στένωσης (Pinching) για 
μετακίνηση κατά την επαναφόρτιση– 
pinchdisp 

0-1.0(-) 0.8 

Συντελεστής Στένωσης (Pinching) για 
δύναμη κατά την επαναφόρτιση– 
pinchforce 

0-1.0(-) 0.2 

Βλάβες λόγω ολκιμότητας– dam1 0-0.05(-) 0.0 

Βλάβες λόγω ενέργειας– dam2 0-0.5(-) 0.0 

Ενέργεια προσδιορισμού μειούμενης 
δυσκαμψίας κατά την αποφόρτιση βάσει 
πλαστιμότητας – mu 

0-0.5(-) 0.0 

Τροποποιημένη καμπύλη υστέρησης Ibarra-Medina-Krawinkler με διγραμμική συμπεριφορά – 
MIMK_bilin 

Η τροποποιημένη καμπύλη υστέρησης Ibarra-Medina Krawinkler (MIMK) βασίζεται στο μοντέλο που 
αρχικά προτάθηκε από τους Ibarra et al. [2005] και αργότερα τροποποιήθηκε από τους Lignos and 
Krawinkler [2011]. Το MIMK βασίζεται σε μια καμπύλη «σκελετό» που αναπαριστά την συμπεριφορά 
για μονοτονική φόρτιση και χρησιμοποιεί όρια αντοχής και παραμόρφωσης, και ένα σύνολο κανόνων 
που ορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της υστερητικής συμπεριφοράς μεταξύ των ορίων. Η υστέρηση 
προσομοιώνεται από τυπικούς διγραμμικούς υστερητικούς κανόνες με κινηματική κράτυνση 
παραμόρφωσης. Το μοντέλο επίσης περιλαμβάνει τρεις μορφές κυκλικής απομείωσης που 
ονομάζονται: α. βασική απομείωση αντοχής, β. απομείωση αντοχής μετά το άνω όριο, γ. απομείωση 
δυσκαμψίας στη φόρτιση/αποφόρτιση. Το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσομοιώσει την 
κυκλική σχέση ροπής-περιστροφής σε περιοχές πλαστικών αρθρώσεων των δοκών και  οι μεταβλητές 
του μοντέλου για την περίπτωση των χαλύβδινων δοκών μπορούν να οριστούν από εμπειρικές σχέσεις 
βάσει πειραματικών δεδομένων, από περισσότερα από 300 πειράματα, από τους Lignos and Krawinkler 
[2011].Το μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε σχέση δύναμης-παραμόρφωσης, αν και έχει 
αρχικά περιγραφεί σε όρους ροπής και περιστροφής.  
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Οι ικανότητες παραμόρφωσης περιγράφονται καλύτερα στο ακόλουθο διάγραμμα: 

 

Είκοσι δύο παράμετροι πρέπει να οριστούν προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η καμπύλη 
απόκρισης (ένα online εργαλείο για τον ορισμό των παραμέτρων του μοντέλου στην περίπτωση δοκών 
χάλυβα μπορεί να βρεθεί στο: 
http://dimitrios-lignos.research.mcgill.ca/databases/component/): 

Ιδιότητες Καμπύλης 
Τυπικές τιμές (για 
μεταλλικές δοκούς) 

Προεπιλεγμένες 
τιμές 

Ελαστική Δυσκαμψία – Ke  - 200000 

Ενεργός αντοχή διαρροής για θετική διεύθυνση 
φόρτισης – fy(+) 

 - 300 

Ενεργός αντοχή διαρροής για αρνητική διεύθυνση 
φόρτισης – fy(-) 

 - 300 

http://dimitrios-lignos.research.mcgill.ca/databases/component/
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Ιδιότητες Καμπύλης 
Τυπικές τιμές (για 
μεταλλικές δοκούς) 

Προεπιλεγμένες 
τιμές 

Πλαστική ικανότητα στροφής για θετική διεύθυνση 
φόρτισης – θp(+)  

- 0.025 

Πλαστική ικανότητα στροφής για αρνητική 
διεύθυνση φόρτισης – θp(-) 

- 0.025 

Ικανότητα στροφής μετά το ανώτατο όριο για 
θετική διεύθυνση φόρτισης – θpc(+) 

- 0.3 

Ικανότητα στροφής μετά το ανώτατο όριο για 
αρνητική διεύθυνση φόρτισης – θpc(-) 

- 0.3 

Οριακή ικανότητα στροφής για θετική διεύθυνση 
φόρτισης – θu(+) 

- 0.4 

Οριακή ικανότητα στροφής για αρνητική διεύθυνση 
φόρτισης – θu(-) 

- 0.4 

Λόγος Απομένουσας αντοχής για θετική διεύθυνση 
φόρτισης – k(+) 

0.0 - 0.5 0.3 

Λόγος Απομένουσας αντοχής για αρνητική 
διεύθυνση φόρτισης – k(-) 

0.0 - 0.5 0.3 

Λόγος κράτυνσης παραμόρφωσης για θετική 
διεύθυνση φόρτισης – as(+) 

0.0 - 0.5 0.03 

Λόγος κράτυνσης παραμόρφωσης για αρνητική 
διεύθυνση φόρτισης – as(-) 

0.0 - 0.5 0.03 

Παράμετρος Κυκλικής Απομείωσης Αντοχής – Λs 
0.0-1000.0  (Η μηδενική τιμή 
δεν προκαλεί απομείωση) 

0.6 

Παράμετρος Κυκλικής Απομείωσης Δυσκαμψίας σε 
αποφόρτιση – ΛK 

0.0-1000.0  (Η μηδενική τιμή 
δεν προκαλεί απομείωση) 

0.6 

Παράμετρος Κυκλικής Απομείωσης Αντοχής μετά το 
Άνω Όριο– Λc 

0.0-1000.0  (Η μηδενική τιμή 
δεν προκαλεί απομείωση) 

0.6 

Βαθμός Απομείωσης Αντοχής – Cs Συνήθως ίσο με 1.0 (1.0-2.0) 1.0 

Βαθμός Απομείωσης Δυσκαμψίας σε αποφόρτιση – 
CK 

Συνήθως ίσο με 1.0 (1.0-2.0) 1.0 

Βαθμός Απομείωσης Αντοχής μετά το άνω όριο– Cc Συνήθως ίσο με 1.0 (1.0-2.0) 1.0 

Βαθμός κυκλικής απομείωσης στη θετική διεύθυνση 
φόρτισης – D(+) 

0≤D+≤1 1.0 

Βαθμός κυκλικής απομείωσης στην αρνητική 
διεύθυνση φόρτισης – D(-) 

0≤D-≤1 1.0 

Συντελεστής ενίσχυσης ελαστικής δυσκαμψίας– N 

Μηδέν για μη ενισχυμένη 
ελαστική δυσκαμψία. Εάν 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
ελαστική ενίσχυση 
δυσκαμψίας θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί τιμή περίπου 
1000 για συγκεντρωμένες 
πλαστικές αρθρώσεις 
σύμφωνα με Ribeiro et al. 
[2014] 

0.0 

Τροποποιημένη καμπύλη υστέρησης Ibarra-Medina-Krawinkler με βάση τη μέγιστη μετακίνηση 
(peak-oriented) – MIMK_peak 

Η τροποποιημένη καμπύλη υστέρησης Ibarra-Medina Krawinkler (MIMK) με βάση τη μέγιστη 
μετακίνηση βασίζεται στο μοντέλο που αρχικά προτάθηκε από τους Ibarra et al. [2005] και αργότερα 
τροποποιήθηκε από τους Lignos and Krawinkler [2009]. Το μοντέλο μοιάζει με το τροποποιημένο 
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Ibarra-Medina-Krawinkler μοντέλο απομείωσης με διγραμμική υστερητική συμπεριφορά αφού 
βασίζεται σε μια μονοτονική καμπύλη που αναπαριστά την συμπεριφορά της μονοτονικής φόρτισης 
και χρησιμοποιεί όρια αντοχής και παραμόρφωσης, αλλά χρησιμοποιεί ένα Peak-Oriented υστερητικό 
μοντέλο για να προσομοιώσει την υστέρηση της μονοτονικής καμπύλης. Το μοντέλο υστέρησης με βάση 
την μέγιστη μετακίνηση ακολουθεί τους κανόνες που προτάθηκαν από τους Clough and Johnston 
[1966] και αργότερα τροποποιήθηκαν από τους Mahin and Bertero [1976]. Το μοντέλο περιλαμβάνει 
τέσσερις μορφές κυκλικής απομείωσης: α. βασική απομείωση αντοχής, β. απομείωση αντοχής μετά το 
άνω όριο γ. απομείωση δυσκαμψίας αποφόρτισης/φόρτισης, δ. επιταχυνόμενη απομείωση ακαμψίας 
στην επαναφόρτιση. Το τροποποιημένο Ibarra-Medina Krawinkler μοντέλο υστέρησης με βάση την 
μέγιστη μετακίνηση είναι επίσης ικανό να προσομοιώσει τη συμπεριφορά των δοκών οπλισμένου 
σκυροδέματος που αστοχούν κυρίως σε κάμψη και έχει βαθμονομηθεί με περισσότερες από 200 δοκούς 
Οπλισμένου Σκυροδέματος από τους Lignos and Krawinkler [2012]. 

 

Οι ικανότητες παραμόρφωσης περιγράφονται καλύτερα στο ακόλουθο διάγραμμα: 
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Εικοσιτέσσερις παράμετροι πρέπει να οριστούν προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η 
καμπύλη απόκρισης: 

Ιδιότητες Καμπύλης 
Τυπικές τιμές(για 

μεταλλικές δοκούς) 
Προεπιλεγμένες 
τιμές 

Ελαστική Δυσκαμψία – Ke  - 200000 

Ενεργός αντοχή διαρροής για θετική διεύθυνση 
φόρτισης – fy(+) 

 - 300 

Ενεργός αντοχή διαρροής για αρνητική διεύθυνση 
φόρτισης – fy(-) 

 - 300 

Πλαστική ικανότητα στροφής για θετική διεύθυνση 
φόρτισης – θp(+) 

- 0.025 

Πλαστική ικανότητα στροφής για αρνητική 
διεύθυνση φόρτισης – θp(-) 

- 0.025 

Ικανότητα στροφής μετά το ανώτατο όριο για 
θετική διεύθυνση φόρτισης – θpc(+) 

- 0.3 

Ικανότητα στροφής μετά το ανώτατο όριο για 
αρνητική διεύθυνση φόρτισης – θpc(-) 

- 0.3 

Οριακή ικανότητα στροφής για θετική διεύθυνση 
φόρτισης – θu(+) 

- 0.4 

Οριακή ικανότητα στροφής για αρνητική διεύθυνση 
φόρτισης – θu(-) 

- 0.4 

Λόγος Απομένουσας Αντοχής για θετική διεύθυνση 
φόρτισης – k(+) 

0.0 - 0.5 0.3 

Λόγος Απομένουσας Αντοχής για αρνητική 
διεύθυνση φόρτισης – k(-) 

0.0 - 0.5 0.3 

Λόγος Κράτυνσης Παραμόρφωσης για θετική 
διεύθυνση φόρτισης – as(+) 

0.0 - 0.5 0.03 

Λόγος Κράτυνσης Παραμόρφωσης για αρνητική 
διεύθυνση φόρτισης – as(-) 

0.0 - 0.5 0.03 

Παράμετρος Κυκλικής Απομείωσης Αντοχής – Λs 
0.0-1000.0  (Η μηδενική τιμή 
δεν προκαλεί απομείωση) 

0.6 

Παράμετρος Κυκλικής Απομείωσης Αντοχής μετά το 
Άνω Όριο– Λc 

0.0-1000.0  (Η μηδενική τιμή 
δεν προκαλεί απομείωση) 

0.6 

Παράμετρος Κυκλικής Επιταχυνόμενης Απομείωσης 
κατά την επαναφόρτιση– Λa 

0.0-1000.0  (Η μηδενική τιμή 
δεν προκαλεί απομείωση) 

0.6 

Παράμετρος Κυκλικής Απομείωσης Δυσκαμψίας σε 
αποφόρτιση– Λa – ΛK 

0.0-1000.0  (Η μηδενική τιμή 
δεν προκαλεί απομείωση) 

0.6 

Βαθμός Απομείωσης Αντοχής – Cs Συνήθως ίσο με 1.0 (1.0-2.0) 1.0 

Βαθμός Απομείωσης Αντοχής μετά το άνω όριο – Cc Συνήθως ίσο με 1.0 (1.0-2.0) 1.0 

Βαθμός Επιταχυνόμενης Απομείωσης κατά την 
επαναφόρτιση – Ca 

Συνήθως ίσο με 1.0 (1.0-2.0) 1.0 

Βαθμός Απομείωσης Δυσκαμψίας σε αποφόρτιση – 
CK 

Συνήθως ίσο με 1.0 (1.0-2.0) 1.0 

Βαθμός κυκλικής απομείωσης στη θετική διεύθυνση 
φόρτισης – D(+) 

0≤D+≤1 1.0 

Βαθμός κυκλικής απομείωσης στην αρνητική 
διεύθυνση φόρτισης – D(-) 

0≤D-≤1 1.0 

Συντελεστής ενίσχυσης ελαστικής δυσκαμψίας – N 

Μηδέν για μη ενισχυμένη 
ελαστική δυσκαμψία. Εάν 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
ελαστική ενίσχυση 

0.0 
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Ιδιότητες Καμπύλης 
Τυπικές τιμές(για 

μεταλλικές δοκούς) 
Προεπιλεγμένες 
τιμές 

δυσκαμψίας θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί τιμή περίπου 
1000 για συγκεντρωμένες 
πλαστικές αρθρώσεις 
σύμφωνα με Ribeiro et al. 
[2014] 

Τροποποιημένη καμπύλη υστέρησης Ibarra-Medina-Krawinkler με στένωση του βρόχου 
υστέρησης – MIMK_Pinched 

Η τροποποιημένη καμπύλη υστέρησης Ibarra-Medina Krawinkler (MIMK) με στένωση του βρόχου 
υστέρησης βασίζεται στο μοντέλο που αρχικά προτάθηκε από τους Ibarra et al. [2005] και αργότερα 
τροποποιήθηκε από τους Lignos and Krawinkler [2009]. Το μοντέλο μοιάζει με το τροποποιημένο 
Ibarra-Medina-Krawinkler μοντέλο με διγραμμική υστερητική συμπεριφορά και με στένωση βρόχου 
υστέρησης αφού βασίζεται σε μια μονοτονική καμπύλη που αναπαριστά την συμπεριφορά της 
μονοτονικής φόρτισης και χρησιμοποιεί όρια αντοχής και παραμόρφωσης, αλλά χρησιμοποιεί ένα 
μοντέλο με στένωση του βρόχου υστέρησης για την προσομοίωση της υστέρησης της μονοτονικής 
καμπύλης. Η στένωση υστέρησης είναι πανομοιότυπη με το μοντέλο υστέρησης βασισμένο στη μέγιστη 
δύναμη, εκτός από το ότι η επαναφόρτιση αποτελείται από δύο κομμάτια. Αρχικά η διαδρομή 
επαναφόρτισης κατευθύνεται προς ένα σημείο θραύσης που είναι συνάρτηση της μέγιστης μόνιμης 
παραμόρφωσης και του μέγιστου φορτίου στην διεύθυνση της φόρτισης Ibarra et al.[2005]. Το μοντέλο 
περιλαμβάνει τέσσερις μορφές κυκλικής απομείωσης α. βασική απομείωση αντοχής, β. απομείωση μετά 
την μέγιστη αντοχή γ. απομείωση δυσκαμψίας στην αποφόρτιση/φόρτιση, δ. επιταχυνόμενη 
απομείωσης ακαμψία στην επαναφόρτιση. Το τροποποιημένο Ibarra-Medina Krawinkler μοντέλο 
υστέρησης με στένωση του βρόχου υστέρησης είναι ικανό να προσομοιώσει τη συμπεριφορά των 
δοκών οπλισμένου σκυροδέματος που αστοχούν κυρίως σε τέμνουσα. Επίσης αυτό το μοντέλο μπορεί 
να προσομοιώσει την υστερητική συμπεριφορά συνδέσεων τέμνουσας, δοκού-υποστυλώματος με 
μεταλλική πλάκα σύνδεσης και ξύλινα μέλη. 
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Οι ικανότητες παραμόρφωσης περιγράφονται καλύτερα στο ακόλουθο διάγραμμα: 

 

Είκοσι επτά παράμετροι πρέπει να οριστούν προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η καμπύλη 
απόκρισης: 

Ιδιότητες καμπύλης 
Τυπικές τιμές (για 
μεταλλικές δοκούς) 

Προεπιλεγμένες 
τιμές 

Ελαστική Δυσκαμψία – Ke  - 200000 

Ενεργός αντοχή διαρροής για θετική διεύθυνση 
φόρτισης – fy(+) 

 - 300 

Ενεργός αντοχή διαρροής για αρνητική διεύθυνση 
φόρτισης – fy(-) 

 - 300 

Πλαστική ικανότητα στροφής για θετική διεύθυνση 
φόρτισης – θp(+) 

- 0.025 

Πλαστική ικανότητα στροφής για αρνητική 
διεύθυνση φόρτισης – θp(-) 

- 0.025 

Ικανότητα στροφής μετά το ανώτατο όριο για 
θετική διεύθυνση φόρτισης – θpc(+) 

- 0.3 

Ικανότητα στροφής μετά το ανώτατο όριο για 
αρνητική διεύθυνση φόρτισης – θpc(-) 

- 0.3 

Οριακή ικανότητα στροφής για θετική διεύθυνση 
φόρτισης – θu(+) 

- 0.4 

Οριακή ικανότητα στροφής για αρνητική διεύθυνση 
φόρτισης – θu(-) 

- 0.4 

Λόγος Απομένουσας Αντοχής για θετική διεύθυνση 
φόρτισης – k(+) 

0.0 - 0.5 0.3 

Λόγος Απομένουσας Αντοχής για αρνητική 
διεύθυνση φόρτισης – k(-) 

0.0 - 0.5 0.3 

Λόγος Κράτυνσης Παραμόρφωσης για θετική 
διεύθυνση φόρτισης – as(+) 

0.0 - 0.5 0.03 

Λόγος Κράτυνσης Παραμόρφωσης για αρνητική 
διεύθυνση φόρτισης – as(-) 

0.0 - 0.5 0.03 

Λόγος δύναμης στην έναρξη της επαναφόρτισης 
προς τη δύναμη στη μέγιστη παραμόρφωση που 

0.0-1.0 0.2 
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Ιδιότητες καμπύλης 
Τυπικές τιμές (για 
μεταλλικές δοκούς) 

Προεπιλεγμένες 
τιμές 

παρατηρήθηκε στη θετική διεύθυνση φόρτισης–
Fpr(+) 

Λόγος δύναμης στην έναρξη της επαναφόρτισης 
προς τη δύναμη στη μέγιστη παραμόρφωση που 
παρατηρήθηκε στην αρνητική διεύθυνση φόρτισης 
–Fpr(-) 

0.0-1.0 0.2 

Λόγος Δυσκαμψίας Επαναφόρτισης – Kr 0.0-1.0 0.2 

Παράμετρος Κυκλικής Απομείωσης Αντοχής – Λs 
0.0-1000.0  (Η μηδενική τιμή 
δεν προκαλεί απομείωση) 

0.6 

Παράμετρος Κυκλικής Απομείωσης Αντοχής μετά το 
Άνω Όριο – Λc 

0.0-1000.0  (Η μηδενική τιμή 
δεν προκαλεί απομείωση) 

0.6 

Παράμετρος Κυκλικής Επιταχυνόμενης Απομείωσης 
κατά την επαναφόρτιση – Λa 

0.0-1000.0  (Η μηδενική τιμή 
δεν προκαλεί απομείωση) 

0.6 

Παράμετρος Κυκλικής Απομείωσης Δυσκαμψίας σε 
αποφόρτιση – ΛK 

0.0-1000.0  (Η μηδενική τιμή 
δεν προκαλεί απομείωση) 

0.6 

Βαθμός Απομείωσης Αντοχής – Cs Συνήθως ίσο με 1.0 (1.0-2.0) 1.0 

Βαθμός Απομείωσης Αντοχής μετά το άνω όριο – Cc Συνήθως ίσο με 1.0 (1.0-2.0) 1.0 

Ποσοστό Επιταχυνόμενης Απομείωσης σε 
επαναφόρτιση – Ca 

Συνήθως ίσο με 1.0 (1.0-2.0) 1.0 

Βαθμός απομείωσης δυσκαμψίας σε αποφόρτιση – 
CK 

Συνήθως ίσο με 1.0 (1.0-2.0) 1.0 

Βαθμός κυκλικής απομείωσης στο θετική διεύθυνση 
φόρτισης – D(+) 

0≤D+≤1 1.0 

Βαθμός κυκλικής απομείωσης στην αρνητική 
διεύθυνση φόρτισης – D(-) 

0≤D-≤1 1.0 

Συντελεστής ενίσχυσης ελαστικής δυσκαμψίας – N 

Μηδέν για μη ενισχυμένη 
ελαστική δυσκαμψία. Εάν 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
ελαστική ενίσχυση 
δυσκαμψίας θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί τιμή περίπου 
1000 για συγκεντρωμένες 
πλαστικές αρθρώσεις 
σύμφωνα με Ribeiro et al. 
[2014] 

0.0 

Μη γραμμική ελαστική καμπύλη – Non_lin_Elast 

Ο βρόχος υστέρησης είναι μια απλοποιημένη μορφή του μοντέλου Ramberg-Osgood, όπου δεν 
επιτρέπεται υστερητική διάλυση (η ίδια καμπύλη χρησιμοποιείται τόσο για τη φόρτιση όσο και για την 
αποφόρτιση). Έχει προταθεί και αρχικά προγραμματιστεί από τους Otani [1981] για την προσομοίωση 
προεντεταμένων στοιχείων σκυροδέματος.  
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Τέσσερις παράμετροι πρέπει να οριστούν προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η καμπύλη 
απόκρισης: 

Ιδιότητες Καμπύλης Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Αντοχή διαρροής – Fy  - 500 (-) 

Μετακίνηση διαρροής – Dy  - 0.0023 (-) 

Παράμετρος Ramberg-Osgood –   - 5.5 (-) 

Όριο σύγκλισης για τη μέθοδο Newton-
Raphson – 1 

 - 0.001 (-) 

Πλαστική καμπύλη - plst 

Αυτή είναι μια καμπύλη που χρησιμοποιείται συχνά για την προσομοίωση ιδεατής ακαμπτο-πλαστικής 
συμπεριφοράς, για ολίσθηση βάθρων, FPS (friction pendulum system) συσκευές μόνωσης, υδραυλικούς 
ή από εξηλασμένο μόλυβδο αποσβεστήρες, κλπ. Χρησιμοποιείται κινηματική κράτυνση.  

 

Δύο παράμετροι πρέπει να οριστούν προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η καμπύλη 
απόκρισης: 
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Ιδιότητες καμπύλης Τυπικές τιμές Προεπιλεγμένες τιμές 

Αρχική Δύναμη – F0  - 10000 (-) 

Δυσκαμψία μετά τη διαρροή – K0  - 5 (-) 

 

Απλοποιημένη διγραμμική καμπύλη Takeda - Takeda 

Αυτός είναι ο τροποποιημένος βρόχος υστέρησης Takeda που περιγράφηκε από τον Otani [1974], 
διαθέτοντας όμως τους κανόνες αποφόρτισης που προτάθηκαν από τους Emori and Schonobrich 
[1978]. Ουσιαστικά, το μοντέλο αποτελείται από μια διγραμμική απλοποίηση του πρωτότυπου 
τριγραμμικού μοντέλου που προτάθηκε από τους Takeda et al. [1970], τους εσωτερικούς κυκλικούς 
κανόνες οι οποίοι διέφεραν από εκείνους που προτάθηκαν από τους Clough and Johnston [1966] στο 
πρωτότυπο μοντέλο τους διγραμμικής υστέρησης. Αυτή η καμπύλη απόκρισης έχει αρχικά 
προγραμματιστεί από τον Otani [1981]. 

 

Πέντε παράμετροι πρέπει να οριστούν προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η καμπύλη 
απόκρισης:  

Ιδιότητες Καμπύλες  Τυπικές Τιμές  Προεπιλεγμένες Τιμές 

Αντοχή Διαρροής – Fy  - 500 (-) 

Αρχική Δυσκαμψία– Ky  - 200000 (-) 

Λόγος Δυσκαμψίας μετά την διαρροή προς 
την αρχική δυσκαμψία–  

 - 0.1 (-) 

Συντελεστής απομείωσης δυσκαμψίας 
εξωτερικού βρόχου – 0 

 - 0.4 (-) 

Συντελεστής απομείωσης δυσκαμψίας 
εσωτερικού βρόχου– 1 

 - 0.9 (-) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακαμψία αποφόρτισης και επαναφόρτισης λαμβάνεται ως άπειρη, το οποίο σημαίνει 

ότι, αν χρησιμοποιείται ένα επαρκώς μικρό βήμα ανάλυσης, τότε οι κλάδοι 

αποφόρτισης/επαναφόρτισης αυτής της καμπύλης απόκρισης είναι πρακτικά κατακόρυφοι. Με 

μεγάλα χρονικά-βήματα, από την άλλη, λαμβάνεται μια πεπερασμένη ακαμψία 

αποφόρτισης/επαναφόρτισης μέσω του λόγου 2F0/t. 
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Ασύμμετρη διγραμμική καμπύλη Takeda - Takeda_asm 

Αυτό είναι ένα μοντέλο πανομοιότυπο με το τροποποιημένο βρόχο υστέρησης Takeda που περιγράφηκε 
παραπάνω, όπου διαφορετικές τιμές διαρροής μπορούν να προσδιοριστούν για τον εφελκυσμό Fy(+) 
και τη θλίψη Fy(-), ώστε να μπορεί να προσομοιωθεί ασύμμετρη συμπεριφορά.   

 

Έξι παράμετροι πρέπει να οριστούν προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η καμπύλη 
απόκρισης: 

Ιδιότητες καμπύλης Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες τιμές 

Αντοχή Διαρροής στη θετική διεύθυνση 
(+) – Fy(+) 

 - 500 (-) 

Αντοχή Διαρροής στην αρνητική 
διεύθυνση (-) – Fy(-) 

 - 400 (-) 

Αρχική Δυσκαμψία – Ky  - 200000 (-) 

Λόγος δυσκαμψίας μετά τη διαρροή προς 
την αρχική δυσκαμψία –  

 - 0.1 (-) 

Συντελεστής απομείωσης δυσκαμψίας 
εξωτερικού βρόχου – 0 

 - 0.4 (-) 

Συντελεστής απομείωσης δυσκαμψίας 
εσωτερικού βρόχου – 1 

 - 0.9 (-) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η δυσκαμψία αποφόρτισης από την μετά-τη-διαρροή καμπύλη στον εξωτερικό βρόγχο 

υστέρησης ορίζεται από: 

𝑲𝒓𝒐𝒖𝒕 = 𝑲𝒚 (
𝑫𝒚

𝑫𝒎
)

𝜷𝟎

 

όπου: 

Ky είναι η αρχική δυσκαμψία 

Dy είναι η μετακίνηση διαρροής 

Dm είναι η προηγούμενη μέγιστη μετακίνηση 0 

0 είναι ο εξωτερικός βρόχος απομείωσης δυσκαμψίας (Krout), δηλ. για αποφόρτιση της αρχικής 

καμπύλης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η δυσκαμψία αποφόρτισης στον εσωτερικό βρόχο υστέρησης ορίζεται από: 

𝑲𝒓𝒊𝒏 = 𝑲𝒚 (
𝑫𝒚

𝑫𝒎
)

𝜷𝟎

∗ 𝜷𝟏 

όπου: 

1 είναι ο συντελεστής απομείωσης δυσκαμψίας εσωτερικού βρόχου (Krin = 1 * Krout), δηλ. για 

αποφόρτιση και επαναφόρτιση στους εσωτερικούς κύκλους 
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Καμπύλη Ramberg-Osgood - Ramberg_Osgood 

Αρχικά είχε προγραμματιστεί από τον Otani [1981]. Αυτός είναι ένας βρόχος υστέρησης Ramberg-
Osgood [Ramberg and Osgood, 1943], όπως περιγράφεται στο έργο του Kaldjian [1967]. 

 

Τέσσερις παράμετροι πρέπει να οριστούν προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η καμπύλη 
απόκρισης:  

Ιδιότητες καμπύλης  Τυπικές Τιμές  Προεπιλεγμένες Τιμές 

Δύναμη Διαρροής – Fy  - 500 (-) 

Μετακίνηση Διαρροής – Dy  - 0.0025 (-) 

Παράμετρος Ramberg-Osgood –   - 1.5 (-) 

Όριο σύγκλισης για τη μέθοδο Newton-
Raphson – 1 

 - 0.001 (-) 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η καμπύλη φόρτισης ορίζεται από: 

𝑫

𝑫𝒚
=

𝑭

𝑭𝒚
(𝟏 + |

𝑭

𝑭𝒚
|

𝜸−𝟏

) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η καμπύλη περνά στο (Fy, (1+Dy)) για κάθε τιμή του γ, η οποία ελέγχει το σχήμα της 

κύριας καμπύλης. Όπως φαίνεται παρακάτω, η καμπύλη φόρτισης μπορεί να κυμαίνεται από μια 

γραμμική ελαστική γραμμή για γ=1, σε ένα ελαστο-πλαστικό διγραμμικό τμήμα για γ=άπειρο. 
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Τροποποιημένη καμπύλη Richard-Abbott - Richard_Abbott 

Αυτός είναι ένα τροποποιημένος βρόχος υστέρησης Richard-Abbott, που προγραμματίστηκε και 
εφαρμόστηκε από τους Nogueiro et al. [2005a] βάσει των προτάσεων των De Martino et al. [1984] και 
Della Corte et al. [2000], που είχαν χτιστεί πάνω στο πρωτότυπο έργο των Richard and Abbott [1975]. 
Το μοντέλο είναι πολύ εύκαμπτο, ικανό να προσομοιώσει όλα τα είδη χαλύβδινων και σύνθετων 
συνδέσεων (π.χ. σύνδεση με συγκολλημένη φλάντζα και κοχλιωτή σύνδεση στον κορμό, εκτεταμένη 
σύνδεση τελικής πλάκας, επίπεδη σύνδεση τελικής πλάκας, γωνιακή σύνδεση, κλπ.), εφόσον οι 
παράμετροι του μοντέλου βαθμονομούνται αντίστοιχα, όπως αποδεικνύεται από τους Della Corte et al. 
[2000], Simoes et al. [2001] and Nogueiro et al. [2005a], μεταξύ άλλων.  

Τριάντα παράμετροι πρέπει να οριστούν προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η καμπύλη 
απόκρισης:  

Για τον αύξοντα (θετικό) κλάδο οι αντίστοιχοι παράμετροι εισαγωγής δεδομένων είναι: 

Ιδιότητες καμπύλης Τυπικές Τιμές  Προεπιλεγμένες Τιμές  

Αρχική Δυσκαμψία για την καμπύλη άνω 
ορίου – Ka 

15000 - 50000 (kNm/rad) 12000 (kNm/rad) 

Αντοχή καμπύλης άνω ορίου – Ma 75 - 250 (kNm) 45 (kNm) 

Μετελαστική δυσκαμψία για την καμπύλη 
άνω ορίου – Kpa 

0.02Ka - 0.05Ka 200 (kNm/rad) 

Παράμετρος σχήματος για την καμπύλη 
άνω ορίου – Na 

4 (-) 4 (-) 

Αρχική δυσκαμψία για την καμπύλη κάτω 
ορίου – Kap 

Ka 12000 (kNm/rad) 

Αντοχή καμπύλης κάτω ορίου – Map 0.45Ma - 0.65Ma 5 (kNm) 

Μετελαστική δυσκαμψία για την καμπύλη 
κάτω ορίου – Kpap 

Kpa 200 (kNm/rad) 

Παράμετρος σχήματος για την καμπύλη 
κάτω ορίου – Nap 

4 (-) 4 (-) 

Εμπειρική πάραμετρος στένωσης – t1a 5 - 20 (-) 30 (-) 

Εμπειρική παράμετρος στένωσης – t2a 0.15 - 0.5 (-) 0.03 (-) 

Εμπειρική παράμετρος στένωσης – Ca 1 (-) 1 (-) 

Εμπειρικός συντελεστής σχετικός με το 
ποσοστό βλάβης της δυσκαμψίας – iKa 

3 - 25 (-) 0 (-) 

Εμπειρικός συντελεστής σχετικός με το 
ποσοστό βλάβης της αντοχής – iMa 

0.01 - 0.1 (-) 0.03 (-) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Η καμπύλη αποφόρτισης από το μέγιστο σημείο (D0, F0) ακολουθεί την εξίσωση: 

𝑫 − 𝑫𝟎

𝟐𝑫𝒚
=

𝑭 − 𝑭𝟎

𝟐𝑭𝒚
(𝟏 + |

𝑭 − 𝑭𝟎

𝟐𝑭𝒚
|

𝜸−𝟏

) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Η δύναμη υπολογίζεται από μια επαναληπτική διαδικασία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

Newton–Raphson. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Όπως σημειώνεται από τον Otani [1981] το μοντέλο υστέρησης απορροφά ενέργεια 

ακόμη και αν ο συντελεστής πλαστιμότητας είναι μικρότερος του ένα. Η απορροφούμενη ενέργεια 

είναι ευαίσθητη στο γ, και αυξάνεται με την αύξηση αυτής της παραμέτρου.  
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Ιδιότητες καμπύλης Τυπικές Τιμές  Προεπιλεγμένες Τιμές  

Εμπειρικός συντελεστής που ορίζει το 
επίπεδο ισοτροπικής κράτυνσης – Ha 

0.01 - 0.04 (-) 0.02 (-) 

Μέγιστη τιμή παραμόρφωσης που 
σημειώθηκε στην ιστορία φόρτισης – 
Emaxa 

0 - 0.2 (rad) 0.5 (rad) 

 

Για τον φθίνοντα (αρνητικό) κλάδο οι αντίστοιχοι παράμετροι εισαγωγής δεδομένων είναι: 

Ιδιότητες καμπύλης  Τυπικές Τιμές  Προεπιλεγμένες Τιμές  

Αρχική δυσκαμψία για την καμπύλη άνω 
ορίου – Kd 

15000 - 50000 (kNm/rad) 12000 (kNm/rad) 

Αντοχή καμπύλης άνω ορίου – Md 75 - 250 (kNm) 45 (kNm) 

Μετελαστική δυσκαμψία για την καμπύλη 
άνω ορίου – Kpd 

0.02Kd - 0.05Kd 200 (kNm/rad) 

Παράμετρος σχήματος για την καμπύλη 
άνω ορίου – Nd 

4 (-) 4 (-) 

Αρχική δυσκαμψία για την καμπύλη κάτω 
ορίου – Kdp 

Kd 12000 (kNm/rad) 

Αντοχή καμπύλης κάτω ορίου– Mdp 0.45Md - 0.65Md 5 (kNm) 

Μετελαστική δυσκαμψία για την καμπύλη 
κάτω ορίου – Kpdp 

Kpd 200 (kNm/rad) 

Παράμετρος σχήματος για την καμπύλη 
άνω ορίου – Ndp 

4 (-) 4 (-) 

Εμπειρική παράμετρος στένωσης  – t1d 5 - 20 (-) 30 (-) 

Εμπειρική παράμετρος στένωσης  – t2d 0.15 - 0.5 (-) 0.03 (-) 

Εμπειρική παράμετρος στένωσης  – Cd 1 (-) 1 (-) 

Εμπειρικός συντελεστής σχετικός με το 
ποσοστό βλάβης της δυσκαμψίας – iKd 

3 - 25 (-) 0 (-) 

Εμπειρικός συντελεστής σχετικός με το 
ποσοστό βλάβης αντοχής – iMd 

0.01 - 0.1 (-) 0.03 (-) 

Εμπειρικός συντελεστής σχετικός με το 
επίπεδο ισοτροπικής κράτυνσης  – Hd 

0.01 - 0.04 (-) 0.02 (-) 

Μέγιστη τιμή παραμόρφωσης που 
σημειώθηκε στην ιστορία φόρτισης – 
Emaxd 

0 - 0.2 (rad) 0.5 (rad) 

Παρακάτω, δίνονται παραδείγματα από το έργο των Nogueiro et al. [2005a], προκειμένου να 
απεικονιστούν οι ικανότητες προσομοίωσης αυτής της καμπύλης απόκρισης:  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν υπάρχει μια συμμετρική συμπεριφορά, το δεύτερο σκέλος των 15 παραμέτρων είναι 

το ίδιο με το πρώτο μισό.   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην Μεταλλική Σύνδεση παρακάτω κάποιες παράμετροι δεν έχουν τις τυπικές τιμές.  
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Καμπύλη αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής - ssi_py  

 

Αυτό είναι ένα μη γραμμικό δυναμικό μοντέλο αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής (SSI), που 
αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε από τους Allotey and El Naggar [2005a; 2005b] και είναι κατάλληλο για 
την ανάλυση πεδίλων, τοίχων αντιστήριξης και πασσάλων κάτω από διαφορετικά καθεστώτα 
φόρτισης (η ονοματολογία που επελέγει για αυτήν την καμπύλη υποδεικνύει το γεγονός ότι αυτό το 
μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση πλευρικών αναλύσεων πασσάλων, όπου συνήθως 
χρησιμοποιούνται καμπύλες p-y). Λαμβάνει υπόψη το σχηματισμό κενού με την επιλογή να θεωρηθεί 
εσωτερικό εδαφικό σπήλαιο, χρησιμοποιεί κυκλική κράτυνση/απομείωση υπό μεταβλητού εύρους 
φορτίο, και μπορεί να προσομοιώσει αποκρίσεις που έχουν ή δεν έχουν όρια εντός των αρχικών τους 
μονοτονικών καμπυλών. 

Η κυκλική απομείωση/σκλήρυνση λόγω της πίεσης των πόρων και ογκομετρικών αλλαγών λαμβάνεται 
υπόψη μέσω της χρήσης ελλειπτικών συναρτήσεων ζημίας που χρησιμοποιούνται εντός του πλαισίου 
ενός τροποποιημένου αλγορίθμου μέτρησης ροής [Anthes, 1997]. Χρησιμοποιείται επίσης η προσέγγιση 
ισοδύναμων αριθμών κύκλων [e.g. Seed et al. 1975; Annaki and Lee, 1977]. Από την άλλη, η επίδραση 
της εσωτερικής σπηλαίωσης, προσομοιώνεται χρησιμοποιώντας μια εμπειρική υπερβολική συνάρτηση.   

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το πολύπλευρο μοντέλο υστέρησης ακόμη δοκιμάζεται και εξελίσεται περαιτέρω. 

Για παράδειγμα, προς το παρόν αυτή η καμπύλη λαμβάνει υπόψη μόνο την κανονική κατεύθυνση 

δύναμης-μετακίνησης (δηλ. δεν λαμβάνει υπόψη την εγκάρσια απόκριση δύναμης-ολίσθησης). 

Επιπλέον, οι ΒΕ δεν είναι πλήρως συζευγμένοι (ενας περιορισμός που είναι επίσης συνέπεια της προς 

το παρόν ασύζευκτης φύσης των στοιχείων συνδέσμου στο SeismoStruct). Προβλέπεται ότι και τα 

δύο αυτά θέματα θα αντιμετωπισθούν σε μελλοντικές εκδόσεις του SeismoStruct. 
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Προφανώς, αυτό το υστερητικό μοντέλο από μόνο του δεν επαρκεί για την προσομοίωση ενός 
δεδομένου συστήματος θεμελίωσης. Αντ’ αυτού μια σειρά ελατηρίων (δηλ. στοιχείων συνδέσμων) που 
χρησιμοποιούν μια κατάλληλα βαθμονομημένη ssi_py καμπύλη πρέπει να χρησιμοποιείται, κανονικά σε 
συνδυασμό με ένα στοιχείο δοκού-υποστυλώματος, προκειμένου να προσομοιωθεί οποιοδήποτε 
σύστημα θεμελίωσης ο χρήστης επιθυμεί να αναπαραστήσει. Με άλλα λόγια, αυτή η καμπύλη 
απόκρισης θα χρησιμοποιηθεί εντός των πλαισίων μιας δοκού σε ένα μη γραμμικό μοντέλο θεμελίωσης 
Winkler (BNWF), όπου ένας αριθμός ελατηρίων χρησιμοποιείται κάτω από τη θεμελίωση και πρέπει να 
δοθούν οι καμπύλες απόκρισης για το κάθε ένα. Για ένα πέδιλο, οι παράμετροι είναι οι ίδιες για όλα τα 
ελατήρια, ενώ για έναν πάσσαλο ή ένα τοίχο αντιστήριξης, αφού η φόρτιση αυξάνει με το βάθος, οι 
παράμετροι αλλάζουν με το βάθος. 

Επιπλέον, μπορεί να εισαχθεί ιξώδης απόσβεση στο στοιχείο συνδέσμου όποτε ο χρήστης επιθυμεί κατά 
κάποιο τρόπο να λάβει υπόψη τις επιδράσεις της απόσβεσης (αυτό θα είναι παρόμοιο με την εισαγωγή 
στοιχείου dashpot παράλληλο στο ελατήριο εδάφους). Οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στη 
βιβλιογραφία [e.g. Wolf, 1994; Allotey and El Naggar, 2005b] για οδηγίες ως προς το πως να 
υπολογίσουν κατάλληλες τιμές απόσβεσης, ως συνάρτηση των χαρακτηριστικών δόνησης του 
συστήματος εδάφους-κατασκευής. Κοινώς, αν η περίοδος δόνησης του συστήματος εδάφους-
κατασκευής είναι μικρότερη από αυτό της περιοχής, τότε οι επιδράσεις της απόσβεσης μπορούν να 
θεωρηθούν αμελητέες.  

Δεκαεννέα παράμετροι πρέπει να οριστούν προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η καμπύλη 
απόκρισης:  

Ιδιότητες καμπύλης Τυπικές Τιμές  Προεπιλεγμένες Τιμές  

Αρχική δυσκαμψία – K0  - 10000 (kNm/rad) 

Λόγος αντοχής εδάφους στο πρώτο 
σημείο καμπής – Fc 

0 - 1 (-) 0.5 (-) 

Αντοχή διαρροής εδάφους  – Fy  - 100 (kNm) 

Λόγος αρχικής δύναμης σε μηδενική 
μετακίνηση – P0 

0 - 0.9 0 (-) 

Λόγος ελάχιστης δύναμης στη γραμμή 
βάσης  – Pa – Ή Λόγος συντελεστή 
πλευρικής διατμητικής δύναμης  – fs 

0  Pa  P0; Pa  nFy; Pa  Fc 

0  fs  0.9 
0 (-) 

Λόγος δυσκαμψίας μετά το πρώτο σημείο 
καμπής –  

0.001 - 1 (-) 0.5 (-) 

Συντελεστής δυσκαμψίας αποφόρτισης – 
N 

 - 1 (-) 

Λόγος δυσκαμψίας στη διαρροή –   - 0 (-) 

Λόγος οριακής αντοχής εδάφους  – N  - 1 (-) 
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Ιδιότητες καμπύλης Τυπικές Τιμές  Προεπιλεγμένες Τιμές  

Δείκτης συνδυασμού ρυθμίσεων σήμανσης 
– Flg 

Δείτε Κέντρο  Βοήθειας 31 (-) 

Λόγος δυσκαμψίας έναρξης – ep1  1 (-) 

Παράμετρος δύναμης χάσματος – p1  1 (-) 

Παράμετρος σπηλαίωσης εδάφους – p2  0 (-) 

Απομείωση δυσκαμψίας/παράμετρος 
κράτυνσης – pk 

 1 (-) 

Απομείωση δυσκαμψίας/παράμετρος 
κράτυνσης – ek 

 1 (-) 

Απομείωση αντοχής/παράμετρος 
κράτυνσης – ps 

 1 (-) 

Απομείωση αντοχής/παράμετρος 
κράτυνσης – es 

 1 (-) 

Κλίση καμπύλης S-N – ks  0.1 (-) 

Εδαφική τάση που αντιστοιχεί στο σημείο 
S1 στην καμπύλη S-N – f0 

 200 (-) 

 

 

Καμπύλη Gap/Hook - gap_hk 

Αυτή η καμπύλη χρησιμοποιείται για την προσομοίωση κατασκευαστικών αρμών διαστολής, 
δεσμεύσεων καταστρώματος κλπ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι επόμενες εκδόσεις του SeismoStruct είναι επίσης πιθανό να εισάγουν ένα σημαντικά 

πιο φιλικό προς το χρήστη τρόπο βαθμονόμησης/προσαρμογής των παραμέτρων αυτής της 

καμπύλης, χρησιμοποιώντας αναδυόμενα μενου και/ή ψηφιακά κουμπιά για την επιλογή των 

διαφορετικών επιλογών προσομοίωσης.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στα πρόσφατα χρόνια, έχει προταθεί [e.g. Cremer at al, 2002] μια εναλλακτική 

προσέγγιση για την προσομοίωση του συστήματος θεμελίωσης, αποτελούμενο από τη χρήση πλήρως 

συζευγμένου V-H-M (κατακόρυφο-οριζόντιο-περιστροφή) μάκρο-μοντέλου. Χρησιμοποιεί μόνο ένα 

στοιχείο για να προσομοιώσει την απόκριση ολόκληρου του πεδίλου και βασίζεται σε ένα σχηματισμό 

πλαστικού-τύπου επιφάνειας διαρροής. Παρ’ότι αυτή είναι μια σίγουρα υποσχόμενη προσέγγιση για 

προσομοίωση SSI, εκτιμάται ότι, δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης ανάπτυξης και των 

πρακτικών που χρησιμοποιούνται, η πιο παραδοσιακή διαδικασία BNWF, που χρησιμοποιείται στο 

SeismoStruct μέσω της χρήσης της πολύ καλής καμπύλης απόκρισης ssi_py, παρέχει στους χρήστες 

ό,τι απαιτείται για μια επαρκή προσομοίωση της στατικής, και πάνω από όλα δυναμικής, 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των εδαφών, των θεμελίων και των κατασκευών.   
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Τέσσερις παράμετροι πρέπει να οριστούν: 

Ιδιότητες καμπύλης  Τυπικές Τιμές  Προεπιλεγμένες Τιμές 

Μετακίνηση στη θετική περιοχή (+) – d+  - 5 (-) 

Δυσκαμψία Gap/Hook στη θετική περιοχή 
(+)– K+ 

 - 1.00E+012 (-) 

Μετακίνηση στην αρνητική περιοχή (-) – 
d- 

 - -5 (-) 

Δυσκαμψία Gap/Hook στην αρνητική 
περιοχή (-) – K- 

 - 1.00E+012 (-) 

 

Πολυγραμμική καμπύλη – multi_lin 

Αυτός είναι ένας πολυγωνικός βρόχος υστέρησης, όπως περιγράφεται στο έργο των Sivaselvan and 
Reinhorn [1999]. Το μοντέλο μπορεί να προσομοιώσει την επιδείνωση της συμπεριφοράς της αντοχής, 
της δυσκαμψίας και της ολίσθησης. Δεκαέξι παράμετροι πρέπει να οριστούν προκειμένου να 
χαρακτηριστεί πλήρως αυτή η καμπύλη απόκρισης. Υπάρχουν δύο ομάδες παραμέτρων: κοινές 
παράμετροι (οι ίδιες όπως στην λεία καμπύλη), σχετιζόμενες με την μονοτονική καμπύλη, και οι ειδικές 
παράμετροι για τους κανόνες υστέρησης.  

Δεκαέξι παράμετροι πρέπει να οριστούν: 

Ιδιότητες καμπύλης  Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Αρχική Καμπτική Ακαμψία – EI  - 45400 (-) 

Ροπή ρηγμάτωσης (θετική) – PCP  - 10 (-) 

Ροπή διαρροής (θετική) – PYP  - 22 (-) 

Καμπυλότητα διαρροής (θετική) – UYP - 0.002 (-) 

Οριακή καμπυλότητα (θετική) – UUP - 0.006 (-) 

Λόγος Καμπτικής Δυσκαμψίας μετά τη 
διαρροή (θετική) προς την ελαστική EI 

- 0.0088 (-) 

Ροπή ρηγμάτωσης (αρνητική) – PCN - -10 (-) 

Ροπή διαρροής (αρνητική) – PYN - -22 (-) 

Καμπυλότητα διαρροής (αρνητική) – UYN - -0.002 (-) 

Οριακή καμπυλότητα (αρνητική) – UUN - -0.006 (-) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές της δυσκαμψίας K+ και K- πρέπει να είναι θετικές. 
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Ιδιότητες καμπύλης  Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Λόγος Καμπτικής Δυσκαμψίας μετά τη 
διαρροή (αρνητική) προς την ελαστική EI 

- 0.0088 (-) 

Παράμετρος απομείωσης δυσκαμψίας – 
HC 

- 200 (-) 

Παράμετρος απομείωσης Αντοχής με βάση 
την πλαστιμότητα – HBD 

- 0.001 (-) 

Υστερητική παράμετρος απομείωσης 
αντοχής με βάση την ενέργεια – HBE 

- 0.001 (-) 

Παράμετρος ολίσθησης – HS - 1 (-) 

Παράμετρος Μοντέλου. Μηδέν για 
τριγραμμικό μοντέλο – 1 για διγραμμικό 
μοντέλο – 2 για μοντέλο με κορυφές 
IBILINEAR 

- 0 (-) 

Παρακάτω παρουσιάζονται εφαρμογές, προκειμένου να απεικονιστούν οι ικανότητες προσομοίωσης 
αυτής της καμπύλης απόκρισης (σημειώνεται ότι οι ΄παράμετροι σε πλαίσιο’ έχουν αλλάξει σε σχέση με 
τις προεπιλεγμένες τιμές:  
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Ομαλή καμπύλη – smooth 

Αυτός είναι ο ομαλός βρόχος υστέρησης, όπως περιγράφεται από τους Sivaselvan and Reinhorn [1999] 
και Sivaselvan and Reinhorn [2001]. Το μοντέλο είναι μια παραλλαγή του πρωτότυπου που προτάθηκε 
από τον Bouc [1967] και τροποποιήθηκε από πολλούς άλλους (Wen [1976], Baber and Noori [1985], 
Casciati [1989] και Reinhorn et al. [1995]). Έχει δημιουργηθεί με κανόνες για την απομείωση της 
αντοχής και της δυσκαμψίας, και υστέρηση βρόχου. Είκοσι δύο παράμετροι πρέπει να οριστούν 
προκειμένου να χαρακτηρίσουν πλήρως αυτήν την καμπύλη απόκρισης. Υπάρχουν δύο ομάδες 
παραμέτρων: οι κοινές παράμετροι (οι ίδιες όπως στην πολυγραμμική καμπύλη), σχετιζόμενες με την 
μονοτονική καμπύλη, και οι ειδικές παράμετροι για τους κανόνες υστέρησης.  

Είκοσι δύο παράμετροι πρέπει να οριστούν: 

Ιδιότητες καμπύλης Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Αρχική καμπτική Ακαμψία– EI  - 45400 (-) 

Ροπή ρηγμάτωσης (θετική) – PCP  - 10 (-) 

Ροπή διαρροής (θετική) – PYP  - 22 (-) 

Καμπυλότητα διαρροής (θετική) – UYP - 0.002 (-) 

Οριακή καμπυλότητα (θετική) – UUP - 0.006 (-) 

Καμπτική δυσκαμψία μετά τη διαρροή 
(θετική) ως % της ελαστικής EI3P 

- 0.0088 (-) 

Ροπή ρηγμάτωσης (αρνητική)– PCN - -10 (-) 

Ροπή διαρροής (αρνητική) – PYN - -22 (-) 

Καμπυλότητα διαρροής (αρνητική) – UYN - -0.002 (-) 

Οριακή καμπυλότητα (αρνητική) – UUN - -0.006 (-) 

Καμπτική δυσκαμψία μετά τη διαρροή 
(αρνητική) ως % της ελαστικής EI3N 

- 0.0088 (-) 

Παράμετρος απομείωσης δυσκαμψίας – 
HC 

- 200 (-) 

Παράμετρος απομείωσης Αντοχής με βάση 
την πλαστιμότητα – HBD 

- 0.001 (-) 

Υστερητική παράμετρος απομείωσης 
αντοχής με βάση την ενέργεια HBE 

- 0.001 (-) 

Παράμετρος ομαλοποίησης για τη 
μετάβαση από την ελαστικότητα στη 
διαρροή – NTRANS 

- 10 (-) 

Παράμετρος σχήματος αποφόρτισης ΕΤΑ  0.5 (-) 

Παράμετρος μήκους ολίσθησης – HSR  0 (-) 

Παράμετρος οξύτητας ολίσθησης  – HSS  100 (-) 

Παράμετρος για το μέσο επίπεδο ροπής 
ολίσθησης – HSM 

 0 (-) 

Εκθέτης για το ελατήριο κλεισίματος 
χάσματος (gap) – NGAP 

- 10 (-) 

Παράμετρος καμπυλότητας κλεισίματος 
χάσματος (gap) – PHIGAP  

 1000 (-) 

Συντελεστής δυσκαμψίας κλεισίματος  
χάσματος (gap) – STIFFGAP 

- 1 (-) 

Παρακάτω παρουσιάζονται εφαρμογές, προκειμένου να απεικονιστούν οι ικανότητες προσομοίωσης 
αυτής της καμπύλης απόκρισης (σημειώνεται ότι οι παράμετροι σε πλαίσιο έχουν αλλάξει σε σχέση με 
τις προεπιλεγμένες τιμές):  
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Ελαστική – Ιδανικά πλαστική καμπύλη χάσματος – Gap_elpl  

H Gap_elpl καμπύλη χαρακτηρίζεται από μηδενική τάση έως ότου η παραμόρφωση υπερβεί την τιμή 
του αρχικού χάσματος και μία τέλεια ελαστική απόκριση μέχρι το σημείο διαρροής. Μετά το σημείο 
διαρροής η καμπύλη εισέρχεται στην πλαστική περιοχή. Η κινηματική κράτυνση είναι επίσης διαθέσιμη. 
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Για την πλήρη περιγραφή των μηχανικών χαρακτηριστικών της καμπύλης πρέπει να οριστούν τέσσερις 
παράμετροι: 

 

Ιδιότητες Καμπύλης Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Μέτρο Ελαστικότητας – E - 100 (-) 

Τάση διαρροής – σy - 200 (-) 

Μήκος χάσματος (gap) - 0.4 (-) 

Λόγος δυσκαμψίας μετά τη διαρροή προς 
την αρχική δυσκαμψία 

- 0.1(-) 

Καμπύλη απόκρισης πρόσκρουσης – pound_hz  

Η καμπύλη απόκρισης πρόσκρουσης περιγράφηκε από τους Muthukumar και DesRoches [2006] και 
βασίζεται στο Herz Law. Το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μοντελοποίηση των φαινομένων 
πρόσκρουσης μεταξύ ταλαντούμενων κατασκευών. Το μοντέλο χαρακτηρίζεται από θλιπτική τάση 
μετά το κλείσιμο του αρχικού χάσματος μεταξύ των κατασκευών που παίρνουν μέρος στην 
πρόσκρουση. Για το μοντέλο πρέπει να οριστούν τέσσερις παράμετροι: 

 

Ιδιότητες Καμπύλης Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Αρχική Δυσκαμψία – K1 - 30(-) 

Δυσκαμψία μετά τη διαρροή – K2 - 2.6 (-) 

Μετακίνηση διαρροής– εy - 0.02 (-) 

Μήκος χάσματος – gap - 0.005 (-) 
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Καμπύλη αυτοϊσορροπούμενου συνδέσμου – SCB 

Η καμπύλη αυτοϊσορροπούμενου συνδέσμου (SCB) είναι μία μονοαξονική καμπύλη απόκρισης που 
μοντελοποιεί τη συμπεριφορά της διάχυσης ενέργειας από αυτοϊσορροπούμενους συνδέσμους. Το 
μοντέλο SCB μοιάζει με τα τυπικά μοντέλα σχήματος σημαίας, αλλά παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής 
δύο νέων χαρακτηριστικών: μια μη αναστρέψιμη ολίσθηση του μηχανισμού απόσβεσης του συνδέσμου 
και μια απότομης αύξησης της ακαμψίας του συνδέσμου σε μεγάλες μετατοπίσεις. Συνολικά εφτά 
παράμετροι πρέπει να οριστούν για προσδιοριστεί το μοντέλο:  

 

Ιδιότητες Στοιχείου Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες 
Τιμές 

Αρχική Δυσκαμψία – K1 100000 – 2000000 (kN/m) 200000 (kN/m) 

Δυσκαμψία μετά τη διαρροή – K2 10000- 50000 (kN/m) 12000 (kN/m) 

Δύναμη Ενεργοποίησης– σact,F 200 – 2000 (kN) 200 (kN) 

Λόγος εμπρόσθιας προς αντίστροφης δύναμης 
ενεργοποίησης – b 

- 0.5 

Μετακίνηση Ολίσθησης – ε,slip 0-0.01(m) 0 (m) 

Μετακίνηση στην έναρξη αύξησης της δυσκαμψίας 
– ε,high 

- 0.3 (m) 

Λόγος αυξημένης προς αρχική δυσκαμψία – r 1.5-2 1.5 

Ιξώδης Αποσβεστήρας – vsc_dmp 

Η καμπύλη απόκρισης του ιξώδη αποσβεστήρα (vsc_dmp) είναι μία μονοαξονική καμπύλη που 
μοντελοποιεί τη συμπεριφορά ενός Μη Γραμμικού Ιξώδη Αποσβεστήρα. Το μοντέλο ιξώδη 
αποσβεστήρα αποτελείται από ένα γραμμικό ελατήριο και ένα dashpot που συνδέονται σε σειρά και 
βασίζεται στο κλασματικό παράγωγο του Maxwel που περιγράφηκε από τους Makris και Constantinou 
[1991]. Συνολικά απαιτούνται τέσσερις παράμετροι: 
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Ιδιότητες Στοιχείου Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες 
Τιμές 

Αρχική Δυσκαμψία – Kd 1000 – 400000 (kN/m) 200000 (kN/m) 

Σταθερά Απόσβεσης – Cd 20-5000 (kN/(m/s)α) 1200 (kN/(m/s)α) 

Εκθέτης ταχύτητας– α 0 - 1 0.4 

Ανοχή Σύνδεσης – s - 0 (m) 

Γενική Υστερητική Καμπύλη – Gen_Hyst 

Η Gen_Hyst είναι μία γενική μονοαξονική καμπύλη απόκρισης που χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο 
στένωσης βρόχου (ελεγχόμενο από ένα συντελεστή pinching με τιμή 0, χωρίς pinching, και 1, για τιμές 
υψηλού pinching, και τέσσερις τρόπους υστέρησης συμπεριλαμβανομένης της απομείωσης της 
αντοχής, της απομείωσης της μέγιστης τάσης, της απομείωσης της δυσκαμψίας επαναφόρτισης και 
αποφόρτισης. Όλοι οι τρόποι υστέρησης ελέγχονται από τον συντελεστή απομείωσης (με τιμές από 0, 
για μηδενική απομείωση, έως 1, για υψηλή απομείωση). Μία αρχική μονοτονική καμπύλη που 
αποτελείται από το σημείο διαρροής, το μέγιστο σημείο τάσης και την απομένουσα αντοχή ορίζεται 
αρχικά και μειώνεται μετά από κάθε αποφόρτιση. 

 

Έντεκα παράμετροι απαιτούνται για την περιγραφή των μηχανικών χαρακτηριστικών του υλικού. 
Ζεύγη τάσης παραμόρφωσης προσδιορίζουν την μονοτονική καμπύλη και πρέπει να δίνονται σε 
αύξουσα σειρά:  
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Ιδιότητες Στοιχείου Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 
Ελαστική Δυσκαμψία – Ke -  12000 (-) 
Δύναμη Διαρροής στη θετική διεύθυνση – 
σy,pos 

-  300 (-) 

Δύναμη Διαρροής στην αρνητική διεύθυνση – 
σy,neg 

- 300 (-) 

Μετακίνηση Αντοχής στη θετική διεύθυνση – 
εpeak,pos 

- 0.3 (-) 

Δύναμη Αντοχής στη θετική διεύθυνση – 
σpeak,pos 

-  500 (-) 

Μετακίνηση Αντοχής στην αρνητική 
διεύθυνση – εpeak,neg 

- 0.3 (-) 

Δύναμη Αντοχής στην αρνητική διεύθυνση – 
σpeak,neg 

-  500 (-) 

Απομένουσα Αντοχή στη θετική διεύθυνση – 
σRes,pos 

-  120 (-) 

Απομένουσα Αντοχή στην αρνητική 
διεύθυνση – σRes,neg 

-  120 (-) 

Συντελεστής Pinching – FPinch 0-1 0.5 (-) 
Συντελεστής Απομείωσης – FDet 0-1 0.5 (-) 

Καμπύλη Bouc Wen – Bouc_Wen 

Η καμπύλη Bouc Wen ακολουθεί το υστερητικό μοντέλο που προτάθηκε από τον Bouc [1967] και 
τροποποιήθηκε από τον Wen [1976]. Συνολικά πέντε παράμετροι απαιτούνται για να ορίσουν για το 
μοντέλο, συμπεριλαμβανόμενων της αρχικής καμπύλης δυσκαμψίας και του λόγου κράτυνσης, η 
παράμετρος η που ελέγχει την ομαλότητα της καμπύλης, η παράμετρος Α η οποία ελέγχει το πλάτος 
υστέρησης και οι παράμετροι β και γ που ελέγχουν το σχήμα της υστερητικής καμπύλης. 

 

Ιδιότητες Στοιχείου Τυπικές Τιμές Προεπιλεγμένες Τιμές 

Λόγος Κράτυνσης - 0.2(-) 
Αρχική Δυσκαμψία (K) - 210000 (-) 
Παράμετρος καθορισμού μετάβασης από 
ελαστική σε πλαστική συμπεριφορά – η 

- 1.00 

Παράμετρος σχήματος υστερητικού 
βρόχου - γ 

- 0.50 

Παράμετρος σχήματος υστερητικού 
βρόχου - β 

- 0.50 

Παράμετρος εύρους υστέρησης - Α - 1.00 

 



 

Παράρτημα Θ – Κανονισμοί 

Παράρτημα Θ1 - ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 

Σε αυτό το παράρτημα, παρουσιάζονται οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των 
κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες (EC8-Μέρος1 και Μέρος3). 

ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Σύμφωνα με την ενότητα 2.1 του EN1998-3, οι στάθμες επιτελεστικότητας αφορούν την κατάσταση 
της κατασκευής η οποία έχει υποστεί βλάβη και ορίζεται από τρεις στάθμες επιτελεστικότητας, την 
Οιονεί Κατάρρευση (NC), τη Σημαντικές Βλάβες (SD) και τη Περιορισμένες Βλάβες (DL). 

Στάθμη Επιτελεστικότητας Οιονεί Κατάρρευση (NC) 

Η στάθμη επιτελεστικότητας Οιονεί Κατάρρευσης (NC) σύμφωνα με το EN 1998-3, είναι η κατάσταση 
στην οποία η βλάβη στην κατασκευή είναι κοντά σε σημείο κατάρρευσης και πιθανότατα δεν θα 
επιβιώσει από άλλο σεισμό, έστω και μεσαίας έντασης. Η κατασκευή είναι βαριά κατεστραμμένη με 
χαμηλή υπολειπόμενη πλευρική αντοχή και ακαμψία, αν και τα κατακόρυφα στοιχεία εξακολουθούν να 
είναι ικανά να αντέχουν κατακόρυφα φορτία. Τα περισσότερα μη δομικά στοιχεία έχουν καταρρεύσει 
και υπάρχουν μεγάλες μόνιμες μετακινήσεις. Το κατάλληλο επίπεδο προστασίας επιτυγχάνεται 
επιλέγοντας μια σεισμική δράση με περίοδο επανάληψης 2475 ετών που αντιστοιχεί σε πιθανότητα 
υπέρβασης 2% σε 50 χρόνια. 

Στάθμη Επιτελεστικότητας Σημαντικές Βλάβες (SD) 

Η στάθμη επιτελεστικότητας Σημαντικές Βλάβες (SD), σύμφωνα με το EN 1998-3, είναι η κατάσταση 
της κατασκευής στην οποία η βλάβη είναι σημαντική αλλά μπορεί να αντέξει μετασεισμικές δονήσεις 
μέτριας έντασης, αν και είναι πιθανό να μην είναι οικονομικά αποδοτικό να επισκευαστεί. Υπάρχει 
υπολειπόμενη πλευρική αντοχή και ακαμψία, και τα κάθετα στοιχεία είναι ικανά να αντέχουν τα 
κατακόρυφα φορτία. Τα μη δομικά μέλη είναι κατεστραμμένα, αν και τα χωρίσματα και οι 
τοιχοπληρώσεις δεν έχουν αστοχήσει εκτός πεδίου. Υπάρχουν μέτριες μόνιμες μετακινήσεις. Το 
κατάλληλο επίπεδο προστασίας επιτυγχάνεται επιλέγοντας σεισμική δράση με περίοδο επαναφοράς 
475 ετών που αντιστοιχεί σε πιθανότητα υπέρβασης 10% σε 50 χρόνια. 

Στάθμη Επιτελεστικότητας Περιορισμένες Βλάβες (DL) 

Η στάθμη επιτελεστικότητας Περιορισμένες Βλάβες (DL), σύμφωνα με το πρότυπο EN 1998-3, είναι η 
κατάσταση της κατασκευής, στην οποία η βλάβη είναι ασήμαντη και δεν χρειάζεται κανένα μέτρο 
επισκευής. Η κατασκευή είναι ελαφρώς κατεστραμμένη, με δομικά στοιχεία χωρίς σημαντικές βλάβες, 
που διατηρούν τις ιδιότητες αντοχής και ακαμψίας τους. Τα μη δομικά στοιχεία, όπως τα χωρίσματα 
και οι τοιχοπληρώσεις, μπορεί να παρουσιάσουν βλάβες, αλλά η ζημιά θα μπορούσε να επισκευασθεί 
οικονομικά. Οι μόνιμες μετακινήσεις είναι αμελητέες. Το κατάλληλο επίπεδο προστασίας επιτυγχάνεται 
επιλέγοντας σεισμική δράση με περίοδο επαναφοράς 225 ετών που αντιστοιχεί σε πιθανότητα 
υπέρβασης 20% σε 50 χρόνια. 

Τα Εθνικά Παραρτήματα του Ευρωκώδικα, καθορίζουν εάν θα χρησιμοποιηθούν και οι τρεις στάθμες 
επιτελεστικότητας, δύο από αυτές ή μόνο μία.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

Προκειμένου να επιλεγεί ο αποδεκτός τύπος ανάλυσης και οι κατάλληλες τιμές συντελεστή αξιοπιστίας, 
ορίζονται τα ακόλουθα τρία επίπεδα γνώσης: 

• KL1: Περιορισμένη Στάθμη Αξιοπιστίας 
• KL2: Κανονική Στάθμη Αξιοπιστίας 
• KL3: Υψηλή Στάθμη Αξιοπιστίας 

Οι παράγοντες που καθορίζουν τη Στάθμη Αξιοπιστίας που λαμβάνεται είναι (i) η γεωμετρία, δηλ. οι 
γεωμετρικές ιδιότητες του δομικού συστήματος και των μη δομικών στοιχείων, π.χ. τοιχοποιία 
πλήρωσης, που μπορεί να επηρεάσουν την απόκριση, (ii) λεπτομέρειες, που περιλαμβάνουν την 
ποσότητα και την λεπτομέρεια του οπλισμού σε διατομές οπλισμένου σκυροδέματος, τη σύνδεση των 
διαφραγμάτων ορόφου με τα κατακόρυφα στοιχεία, τα τούβλα, το κονίαμα και τυχόν στοιχεία 
ενίσχυσης των τοιχοποιιών πλήρωσης, και τέλος (iii) υλικά, δηλαδή τις μηχανικές ιδιότητες των υλικών 
της κατασκευής. 

KL1: Περιορισμένη Στάθμη Αξιοπιστίας 

Η περιορισμένη Στάθμη Αξιοπιστίας αντιστοιχεί σε μια κατάσταση γνώσης όπου η συνολική γεωμετρία 
και τα μεγέθη μελών είναι γνωστά από την τεχνική έκθεση ή από τα σχέδια της αρχικής μελέτης, που 
είναι διαθέσιμα τόσο για την αρχική κατασκευή όσο και για τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις, 
καθώς και επαρκές δείγμα διαστάσεων της γενικής γεωμετρίας και των μεγεθών των μελών που 
ελέγχθηκαν επιτόπου. Σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων από τα σχέδια μελέτης γίνεται μια 
πληρέστερη διαστασιολογική έρευνα. Οι δομικές λεπτομέρειες δεν είναι γνωστές από λεπτομερή σχέδια 
μελέτης και θεωρούνται ότι βασίζονται σε προσομοιωμένο σχεδιασμό, σύμφωνα με τη συνήθη 
πρακτική την εποχή της κατασκευής. Οι περιορισμένες διερευνήσεις, που εκτελούνται στις πιο κρίσιμες 
περιοχές, πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υποθέσεις αντιστοιχούν στην πραγματική κατάσταση. 
Πληροφορίες σχετικά με τις μηχανικές ιδιότητες των δομικών υλικών δεν είναι διαθέσιμες, έτσι 
θεωρούνται προκαθορισμένες τιμές, σύμφωνα με τα πρότυπα κατά την εποχή της κατασκευής, 
συνοδευόμενες από περιορισμένη επιτόπου διερεύνηση, στις πιο κρίσιμες περιοχές. 

Η αποτίμηση της κατασκευής με βάση αυτή τη Στάθμη Αξιοπιστίας, πραγματοποιείται μέσω γραμμικών 
μεθόδων ανάλυσης, είτε στατικών είτε δυναμικών. 

KL2: Κανονική Στάθμη Αξιοπιστίας 

Η Κανονική Στάθμη Αξιοπιστίας αντιστοιχεί σε μια κατάσταση γνώσης όπου η συνολική γεωμετρία και 
τα μεγέθη των μελών είναι γνωστά από εκτεταμένη έρευνα ή από τα σχέδια της μελέτης, τόσο για την 
αρχική κατασκευή όσο και για τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις, καθώς και επαρκές δείγμα 
διαστάσεων της γενικής γεωμετρίας και των μεγεθών των μελών. Οι δομικές λεπτομέρειες είναι 
γνωστές από εκτεταμένη επιτόπου διερεύνηση ή από λεπτομερή σχέδια της μελέτης, σε συνδυασμό με 
περιορισμένες επιτόπου διερευνήσεις στις πιο κρίσιμες περιοχές, που επιβεβαιώνουν ότι οι διαθέσιμες 
πληροφορίες αντιστοιχούν στην πραγματική κατάσταση. Πληροφορίες για τις μηχανικές ιδιότητες των 
δομικών υλικών διατίθενται από εκτεταμένες επιτόπου έρευνες ή από τις αρχικές προδιαγραφές του 
σχεδιασμού και από περιορισμένες επιτόπου έρευνες. 

Η αποτίμηση της κατασκευής με βάση αυτή τη Στάθμη Αξιοπιστίας, πραγματοποιείται μέσω γραμμικών 
ή μη γραμμικών μεθόδων ανάλυσης, είτε στατικών είτε δυναμικών. 

KL3: Υψηλή Στάθμη Αξιοπιστίας 

Η υψηλή Στάθμη Αξιοπιστίας αντιστοιχεί σε μια κατάσταση γνώσης, όπου η συνολική γεωμετρία και τα 
μεγέθη μελών είναι γνωστά από μια ολοκληρωμένη έρευνα ή από το πλήρες σύνολο των σχεδίων της 
μελέτης, τόσο για την αρχική κατασκευή όσο και για τις μετέπειτα τροποποιήσεις, καθώς και επαρκές 
δείγμα τόσο για γεωμετρία, όσο και για τα μεγέθη των μελών, που ελέγχθηκαν επιτόπου. Οι δομικές 
λεπτομέρειες είναι γνωστές από διεξοδική επιτόπου διερεύνηση ή από πλήρες σύνολο λεπτομερών 
σχεδίων της μελέτης, σε συνδυασμό με περιορισμένες επιτόπου διερευνήσεις στις πιο κρίσιμες περιοχές, 
οι οποίες αποδεικνύουν ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες αντιστοιχούν στην πραγματική κατάσταση. 
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Πληροφορίες σχετικά με τις μηχανικές ιδιότητες των δομικών υλικών διατίθενται από ολοκληρωμένες 
επιτόπου έρευνες ή από αρχικές εκθέσεις και περιορισμένες έρευνες επιτόπου. 

Η αποτίμηση της κατασκευής με βάση αυτή τη Στάθμη Αξιοπιστίας, πραγματοποιείται μέσω γραμμικών 
ή μη γραμμικών μεθόδων ανάλυσης, είτε στατικών είτε δυναμικών. 

Συντελεστές Αξιοπιστίας 

Στον παρακάτω πίνακα του EN1998-3, παρέχεται περίληψη και συστάσεις για τους συντελεστές 
αξιοπιστίας, καθώς και οι μέθοδοι ανάλυσης για κάθε Στάθμη Αξιοπιστίας. 

Στάθμη 
Αξιοπιστίας 

Γεωμετρία Λεπτομέρειες Υλικά Ανάλυση Cf 

KL1 

Από τα 
αρχικά 
σχέδια 

μελέτης με 
οπτικό 

έλεγχο ή από 
πλήρη 
έρευνα  

Προσομοιωμένος 
σχεδιασμός 

σύμφωνα με τη 
σχετική 

πρακτική και 
από 

περιορισμένη 
διερεύνηση 
επιτόπου  

Προκαθορισμένες 
τιμές σύμφωνα 
με τα πρότυπα 
της εποχής 

κατασκευής και 
από 

περιορισμένη 
επιτόπου 
διερεύνηση 

LF-MRS CFKL1 

KL2 

Από σχέδια της 
αρχικής μελέτης 

με 
περιορισμένη 

επιτόπου 
διερεύνηση ή 

από εκτεταμένη 
διερεύνηση 
επιτόπου 

Από αρχικές 
προδιαγραφές 
σχεδιασμού με 
περιορισμένη 

επιτόπου 
διερεύνηση ή από 

εκτεταμένη 
επιτόπου 
διερεύνηση  

Όλες CFKL2 

KL3 

Από λεπτομερή 
σχέδια της 

αρχικής μελέτης 
με 

περιορισμένη 
επιτόπου 

διερεύνηση ή 
από εκτενή 
διερεύνηση 
επιτόπου  

Από αρχικές 
εκθέσεις 

τεκμηρίωσης με 
περιορισμένη 

επιτόπου 
διερεύνηση ή από 

εκτενή 
διερεύνηση 
επιτόπου  

Όλες CFKL3 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές που αποδίδονται στους συντελεστές αξιοπιστίας που χρησιμοποιούνται σε μια χώρα, 
μπορούν να βρεθούν στο Εθνικό Παράρτημα. Οι συνιστώμενες τιμές είναι CFKL1=1,35, CFKL2=1,20 και CFKL3=1,00 

Πίνακας 3.1 του ΕΝ 1998-3 

Συντελεστές Ασφαλείας 

Οι τιμές των συντελεστών ασφαλείας και των εκφράσεων του Κανονισμού που χρησιμοποιούνται, 
μπορούν να καθοριστούν μέσω του πλαισίου διαλόγου που ανοίγει από το αντίστοιχο κουμπί. 
Σημειώνεται ότι οι προεπιλεγμένες τιμές των συντελεστών ασφαλείας είναι αυτές που ορίζονται στον 
Ευρωκώδικα 8 - Μέρος 3. 
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Ενότητα Συντελεστών Ασφαλείας 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ  

Όλοι οι έλεγχοι των μελών (ικανότητα στροφής χορδής και ικανότητα σε διάτμηση) πρέπει να 
διεξάγονται για όλα τα στοιχεία κάθε ορόφου, σύμφωνα με το παράρτημα Α του EN1998-3: 2005, 
θεωρώντας τα μέλη ως κύρια ή δευτερεύοντα σεισμικά στοιχεία, τα οποία ορίζονται σύμφωνα με τον 
EN1998-1: 2004, 4.2.2 (1) P, (2) και (3). 

Ικανότητα Παραμόρφωσης 

Η ικανότητα παραμόρφωσης των δοκών, των υποστυλωμάτων και των τοιχίων ορίζεται από την γωνία 
στροφής χορδής θ, δηλαδή την γωνία μεταξύ της εφαπτόμενης προς τον άξονα στο άκρο διαρροής και 
της χορδής που συνδέει αυτό το άκρο με το άκρο του διατμητικού ανοίγματος (LV = M / V = 
ροπή/διάτμηση στην ακραία διατομή). Η γωνία στροφής χορδής είναι επίσης ίση με το λόγο 
μετατοπίσεως του στοιχείου, η οποία είναι η εκτροπή στο άκρο του διατμητικού ανοίγματος σε σχέση 
με την εφαπτομένη προς τον άξονα στο άκρο διαρροής, που διαιρείται με το διατμητικό άνοιγμα. 

Η ικανότητα παραμόρφωσης των δοκών και των υποστυλωμάτων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 
την έλλειψη κατάλληλης σεισμικής αντοχής σε διαμήκη οπλισμό, καθώς και από τον τύπο ράβδων, 
δηλαδή εάν υπάρχουν λείες ράβδοι ή/και ψυχρά επεξεργασμένος ψαθυρός χάλυβας. Η ανεπαρκής 
ανάπτυξη του ματίσματος κατά μήκος του ανοίγματος (δοκάρια) και του ύψους (υποστυλώματα) και 
η ανεπαρκής αγκύρωση σε κόμβους δοκού-υποστυλώματος μπορούν να επηρεάσουν την απόκριση του 
μέλους στην σεισμική δράση, περιορίζοντας δραστικά την ικανότητά του, σε σχέση με την κατάσταση 
στην οποία ο οπλισμός θεωρείται πλήρως αποτελεσματικός. Οι ανωτέρω περιορισμοί λαμβάνονται 
υπόψη στην ικανότητα παραμόρφωσης. 

Η τιμή της ικανότητας γωνίας στροφής χορδής για την στάθμη επιτελεστικότητας της Οιονεί 
Κατάρρευσης (NC) είναι η τιμή της συνολικής ικανότητας γωνίας στροφής χορδής (ελαστικό συν 
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πλαστικό τμήμα) κατά τη θραύση των μελών σκυροδέματος υπό κυκλική φόρτιση, η οποία 
υπολογίζεται από τις εξισώσεις (Α. 1) και (Α.3) του ΕC8: Μέρος 3 (CEN, 2005β): 

θum =
1

γel
∙ 0,016 ∙ (0,3ν) [

max(0,01;ω′)

max(0,01;ω)
fc]

0,225

∙ (min (9,
LV

h
))

0,35

25
(αρsx

fyw

fc
)
(1,25100ρd) (A.1) EC8: Μέρος 3 

Όπου η γel είναι ίση με 1,5 για κύρια σεισμικά στοιχεία και με 1,0 για δευτερεύοντα σεισμικά στοιχεία 
και LV είναι ο λόγος μεταξύ ροπής κάμψης, M, και διατμητικής δύναμης, V. Οι υπόλοιπες σχετικές 
παράμετροι ορίζονται στην ενότητα A.3.2.2 του EC8: Μέρος 3. 

Στα τοιχία η τιμή που δίνεται από την εξίσωση (Α.1) πολλαπλασιάζεται με 0,58. 

Η συνολική οριακή ικανότητα γωνίας στροφής χορδής των μελών σκυροδέματος υπό κυκλική φόρτιση 
μπορεί επίσης να υπολογιστεί ως το σύνολο των γωνιών στροφής χορδής κατά τη διαρροή και το 
πλαστικό τμήμα της ικανότητας γωνίας στροφής χορδής  που υπολογίζεται από την ακόλουθη 
έκφραση: 

θum
pl = θum − θy     

=
1

γel

∙ 0,0145 ∙ (0,25ν) [
max(0,01;ω′)

max(0,01;ω)
]

0,3

∙ fc
0,2 ∙ (min (9,

LV

h
))

0,35

25
(αρsx

fyw

fc
)
(1,275100ρd) 

 (A.3) EC8:Μέρος 3 

Όπου το γel ισούται με 1,8 για τα κύρια σεισμικά στοιχεία και με 1,0 για τα δευτερεύοντα σεισμικά 
στοιχεία. Η γωνία στροφής χορδής κατά τη διαρροή, θy, υπολογίζεται σύμφωνα με την ενότητα A.3.2.4 
του EC8: Μέρος 3, ενώ οι υπόλοιπες σχετικές παράμετροι ορίζονται στην ενότητα A.3.2.2 του EC8: 
Μέρος 3. 

Στα τοιχία η τιμή του θum
pl

 που δίνεται από την εξίσωση (Α.3) πολλαπλασιάζεται με 0,6. 

Η ικανότητα γωνίας στροφής χορδής  που αντιστοιχεί στην στάθμη επιτελεστικότητας Σημαντικές 
Βλάβες (SD) θεωρείται ότι είναι ¾ της στροφής της χορδής στη θραύση, η οποία υπολογίζεται από τις 
παραπάνω εξισώσεις. 

Η αντίσταση γωνίας στροφής χορδής που αντιστοιχεί στην στάθμη επιτελεστικότητας Περιορισμένων 
Βλαβών (DL) δίνεται από την γωνία στροφής χορδής κατά τη διαρροή, η οποία εκτιμάται ως: 

Για ορθογωνικές δοκούς και υποστυλώματα: 

θy = φy
LV+αVz

3
+ 0,0014 (1 + 1,5

h

LV
) +

εy

d−d′

dbLfy

6√fc
                 (A.10a) EC8: Μέρος 3 

Για τοιχία ή ορθογώνιες σχήματος Τ διατομές ή μειωμένης διατομής: 

θy = φy
LV+αVz

3
+ 0,0013 +

εy

d−d′

dbLfy

6√fc
                   (A.11a)EC8: Μέρος 3 

Ή από εναλλακτικές και ισοδύναμες εκφράσεις για δοκούς και υποστυλώματα: 

θy = φy
LV+αVz

3
+ 0,0014 (1 + 1,5

h

LV
) + φy

dbLfy

8√fc
                 (A.10b) EC8: Μέρος 3 

Για τοιχία ή ορθογώνιες σχήματος Τ διατομές ή μειωμένης διατομής: 

θy = φy
LV+αVz

3
+ 0,0013+φy

dbLfy

8√fc
                  (A.11b) EC8: Μέρος 3 

Όπου αV είναι ίσο με το μηδέν, αν η ροπή κάμψεως στη διαρροή είναι χαμηλότερη από το LV 

πολλαπλασιασμένο με την διατμητική ικανότητα σκυροδέματος - VR,c - και 1.0 διαφορετικά. Το VR,c 

υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις EN1992-1-1: 2004 για στοιχεία σκυροδέματος χωρίς οπλισμό 
διάτμησης. Οι υπόλοιπες σχετικές παράμετροι ορίζονται στην ενότητα A.3.2.4 του EC8: Μέρος 3. 

Η καμπυλότητα στη διαρροή του τελευταίου παράγοντα υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη 
έκφραση για τις διατομές των οποίων η θλιπτική ζώνη έχει σταθερό πλάτος και για την περίπτωση που 
η διαρροή της διατομής οφείλεται σε διαρροή χάλυβα. 
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φy = (1 r⁄ )y =
fy

Es(1 − ξy)d
 

Εάν η διατομή διαρρέει λόγω των μη γραμμικών παραμορφώσεων του σκυροδέματος σε θλίψη, δηλαδή 
για την παραμόρφωση της ακραίας θλιπτικής ίνας μεγαλύτερη από εc ≈ 1.8 fc Ec⁄ , τότε η καμπυλότητα 
στη διαρροή υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη έκφραση: 

φy = (1 r⁄ )y =
εc

ξyd
≈

1.8fc
Ecξyd

 

Η χαμηλότερη από τις δύο παραπάνω τιμές χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ικανότητας γωνίας 
στροφής χορδής . 

Σύμφωνα με το παράρτημα Α του EN1998-3, η ικανότητα γωνίας στροφής χορδής επηρεάζεται σε 
μεγάλο βαθμό από διάφορους παράγοντες όπως ο τύπος των διαμήκων ράβδων. Εάν χρησιμοποιείται 
ψαθυρός χάλυβας ψυχρής έλασης, το πλαστικό τμήμα της γωνίας στροφής χορδής διαιρείται με 2, ενώ 
αν εφαρμόζονται λείες (απλές) διαμήκεις ράβδοι, χρησιμοποιείται η ενότητα A.3.2.2 (5) του 
παραρτήματος Α, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το αν οι διαμήκεις ράβδοι έχουν επαρκές μήκος 
παράθεσης ή όχι. Στην περίπτωση μελών με έλλειψη λεπτομερειών για αντισεισμική αντοχή, οι τιμές 
που δίδονται από τις εκφράσεις (Α.1) και (Α.3) διαιρούνται με 1,2. Επιπλέον, εάν οι παραμορφωμένες 
(υψηλής συνάφειας) διαμήκεις ράβδοι έχουν ευθείες άκρες αγκυρωμένες, που ξεκινούν από το ακραίο 
τμήμα του μέλους, το πλαστικό τμήμα της γωνίας στροφής χορδής  υπολογίζεται με την τιμή του λόγου 
θλιπτικού οπλισμού, ω’, διπλασιαζόμενη επί της τιμής που εφαρμόζεται έξω από το μήκος παράθεσης. 
Επιπρόσθετα, σε διατομές όπου το μήκος ακύρωσης οπλισμού lo είναι μικρότερο από το ελάχιστο μήκος 
παράθεσης για παραμόρφωση αστοχίας Lou,min, το πλαστικό τμήμα της αντίστασης γωνίας στροφής 
χορδής, που δίνεται στην εξίσωση (A.3) EC8: Μέρος 3, πολλαπλασιάζεται με το λόγο lo/Lou,min. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό του lou,min μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 
A.3.2.2 (4) του Παραρτήματος Α. Ενώ η τιμή για την γωνία στροφής χορδής κατά την διαρροή, θy 

υπολογίζει την επίδραση της παράθεσης σύμφωνα με την ενότητα Α.3.2.4 (3) του Παραρτήματος Α. 

Στην περίπτωση των κυκλικών υποστυλωμάτων, οι ανωτέρω εξισώσεις δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της ικανότητας γωνίας στροφής χορδής των στοιχείων. Στο 
SeismoStruct, για τον υπολογισμό των θy και θu χρησιμοποιούνται οι παρακάτω εξισώσεις που 
προτείνονται από τους Δ. Μπισκίνη και M. N. Φαρδή [2013]. 

θy = φy

LV + αVz

3
+ 0.0027 (1 − min (1;

2

15

Ls

D
)) + αsl

φydbLfy

8√fc
 

Όπου οι τιμές fy και fc είναι σε MPa, αV=1 εάν VRc<VMy, VRc  υπολογίζονται σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 
2 (CEN 2004), αλλιώς αV=0 ενώ αsl=0 αν η εξόλκευση των ράβδων εφελκυσμού από τη ζώνη παράθεσης 
πέρα από το τελικό άκρο διαρροής είναι φυσικά αδύνατη, αλλιώς αsl =1. 

θu = (θy + (φu − φy)Lpl(1 − 0.5 Lpl Ls⁄ ) + αslΔθu,slip) γel⁄  

Όπου γel είναι ίσο με 2,0 για κύρια σεισμικά στοιχεία και με 1,0 για δευτερεύοντα σεισμικά στοιχεία, 
Δθu,slip, και Lpl υπολογίζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες εξισώσεις: 

Δθu,slip = 10dbl (φu + φy) 2⁄  

Lpl = 0.6D [1 +
1

6
min (9;

Ls

D
)] 

Συνιστάται στους χρήστες να ανατρέχουν στις σχετικές δημοσιεύσεις για τον ορισμό άλλων 
παραμέτρων και για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εξίσωση. 

Μανδύες Σκυροδέματος  

Οι ακόλουθες παραδοχές γίνονται για να εκτιμηθούν οι ικανότητες παραμόρφωσης των μελών με 
μανδύα, σύμφωνα με το παράρτημα Α του EN1998-3: 2005: (i) το στοιχείο με μανδύα συμπεριφέρεται 
μονολιθικά, (ii) θεωρείται ότι το πλήρες αξονικό φορτίο ενεργεί στο μέλος με μανδύα, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι το αξονικό φορτίο εφαρμόζεται αρχικά στο παλιό υποστύλωμα και 
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(iii) οι ιδιότητες σκυροδέματος του μανδύα θεωρείται ότι εφαρμόζονται σε όλη τη διατομή του 
στοιχείου. 

Οι τιμές των μελών με μανδύα για τα 𝑀𝑦
∗ , 𝜃𝑦

∗ και 𝜃𝑢
∗ που υιοθετούνται στους ελέγχους ικανότητας 

εξαρτώνται από τις αντίστοιχες τιμές που υπολογίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές, και με 
τις ακόλουθες εξισώσεις του παραρτήματος Α του EN1998-3: 2005 : 

Η ροπή διαρροής: 

𝑀𝑦
∗ = 𝑀𝑦                       (A.18) EC8: Μέρος 3 

Η γωνία στροφής χορδής στη διαρροή: 

𝜃𝑦
∗ = 1.05𝜃𝑦                     (A.19a) EC8: Μέρος 3 

Η γωνία στροφής χορδής στη θραύση: 

𝜃𝑢
∗ = 𝜃𝑢                        (A.20) EC8: Μέρος 3 

Περιτύλιξη με ΙΟΠ  

Η συμβολή των υφασμάτων ΙΟΠ στην ικανότητα των μελών λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με το 
παράρτημα Α του EN1998-3: 2005, όπως περιγράφεται στη συνέχεια: 

Η επίδραση των υφασμάτων ΙΟΠ στην αντοχή σε κάμψη των μελών κατά την διαρροή, δεν λαμβάνεται 
υπόψη, με το θy να υπολογίζεται σύμφωνα με το Α3.2.1 (2) έως (4). 

Η συνολική ικανότητα γωνίας στροφής χορδής και το πλαστικό τμήμα της για τα μέλη ορθογώνιας 
διατομής με στρογγυλεμένες γωνίες υπολογίζεται μέσω των εκφράσεων (Α.1) και (Α.3), αντίστοιχα, με 
τον εκθέτη του όρου, λόγω περίσφιγξης, να αυξάνεται κατά αρfff,e,  όπου α είναι ο συντελεστής 
περίσφιγξης, ρf ο λόγος των υφασμάτων ΙΟΠ παράλληλος με την διεύθυνση φόρτισης και ff,e η ενεργή 
τάση που δίνεται από την εξίσωση (A.35) του EC8: Μέρος 3. 

Ικανότητα Ροπής Κάμψης 

Η ικανότητα ροπής κάμψης δοκών, υποστυλωμάτων και τοιχίων με πρισματική διατομή υπολογίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 των D. Biskinis and MN Fardis (2009), ενώ για τη ροπή κάμψης των 
κυκλικών υποστυλωμάτων εφαρμόζεται η παράγραφος 4 των Biskinis and MN Fardis (2013). 

Διατμητική Ικανότητα 

Η διατμητική ικανότητα για δοκούς, υποστυλώματα και τοιχία υπολογίζεται από την ακόλουθη 
έκφραση σύμφωνα με το παράρτημα Α του EN1998-3: 2005, όπως ελέγχεται από τους συνδετήρες, 
λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση που οφείλεται στο πλαστικό τμήμα της απαίτησης πλαστιμότητας. 

VR =
1

γel
[
h−x

2LV
min(N; 0,55Acfc) + (1 − 0,05min(5; μΔ

pl
)) ∙ [0,16max(0,5; 100ρtot) (1 −

0,16min (5;
LV

h
))√fcAc + Vw]]          (A.12) EC8: Μέρος 3 

Όπου γel είναι ίσο με 1,15 για κύρια σεισμικά στοιχεία και με 1,0 για δευτερεύοντα. Οι υπόλοιπες 
μεταβλητές υπολογίζονται όπως ορίζεται στο Α.3.3.1 του παραρτήματος Α του EN1998-3. 

Η Διατμητική Αντοχή ενός τοιχίου από σκυρόδεμα δεν λαμβάνεται μεγαλύτερη από την τιμή που 
αντιστοιχεί σε αστοχία λόγω θραύσης κορμού, VR,max, η οποία υπό κυκλική φόρτιση υπολογίζεται 
σύμφωνα με την ενότητα Α3.3.1 (2) του Παραρτήματος Α του EN1998-3: 2005 από την ακόλουθη 
έκφραση: 

VR,max =
0,85(1−0,06min(5;μΔ

pl
))

γel
(1 + 1,8min (0,15;

N

Acfc
)) (1 + 0,25max(1,75; 100ρtot)) ∙ (1 −

0,2min (2;
LV

h
))√fcbwz                      (A.15) EC8: Μέρος 3 
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Εάν σε υποστύλωμα σκυροδέματος ο λόγος διατμητικού ανοίγματος (LV/h) στην ακραία διατομή με το 
μέγιστο των δύο ροπών στα άκρα είναι μικρότερος ή ίσος με 2, η διατμητική αντοχή δεν λαμβάνεται 
μεγαλύτερη από την τιμή που αντιστοιχεί στην αστοχία από θραύση κορμού, κατά μήκος της διαγώνιας 
του υποστυλώματος μετά τη διαρροή κάμψης, VR,max, η οποία υπό κυκλική φόρτιση υπολογίζεται 
σύμφωνα με την ενότητα Α3.3.1.3 του Παραρτήματος Α του EN1998-3: 2005 από την ακόλουθη 
έκφραση: 

VR,max =

4
7⁄ (1 − 0,02min(5; μΔ

pl
))

γel

(1 + 1,35
N

Acfc
) (1 + 0,45(100ρtot))√min(40; fc)bwz sin 2δ 

(A.16) EC8: Μέρος 3 

Όπου δ είναι η γωνία μεταξύ της διαγωνίου και του άξονα του υποστυλώματος (tan δ = h 2LV⁄ ). 

Μανδύες Σκυροδέματος  

Οι ακόλουθες παραδοχές γίνονται για να αξιολογηθεί η αντοχή των μελών με μανδύα σκυροδέματος, 
σύμφωνα με το παράρτημα Α του EN1998-3: 2005: (i) το στοιχείο με τον μανδύα συμπεριφέρεται 
μονολιθικά, (ii) θεωρείται ότι το πλήρες αξονικό φορτίο ενεργεί στο μέλος με μανδύα χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι το αξονικό φορτίο εφαρμόζεται αρχικά στο παλιό υποστύλωμα και 
(iii) οι ιδιότητες σκυροδέματος του μανδύα θεωρείται ότι εφαρμόζονται σε ολόκληρη τη διατομή του 
στοιχείου. 

Η τιμή της διατμητικής αντοχής 𝑉𝑅
∗ των μελών με μανδύα που υιοθετείται στους ελέγχους ικανότητας, 

εξαρτάται από την αντίστοιχη τιμή που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές, σύμφωνα 
με την ακόλουθη εξίσωση του Παραρτήματος Α του EN1998-3: 2005: 

VR
∗ = 0.9VR                       (A.17) EC8: Μέρος 3 

Περιτύλιξη με ΙΟΠ  

Σύμφωνα με την ενότητα Α.4.4.2 (9) του Παραρτήματος Α του EN1998-3: 2005, στα μέλη με την 
πλαστική άρθρωσή τους πλήρως τυλιγμένη με ένα ύφασμα ΙΟΠ σε μήκος τουλάχιστον ίσο με το βάθος 
του μέλους, η κυκλική αντίσταση VR, μπορεί να υπολογιστεί από την έκφραση (Α.12) του EC8: Μέρος 3, 
προσθέτοντας στο Vw τη συνεισφορά του υφάσματος ΙΟΠ στην διατμητική ικανότητα. Η συμβολή του 
μανδύα ΙΟΠ στο Vw υπολογίζεται με την ακόλουθη έκφραση: 

Vw,f = 0,5ρfbwzfu,fd                      (A.33) EC8: Μέρος 3 

Όπου ρf είναι η γεωμετρική αναλογία του υφάσματος ΙΟΠ, z το μήκος του εσωτερικού βραχίονα και fu,fd 
η τιμή σχεδιασμού της τελικής αντοχής του υφάσματος ΙΟΠ. 

Στοιχεία Φέρουσας Τοιχοποιίας 

Στοιχεία Φέρουσας Τοιχοποιίας 

Όλοι οι έλεγχοι για τα στοιχεία φέρουσας τοιχοποιίας (διατμητική ικανότητα, ροπή κάμψης και 
μετακίνηση) πρέπει να εκτελούνται για όλα τα στοιχεία σε κάθε όροφο, σύμφωνα με το Παράρτημα C 
του EN1998-3:2005, λαμβάνοντας υπόψη τα μέλη ως πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα σεισμικά στοιχεία, 
τα οποία ορίζονται σύμφωνα με του κανονισμούς του EN1998-1: 2004, 4.2.2(1)P, (2) και (3). 

Ικανότητα Διατμητικής Δύναμης 

Η ικανότητα διατμητικής δύναμης της μη ενισχυμένης φέρουσας τοιχοποιίας που ελέγχεται σε κάμψη 
υπό αξονικό φορτίο Ν υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη έκφραση 

Vf =
DN

2H0
(1 − 1,15vd)          (C.1) EC8: Μέρος 3 

Η ικανότητα διατμητικής δύναμης της μη ενισχυμένης φέρουσας τοιχοποιίας που ελέγχεται από 
διάτμηση υπό αξονικό Ν υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη έκφραση: 
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Vf = fvdD
′t           (C.2) EC8: Μέρος 3 

Καμπτική Ικανότητα Ροπής 

Η καμπτική ικανότητα ροπής της μη ενισχυμένης φέρουσας τοιχοποιίας υπολογίζεται σύμφωνα με την 
ακόλουθη έκφραση: 

Vf = 2M
L⁄  

όπου Vf είναι η ικανότητα της διατμητικής δύναμης που υπολογίστηκε σύμφωνα με την εξίσωση (C.1) 
του EC8:Μέρος 3. 

Μετακίνηση 

Η ικανότητα της μη ενισχυμένης φέρουσας τοιχοποιίας μπορεί να εκφραστεί σε ότι αφορά την 
μετακίνηση, η οποία υπολογίζεται από τις ακόλουθες εξισώσεις: 

Για πρωτεύοντα σεισμικά τοιχία που ελέγχονται από την κάμψη: 

0,008 ∙
H0

D⁄                 C.4.2.1(2) EC8: Μέρος 3 

Για δευτερεύοντα σεισμικά τοιχία που ελέγχονται από την κάμψη: 

0,012 ∙
H0

D⁄                 C.4.2.1(2) EC8: Μέρος 3 

Η μετακίνηση για φέρουσα τοιχοποιία και διαζωμάτων με οπλισμό που ελέγχεται με διάτμηση 
λαμβάνεται ίση με 0,004 για πρωτεύοντα σεισμικά τοιχία και 0,006 για δευτερεύοντα, σύμφωνα με το 
C.4.3.1 (2) του EC8: Μέρος 3. 

Καμπύλη Ικανότητας  

Κάθε ανελαστική στατική ανάλυση οδηγεί σε μια καμπύλη ικανότητας, η οποία είναι μια σχέση μεταξύ 
της συνολικής τέμνουσας βάσης και της οριζόντιας μετατόπισης ενός αντιπροσωπευτικού σημείου της 
κατασκευής, που ονομάζεται "κόμβος ελέγχου", με τις τιμές της ελεγχόμενης μετατόπισης να 
κυμαίνονται μεταξύ μηδέν και μιας μέγιστης τιμής που καθορίζεται από τον χρήστη, η οποία θα πρέπει 
να αντιστοιχεί στο 150% της στοχευόμενης μετατόπισης. 

Στοχευόμενη Μετακίνηση  

Η στοχευόμενη μετακίνηση ορίζεται ως η σεισμική απαίτηση, που προέρχεται από το ελαστικό φάσμα 
απόκρισης σε όρους μετακίνησης ενός ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος. Για τον ορισμό της 
στοχευόμενης μετακίνησης ενός συστήματος MDOF (συστήματος πολλών βαθμών ελευθερίας) πρέπει 
να ακολουθηθεί ένας αριθμός βημάτων σύμφωνα με το Παράρτημα Β του EN1998-1. 

Θεωρείται η ακόλουθη σχέση μεταξύ των κανονικοποιημένων πλευρικών δυνάμεων Fi και των 
κανονικοποιημένων μετατοπίσεων Φi: 

 Fi = miΦi 
Όπου mi είναι η μάζα στον i-ο όροφο. 
Οι μετατοπίσεις κανονικοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε Φn=1, όπου n είναι ο κόμβος ελέγχου, 
συνεπώς Fn=mn. 

Μετασχηματισμός σε ένα ισοδύναμο σύστημα ενός βαθμού ελευθερίας (SDOF) 

Η μάζα ενός ισοδύναμου συστήματος SDOF, m*, ορίζεται ως: 

m∗ = ∑mi Φi = ∑Fi 

Και ο συντελεστής μετασχηματισμού δίνεται από: 

Γ =
m∗

∑miΦi
2 =

∑Fi

∑(
Fi

2

mi
)
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Η δύναμη F* και η μετατόπιση d*  του ισοδύναμου συστήματος SDOF υπολογίζονται ως: 

F∗ =
Fb

Γ
 

d∗ =
dn

Γ
 

Όπου Fb και dn είναι, αντίστοιχα, η τέμνουσα βάσης και η μετατόπιση του κόμβου ελέγχου του 
συστήματος πολλαπλών βαθμών ελευθερίας (MDOF). 

Προσδιορισμός της εξιδανικευμένης ελαστοπλαστικής σχέσης δύναμης-μετατόπισης  

Η δύναμη διαρροής Fy*, η οποία αντιπροσωπεύει επίσης την οριακή αντοχή του ιδεατού συστήματος 
SDOF, είναι ίση με τη τέμνουσα βάσης στο σχηματισμό του πλαστικού μηχανισμού. Η αρχική δυσκαμψία 
του εξιδανικευμένου συστήματος καθορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι περιοχές κάτω από τις 
πραγματικές και τις ιδανικές καμπύλες δύναμης-παραμόρφωσης να είναι ίσες, όπως φαίνεται στο 
σχήμα Β.1 παρακάτω: 

 

Σχήμα Β.1 του EN 1998-1:  Προσδιορισμός της εξιδανικευμένης ελαστικής-τέλεια πλαστικής σχέσης 
δύναμης-μετατόπισης. 

Με βάση αυτή την παραδοχή, η μετατόπιση διαρροής στο εξιδανικευμένο σύστημα SDOF,dy* δίνεται 
από: 

dy
∗ = 2(dm

∗ −
Em

∗

Fy
∗
) 

Όπου Em*  είναι η πραγματική ενέργεια παραμόρφωσης έως το σχηματισμό του πλαστικού 
μηχανισμού. 

Προσδιορισμός της περιόδου του εξιδανικευμένου ισοδύναμου συστήματος SDOF 

Η περίοδος T* του εξιδανικευμένου ισοδύναμου συστήματος SDOF καθορίζεται από: 

T∗ = 2π√
m∗dY

∗

FY
∗  

Προσδιορισμός της στοχευόμενης μετακίνησης για το ισοδύναμο σύστημα SDOF 

Η στοχευόμενη μετακίνηση της κατασκευής με περίοδο T* και απεριόριστη ελαστική συμπεριφορά, 
δίνεται από: 

det
∗ = Se(T

∗) [
T∗

2π
]
2
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Όπου Se(T*) είναι το φάσμα απόκρισης ελαστικής επιτάχυνσης στην περίοδο T*. 
 
Για τον προσδιορισμό του στοχευόμενης μετακίνησης dt* για κατασκευές στις μικρές περιόδους και για 
τις κατασκευές σε μεσαίες και μεγάλες περιόδους, πρέπει να χρησιμοποιούνται διαφορετικές 
εκφράσεις όπως υποδεικνύεται παρακάτω. Η περίοδος μεταξύ των μικρών και μεσαίων περιόδων είναι 
TC. 
 
• Για  T*<TC (μικρή περίοδος) 

 
Αν  Fy

∗ m∗ ≥⁄ Se(T
∗), η απόκριση είναι ελαστική και συνεπώς 

 
dt

∗ = det
∗  

 
Αν  Fy

∗ m∗ <⁄ Se(T
∗), η απόκριση είναι μη γραμμική και 

 

dt
∗ =

det
∗

qu

(1 + (qu − 1)
TC

T∗
) ≥ det

∗  

 
Όπου qu είναι ο λόγος μεταξύ της επιτάχυνσης της κατασκευής με απεριόριστη ελαστική συμπεριφορά 
Se(T*) και της κατασκευής με περιορισμένη αντοχή Fy*/m*. 
 

qu =
Se(T

∗)m∗

FY
∗  

 
dt* δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 det* 

 
• For T*≥TC (μεσαία και μεγάλη περίοδος) 

 
dt

∗ = det
∗  

Προσδιορισμός της στοχευόμενης μετακίνησης για το σύστημα ΜDOF 

Η στοχευόμενη μετακίνηση του συστήματος MDOF δίνεται από: 
dt = Γdt

∗ 
Σημειώστε ότι η στοχευόμενη μετακίνηση αντιστοιχεί στην μετατόπιση του κόμβου ελέγχου. 

 



 

Παράρτημα Θ2 - ASCE 

Σε αυτό το παράρτημα, παρουσιάζονται οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των 
κατασκευών σύμφωνα με τον Αμερικάνικο Κανονισμό Σεισμικής Αποτίμησης και Ενίσχυσης 
Υφιστάμενων Κτιρίων, ASCE/SEI 41-17 (American Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings 
Code). 

ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Σύμφωνα με την ενότητα 2.2 του ASCE 41-17 οι στόχοι της αποτίμησης ή του ανασχεδιασμού (Πίνακας 
C2-2) αποτελούνται από συνδυασμούς τόσο ενός επιπέδου ικανότητας όσο και μιας σεισμικής δράσης, 
δίνοντας μια “αποδεκτή πιθανότητα υπέρβασης εντός του κύκλου ζωής του κτιρίου” (σεισμός 
σχεδιασμού), όπως φαίνεται στον πίνακα C2-2 του ASCE 41-17 παρακάτω: 

Επίπεδο 
Σεισμικού 
Κινδύνου 

Στόχοι Ικανότητας Κτιρίου 

Επίπεδο 
Λειτουργικότητας  

(1-A) 

Άμεση 
Χρήση  
(1-B) 

Προστασία 
Ζωής  
(3-C) 

Οιονεί Κατάρρευσης  
(5-D) 

50%/50χρόνια a b c d 

BSE-1E 
(20%/50 
χρόνια) 

e f g h 

BSE-2E  
(5%/50 χρόνια) 

i j k l 

BSE-2N  
(2%/50 χρόνια) 

m n o p 

Πίνακας C2-2. Στόχοι Ικανότητας 

Τα επίπεδα ικανότητας αναφέρονται στο επίπεδο βλαβών της κατασκευής μέσω τεσσάρων σταθμών 
επιτελεστικότητας, τα οποία είναι Επίπεδο Λειτουργικότητας (1-A), Άμεση Χρήση (1-B), Προστασία 
Ζωής (3-C) και Οιονεί Κατάρρευσης (5-D).  

Στάθμη Επιτελεστικότητας Επίπεδο Λειτουργικότητας (1-A) 

Η στάθμη επιτελεστικότητας Επίπεδο Λειτουργικότητας (1-A) σύμφωνα με τον ASCE 41-17, είναι η 
κατάσταση της κατασκευής στην οποία η βλάβη είναι ασήμαντη και δεν χρειάζεται κανένα μέτρο 
επισκευής. Τα δομικά στοιχεία δεν εμφανίζουν σημαντικές βλάβες και διατηρούν τις ιδιότητες αντοχής 
και ακαμψίας τους. Όλα τα σημαντικά συστήματα για την ομαλή λειτουργία του κτιρίου είναι 
λειτουργικά.  Τα μη δομικά στοιχεία, όπως τα χωρίσματα και οι τοιχοπληρώσεις δεν έχουν υποστεί 
ζημιές. 

Στάθμη Επιτελεστικότητας Άμεση Χρήση (1-Β) 

Η άμεση χρήση μετά το σεισμό (1-Β), σύμφωνα με τον ASCE 41-17 είναι η κατάσταση της κατασκευής  
στην οποία αναμένεται ότι καμία λειτουργία της κατασκευής δεν διακόπτεται κατά τη διάρκεια και 
μετά το σεισμό σχεδιασμού, με πιθανή εξαίρεση λειτουργίες ελάχιστης σημασίας. Τα δομικά στοιχεία 
διατηρούν τις ιδιότητες αντοχής και ακαμψίας τους. Τριχοειδείς ρωγμές μπορεί να εμφανιστούν στην 
κατασκευή.  
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Στάθμη Επιτελεστικότητας Προστασία Ζωής (3-C) 

Η προστασία ζωής (3-C), σύμφωνα με τον ASCE 41-17 είναι η κατάσταση στην οποία αναμένεται να 
συμβεί μέτρια ζημιά στην κατασκευή κατά τη διάρκεια του σεισμού σχεδιασμού, αν και είναι πιθανό να 
μην είναι οικονομικά αποδοτικό να επισκευαστεί. Τα δομικά στοιχεία διατηρούν κάποια υπολειπόμενη 
αντοχή και ακαμψία. Τα μη δομικά μέλη είναι κατεστραμμένα, αν και τα χωρίσματα και οι 
τοιχοπληρώσεις δεν έχουν αστοχήσει εκτός επιπέδου. Υπάρχουν μέτριες μόνιμες μετακινήσεις. 

Στάθμη Επιτελεστικότητας Οιονεί Κατάρρευση (5-D) 

H οιονεί κατάρρευση (5-D), σύμφωνα με τον ASCE 41-17 είναι η κατάσταση στην οποία σοβαρή  βλάβη 
(μη-επισκευάσιμη, γενικά) αναμένεται στην κατασκευή κατά τη διάρκεια τους σεισμού σχεδιασμού και 
πιθανότατα δεν θα επιβιώσει από άλλο σεισμό. Η κατασκευή είναι βαριά κατεστραμμένη με χαμηλή 
εναπομένουσα πλευρική αντοχή και δυσκαμψία, παρότι τα κατακόρυφα στοιχεία είναι ακόμη ικανά να 
φέρουν κατακόρυφα φορτία. Τα περισσότερα μη-δομικά στοιχεία έχουν καταρρεύσει και μεγάλες 
μόνιμες μετακινήσεις είναι παρούσες. 

Τα κριτήρια για την επιλογή Στόχων Ικανότητας μπορεί να βρεθούν στον ASCE 41-17. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

Προκειμένου να επιλεγεί ο αποδεκτός τύπος ανάλυσης και οι κατάλληλες τιμές συντελεστή αξιοπιστίας, 
ορίζονται τα ακόλουθα τρία επίπεδα αξιοπιστίας: 

• Ελάχιστη Στάθμη Αξιοπιστίας 
• Συνήθης Στάθμη Αξιοπιστίας 
• Εκτεταμένη Στάθμη Αξιοπιστίας 

Οι παράγοντες που καθορίζουν τη στάθμη αξιοπιστίας που λαμβάνεται είναι (i) η γεωμετρία, δηλ. οι 
γεωμετρικές ιδιότητες του δομικού συστήματος και τα μη δομικά στοιχεία, π.χ. τοιχοποιία πλήρωσης, 
που μπορεί να επηρεάσουν τη δομική απόκριση, ii) λεπτομέρειες, που περιλαμβάνουν την ποσότητα και 
την λεπτομέρεια του οπλισμού σε διατομές οπλισμένου σκυροδέματος, τη σύνδεση των διαφραγμάτων 
ορόφου με το σύστημα ανάληψης πλευρικών φορτίων, τη σύνδεση των τοιχίων και το κονίαμα και την 
φύση τυχόν ενισχυτικών στοιχείων στην τοιχοποιία, και τέλος (iii) υλικά, δηλαδή οι μηχανικές ιδιότητες 
των υλικών. 

Ελάχιστη Στάθμη Αξιοπιστίας 

Η ελάχιστη στάθμη αξιοπιστίας αντιστοιχεί σε μια κατάσταση γνώσης, όπου οι πληροφορίες είναι 
γνωστές από τα σχέδια της αρχικής μελέτης με αρκετές πληροφορίες για την ανάλυση της κατασκευής 
και τον υπολογισμό των ικανοτήτων των μελών. Τα σχέδια δείχνουν τη διάταξη του συστήματος 
ανάληψης φορτίων βαρύτητας και του συστήματος ανάληψης σεισμικών δράσεων με επαρκείς 
λεπτομέρειες. Οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται με οπτική επί τόπου επιθεώρηση. 

Σε περίπτωση απουσίας επαρκών πληροφοριών στα σχέδια ή ατελείς πληροφορίες, οι πληροφορίες 
που απουσιάζουν συμπληρώνονται από μια αναλυτική αποτίμηση της κατάστασης, που περιλαμβάνει 
καταστρεπτικές και μη-καταστρεπτικές έρευνες. Αν δεν υπάρχουν τεστ αντοχής υλικών και εκθέσεις 
εκτίμησης ποιότητας, χρησιμοποιούνται προκαθορισμένες ιδιότητες υλικών σύμφωνα με την ενότητα 
10.2.2.5 του ASCE 41-17.  

Συνήθης Στάθμη Αξιοπιστίας 

Η συνήθης στάθμη αξιοπιστίας αντιστοιχεί σε μια κατάσταση γνώσης όπου οι πληροφορίες 
συλλέγονται από τα σχέδια αρχικής μελέτης με αρκετές πληροφορίες για την ανάλυση των απαιτήσεων 
των μελών και τον υπολογισμό των ικανοτήτων των μελών. Τα σχέδια δείχνουν τη διάταξη του 
συστήματος ανάληψης φορτίων βαρύτητας και του συστήματος ανάληψης σεισμικών δράσεων με 
επαρκείς λεπτομέρειες. Οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται με οπτική επί τόπου επιθεώρηση. 
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Σε περίπτωση απουσίας επαρκών πληροφοριών στα σχέδια ή ατελείς πληροφορίες, οι πληροφορίες 
που απουσιάζουν συμπληρώνονται από μια αναλυτική αποτίμηση της κατάστασης, που περιλαμβάνει 
καταστρεπτικές και μη-καταστρεπτικές έρευνες. Αν δεν υπάρχουν τεστ αντοχής υλικών και εκθέσεις 
εκτίμησης ποιότητας, χρησιμοποιούνται προκαθορισμένες ιδιότητες υλικών σύμφωνα με την ενότητα 
10.2.2.5 του ASCE 41-17. 

Εκτεταμένη Στάθμη Αξιοπιστίας 

Η εκτεταμένη στάθμη αξιοπιστίας αντιστοιχεί σε μια κατάσταση γνώσης, όπου οι πληροφορίες είναι 
γνωστές από την τεχνική έκθεση και από τα σχέδια της αρχικής μελέτης και περιλαμβάνουν 
προδιαγραφές, τεστ υλικών, και εκθέσεις εκτίμησης ποιότητας για την αρχική κατασκευή και  τυχόν 
ακόλουθες τροποποιήσεις. Οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται με οπτική επί τόπου επιθεώρηση. 

Σε περίπτωση που η έκθεση δεν είναι πλήρης, οι πληροφορίες που λείπουν συμπληρώνονται από 
αναλυτική επί τόπου επιθεώρηση, που περιλαμβάνει καταστρεπτικές και μη-καταστρεπτικές έρευνες. 
Αν δεν υπάρχουν τεστ αντοχής υλικών και εκθέσεις εκτίμησης ποιότητας, οι ιδιότητες των υλικών 
προσδιορίζονται από αναλυτικά τεστ υλικών σύμφωνα με την ενότητα 10.2.2.4.2 του ASCE 41-17. 

Συντελεστές Ασφαλείας 

Στον ASCE 41-17 οι συντελεστές ασφαλείας ενσωματώνονται άμεσα στα όρια αντοχής και μετακίνησης 
των μελών. 

Σε μέλη που οι αποστάσεις του εγκάρσιου οπλισμού (αποστάσεις των συνδετήρων) δεν υπερβαίνουν 
το 75% του ύψους της διατομής μετρούμενο στην διεύθυνση της τέμνουσας, ο εγκάρσιος οπλισμός 
πρέπει να θεωρηθεί ότι συμβάλει στην αντοχή σε τέμνουσα σε ποσοστό 100%. Επίσης, σε μέλη που οι 
αποστάσεις του εγκάρσιου οπλισμού (αποστάσεις των συνδετήρων) υπερβαίνουν το ύψος της 
διατομής μετρούμενο στην διεύθυνση της τέμνουσας, ο εγκάρσιος οπλισμός πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν 
συνεισφέρει στην αντοχή σε τέμνουσα. Γραμμική παρεμβολή θα πρέπει να διενεργείται στις ενδιάμεσες 
περιπτώσεις. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν στην καρτέλα Συντελεστών Ασφαλείας, αν επιθυμούν 
να επιβάλλουν μια τόσο αυστηρή συνθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την 
συνθήκη, οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στην ενότητα 10.4.2.3 του ASCE 41-17. 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 

Όλοι οι έλεγχοι μέλους (ικανότητα στροφής χορδής και ικανότητα σε διάτμηση) πρέπει να εκτελούνται 
για όλα τα στοιχεία του κάθε ορόφου, σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 του ASCE 41-17, κεφάλαιο 11 του 
ACI 318-19 και Κεφάλαιο 11 του ACI 440, λαμβάνοντας υπόψη τον Πίνακα 7-7 του ASCE 41-17. 

Ικανότητα Παραμόρφωσης 

Η ικανότητα παραμόρφωσης των δοκών, των υποστυλωμάτων και των τοιχίων με καμπτική 
συμπεριφορά ορίζεται σε όρους συνολικής γωνίας στροφής θ, δηλαδή την γωνία μεταξύ της 
εφαπτόμενης προς τον άξονα στο άκρο διαρροής και της χορδής που συνδέει αυτό το άκρο με το άκρο 
του διατμητικού ανοίγματος (LV = M/V = ροπή/διάτμηση στην ακραία διατομή). Η γωνία στροφής 
χορδής είναι επίσης ίση με το λόγο μετατοπίσεως του στοιχείου, που είναι η εκτροπή στο άκρο του 
διατμητικού ανοίγματος σε σχέση με την εφαπτομένη προς τον άξονα στο άκρο διαρροής, που 
διαιρείται με το διατμητικό άνοιγμα. 

Η ικανότητα παραμόρφωσης των δοκών και των υποστυλωμάτων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 
την έλλειψη κατάλληλης σεισμικής αντοχής σε διαμήκη οπλισμό, καθώς και από τον τύπο ράβδων, 
δηλαδή εάν υπάρχουν λείες ράβδοι ή/και ψυχρά επεξεργασμένος ψαθυρός χάλυβας. Η ανεπαρκής 
ανάπτυξη του ματίσματος κατά μήκος του ανοίγματος (δοκάρια) και του ύψους (υποστυλώματα) και 
η ανεπαρκής αγκύρωση σε κόμβους δοκού-υποστυλώματος μπορούν να επηρεάσουν την απόκριση του 
μέλους στην σεισμική δράση, περιορίζοντας δραστικά την ικανότητά του σε σχέση με την κατάσταση 
στην οποία ο οπλισμός θεωρείται πλήρως αποτελεσματικός. Οι ανωτέρω περιορισμοί λαμβάνονται 
υπόψη στην ικανότητα παραμόρφωσης. 
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Η οριακή συνολική ικανότητα γωνίας στροφής χορδής των μελών σκυροδέματος υπό κυκλική φόρτιση 
υπολογίζεται ως το άθροισμα της γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή και το πλαστικό μέρος της 
ικανότητας γωνίας στροφής χορδής. 

θ = θy + θp 

Η ικανότητα γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή, θy, υπολογίζεται όπως περιγράφεται παρακάτω: 

• Για δοκούς και υποστυλώματα από την εξίσωση (4.29) του D.Biskinis (2007): 

θy =
MyLs

3EIeff

 

Όπου η τιμή της ενεργού δυσκαμψίας EIeff, υπολογίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 10-5 του ASCE 41-17. 

• Για τοιχία από την εξίσωση (10-5) του ASCE 41-17: 

θyE = (
MyE

(EI)eff
) lp          (10-5) ASCE 41-17 

Το πλαστικό μέρος της ικανότητας γωνίας στροφής χορδής υπολογίζεται όπως παρακάτω: 

• Για δοκούς σύμφωνα με τον Πίνακα 10-7 of ASCE 41-17 

• Για υποστυλώματα σύμφωνα με τον Πίνακα 10-8 of ASCE 41-17 

• Για τοιχία με καμπτική συμπεριφορά σύμφωνα με τον Πίνακα 10-9 of ASCE 41-17 

Η ικανότητα παραμόρφωσης για τοιχία με διατμητική συμπεριφορά ορίζεται σε όρους λόγου σχετικής 
μετακίνησης ορόφου όπως υποδεικνύεται στον Πίνακα 10-20 του ASCE 41-17. 

Η ροπή διαρροής υπολογίζεται σύμφωνα με τις εξισώσεις του Παραρτήματος 7Α του ΚΑΝΕΠΕ. 

Οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν σε σχετικές δημοσιεύσεις για τον ορισμό άλλων παραμέτρων και 
επιπλέον λεπτομέρειες για τις εξισώσεις. 

Περιτύλιξη με ΙΟΠ 

Η συνεισφορά των υφασμάτων ΙΟΠ στην ικανότητα του μέλους λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό 
της ικανότητας ροπής διαρροής. 

Ικανότητα Ροπής Κάμψης 

Η ικανότητα ροπής κάμψης δοκών, υποστυλωμάτων και τοιχίων με πρισματική διατομή υπολογίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 των D. Biskinis and MN Fardis (2009), ενώ για τη ροπή κάμψης των 
κυκλικών υποστυλωμάτων εφαρμόζεται η παράγραφος 4 των Biskinis and MN Fardis (2013).  

Διατμητική Αντοχή 

Η ικανότητα σε διάτμηση των υποστυλωμάτων υπολογίζεται μέσω της ακόλουθης έκφρασης σύμφωνα 
με την ενότητα 10.4.2.3 του ASCE 41-17. 

VCol = knlVCol0 = knl [𝛼Col (
AvfytL/Ed

s
) +λ(

6√fcL/E
′

MUD VUDd⁄ √1 +
NUG

6Ag√fcL/E
′

)0.8Ag] (lb/in.2 units)   

(10-3) ASCE 41-17 

VCol = knlVCol0 = knl [𝛼Col (
AvfytL/Ed

s
) + λ(

0.5√fcL/E
′

MUD VUDd⁄ √1 +
NUG

0.5Ag√fcL/E
′

)0.8Ag] (Mpa units)  

     

Η αντοχή σε διάτμηση ενός τοιχίου υπολογίζεται από την ακόλουθη έκφραση: 
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Vn = Acv(αcλ√fc
′ + ρ tfy)                 (18.10.4.1) ACI 318-19 

Η τιμή του Vn σε οποιοδήποτε οριζόντια διατομή για διάτμηση στο επίπεδο του τοιχίου δεν πρέπει να 

λαμβάνεται μεγαλύτερη από  0.83√fc
′hd σύμφωνα με την ενότητα 11.5.4.3 του ACI 318-19. 

Η διατμητική αντοχή των διατομών της δοκού υπολογίζεται από την εξίσωση (22.5.1.1) του, ACI 318-
14, με την αντοχή σε διάτμηση που παρέχεται από τον εγκάρσιο οπλισμό να υπολογίζεται από την 
εξίσωση (22.5.8.5.3) του ACI 318-14 και την αντοχή σε διάτμηση που παρέχεται από το σκυρόδεμα να 
υπολογίζεται από τον λεπτομερή υπολογισμό της διατομής 22.5.5.1 του ACI 318-19. 

 

Πίνακας 22.5.5.1 του ACI 318-19 

Οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν σε σχετικές δημοσιεύσεις για τον ορισμό άλλων παραμέτρων και 
επιπλέον λεπτομέρειες για τις εξισώσεις. 

Περιτύλιξη με ΙΟΠ 

Η αντοχή σε διάτμηση Vn, μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση (10-3) του ASCE 41-17 για 
υποστυλώματα ή την εξίσωση (22.5.1.1) του ACI 318-19 για δοκούς και τοιχία προσθέτοντας στο Vs τη 
συνεισφορά  του μανδύα ΙΟΠ στην αντοχή σε διάτμηση. 

Η συνεισφορά του μανδύα ΙΟΠ στην αντοχή σε διάτμηση υπολογίζεται μέσω της ακόλουθης έκφρασης 
πολλαπλασιαζόμενη με ένα συντελεστή απομείωσης ψf, όπως περιγράφεται στην ενότητα 11.4 του ACI 
440: 

Vf =
Afvffe(sina+cosa)dfv

sf
                 (11-3) ACI 440 

όπου 

Afv = 2ntfwf                  (11-4) ACI 440 

και 

ffe = εfeEf                  (11-5) ACI 440 

Η συνολική αντοχή σε διάτμηση που παρέχεται από το άθροισμα του οπλισμού διάτμησης των ΙΟΠ και 
του οπλισμού διάτμησης χάλυβα πρέπει να περιορίζεται όπως υποδεικνύεται στην εξίσωση παρακάτω: 

Vs + Vf ≤ 8√fc
′bwd  σε in-lb units 

Vs + Vf ≤ 0.66√fc
′bwd  σε SI units             (11-11) ACI 440 
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Οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν σε σχετικές δημοσιεύσεις για τον ορισμό άλλων παραμέτρων και 
επιπλέον λεπτομέρειες για τις εξισώσεις. 

Στοιχεία Φέρουσας Τοιχοποιίας 

Όλοι οι έλεγχοι για τα στοιχεία φέρουσας τοιχοποιίας (διατμητική ικανότητα, ικανότητα ροπής 
κάμψης, ικανότητα θλίψης και μετακίνηση) πρέπει να εκτελούνται για όλα τα στοιχεία σε κάθε 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,  
λαμβάνοντας υπόψη τα μέλη ως πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα σεισμικά στοιχεία, τα οποία σχεδιάζονται 
σύμφωνα με του κανονισμούς του EN1998-1:2004, 4.2.2(1)P, (2) και (3). 

Ικανότητα Διατμητικής Δύναμης 

Μη Ενισχυμένη Φέρουσα Τοιχοποιία 

Η εντός επιπέδου ικανότητα διατμητικής δύναμης της μη ενισχυμένης φέρουσας τοιχοποιίας 
υπολογίζεται ως η μικρότερη τιμή της αντοχής λικνισμού, της αντοχής σε ολίσθηση οριζόντιου αρμού, 
της αντοχής στη θλίψης στον πόδα και της διαγώνιας αντοχής σε κράτυνση οι οποίες υπολογίζονται 
σύμφωνα με τις ακόλουθες εκφράσεις: 

Αντοχή Λικνισμού: 

QCE = Vr = 0.9(αPD + 0.5PW)L heff⁄                         (11-8) ASCE 41-17 

Αντοχή ολίσθησης οριζόντιου αρμού: 

QCE = Vbjs1 = vmeAn                         (11-9) ASCE 41-17 

Διαγώνια αντοχή κράτυνσης: 

QCL = Vdt = fdt
′ Anβ√1 +

fα

fdt
′                      (11-12) ASCE 41-17 

Μη Ενισχυμένα Διαζώματα/Τύμπανα τοιχοποιίας 

Η εντός επίπεδου ικανότητα διατμητικής δύναμης των μη ενισχυμένων διαζωμάτων τοιχοποιίας 
υπολογίζεται ως η μικρότερη τιμή της καμπτικής και της διατμητικής αντοχής.  

Η εντός επιπέδου καμπτική αντοχή των ορθογωνικών μη ενισχυμένων διαζωμάτων τοιχοποιίας με ή 
χωρίς δοκό, σκυρόδεμα, ή χαλύβδινο πέλμα καθορίζονται ως η ελάχιστη τιμή των ακόλουθων 
εξισώσεων: 

Vf1 = (ft + psp)
hsp

2 bsp

3lsp
                      (11-14) ASCE 41-17 

και 

Vfl,r =
psphsp

2 bsp

lsp
(1 −

psp

0.85fhm
)                     (11-16) ASCE 41-17 

Η διατμητική αντοχή των μη ενισχυμένων διαζωμάτων τοιχοποιίας υπολογίζονται ως η μικρότερη τιμή 
που υπολογίζεται από τις ακόλουθες εκφράσεις: 

Vs1 =
2

3
(cbj + μfpsp)hspbsp                     (11-17) ASCE 41-17 

και 

Vs2 =
fdt
′

2.3(1+
lsp

2hsp
)
2√1 +

psp

fdt
′ fdt

hspbsp                    (11-18) ASCE 41-17 

όπου η εξίσωση (11-17) είναι η μέγιστη διατμητική αντοχή που σχετίζεται με το σχηματισμό ρωγμών 
μέσω των κατακόρυφων και οριζόντιων αρμών σε σχεδόν όλο το ύψος του διαζώματος και εξίσωση 
(11-18) χρησιμοποιείται όταν θα συμβεί θραύση των στοιχείων της τοιχοποιίας. 
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Φέρουσα Τοιχοποιία/Διαζώματα με ενίσχυση 

Η ικανότητα της διατμητικής δύναμης της φέρουσας τοιχοποιίας και διαζωμάτων με ενίσχυση 
υπολογίζονται από τις ακόλουθες εξισώσεις: 

𝑉𝑛 = (𝑉𝑛𝑚 + 𝑉𝑛𝑠)𝛾𝑔             (Εξίσωση 9-21) TMS 402 

όπου 𝑉𝑛 δεν πρέπει να ξεπερνάει τα ακόλουθα: 

Αν  Mu (Vudv)⁄ ≤ 0.25 

Vn ≤ (6Anv√fm
′ )γg             (Εξίσωση 9-22) TMS 402 

Αν  Mu (Vudv)⁄ ≥ 1.0 

Vn ≤ (4Anv√fm
′ )γg             (Εξίσωση 9-23) TMS 402 

Συνίσταται στους χρήστες να ανατρέχουν στον Κώδικα για τον ορισμό των παραμέτρων και για 
περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις εκφράσεις. 

Θλιπτική Ικανότητα 

Η ονομαστική αξονική θλιπτική αντοχή δεν πρέπει να υπερβαίνει την Εξίσωση 9-19 ή τις Εξισώσεις 9-
20, κατά περίπτωση: 

Για μέλη που έχουν λόγο h/r όχι μεγαλύτερο από 99 

Pn = 0.80[0.80fm
′ (An − Ast) + fyAst] [1 − (

h

140r
)

2

]          (Εξίσωση 9-19) TMS 402 

Για μέλη που έχουν λόγο h/r μεγαλύτερο από 99 

Pn = 0.80[0.80fm
′ (An − Ast) + fyAst] (

70r

h
)

2

          (Εξίσωση 9-20) TMS 402 

Συνίσταται στους χρήστες να ανατρέχουν στον Κώδικα για τον ορισμό των παραμέτρων και για 
περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις εκφράσεις. 

Καμπτική Ικανότητα Ροπής 

Η καμπτική ικανότητα ροπής της μη ενισχυμένης φέρουσας τοιχοποιίας και διαζωμάτων βασίζεται 
στην lower-bound αντοχή θλίψης του πόδα που υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη έκφραση: 

QCL = Vtc = (αPD + 0.5PW) (
L

heff
) (1 −

fα

0.7fm
′ )                   (11-11) ASCE 41-17 

Η καμπτική ικανότητα ροπής της ενισχυμένης φέρουσας τοιχοποιίας και διαζωμάτων υπολογίζεται με 
βάση τις ακόλουθες εξισώσεις της ενότητας 9.3.5.2 του TMS 402: 

Mn = (Pu φ⁄ + Asfy) (
tsp − α

2
) + Asfy (d −

tsp

2
) 

Όπου 

α =
Asfy + Pu φ⁄

0.80fm
′ b

 

Οι παραπάνω εξισώσεις ισχύουν τόσο για την κεντρική όσο και για την μη κεντρική καμπτική ενίσχυση. 
Στην περίπτωση της κεντρικής καμπτικής ενίσχυσης, d=tsp/2, η ικανότητα ροπής κάμψης λαμβάνεται 
ως: 

Mn = (Pu φ⁄ + Asfy) (d −
α

2
) 

Συνίσταται στους χρήστες να ανατρέχουν στον Κώδικα για τον ορισμό των παραμέτρων και για 
περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις εκφράσεις. 
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Μετακίνηση 

Η ικανότητα της μη ενισχυμένης φέρουσας τοιχοποιίας και διαζωμάτων μπορούν να εκφραστούν ως 
μετακίνηση, η οποία υπολογίζεται από τον Πίνακα 11-4 του ASCE 41-17. 

 

Πινακας11-4 του ASCE 41-17 

Η μετακίνηση για φέρουσα τοιχοποιία με ενίσχυση λαμβάνεται από τον Πίνακα 11-7 του ASCE 41-17. 

 

Πίνακας 11-7 του ASCE 41-17 
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ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
Κάθε ανάλυση Pushover οδηγεί σε μια καμπύλη ικανότητας, η οποία είναι μια σχέση μεταξύ της 
συνολικής τέμνουσας βάσης και της οριζόντιας μετακίνησης ενός αντιπροσωπευτικού σημείου της 
κατασκευής, που ονομάζεται "κόμβος ελέγχου", με τις τιμές της ελεγχόμενης μετατόπισης να 
κυμαίνονται μεταξύ μηδέν και μιας μέγιστης τιμής που καθορίζεται από τον χρήστη. 

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

Η στοχευόμενη μετακίνηση ορίζεται ως η σεισμική απαίτηση που προκύπτει από το ελαστικό φάσμα 
απόκρισης σε όρους μετακινήσεων ενός ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος. Προκειμένου να οριστεί 
η στοχευόμενη μετακίνηση ενός πολυβάθμιου συστήματος πρέπει να ακολουθηθούν κάποια βήματα 
σύμφωνα με την παράγραφο 7.4.3.3 του ASCE 41-17. 

Η ακόλουθη σχέση μεταξύ κανονικοποιημένων πλευρικών δυνάμεων Fi και κανονικοποιημένων 
μετακινήσεων Φi θεωρείται: 

Fi = miΦi 
Όπου mi  είναι η μάζα του i ορόφου. 
Οι μετακινήσεις κανονικοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε Φn=1, όπου n είναι ο κόμβος ελέγχου, 
συνεπώς Fn=mn. 

Μετασχηματισμός σε ένα ισοδύναμο μονοβάθμιο (SDOF) σύστημα  

Η στοχευόμενη μετακίνηση δt (§ 7.4.3.3 του ASCE 41-17) υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη όλους τους 
σχετικούς παράγοντες που επηρεάζουν την μετακίνηση ενός κτιρίου το οποίο αποκρίνεται ανελαστικά. 
Δίνεται η δυνατότητα να εξεταστεί η μετακίνηση ενός ελαστικού συστήματος με ένα βαθμό ελευθερίας 
με μια θεμελιώδη ιδιοπερίοδο ίση με τη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο του κτιρίου, που υπόκειται στις 
σεισμικές δράσεις. Απαιτείται κατάλληλη διόρθωση προκειμένου να υπολογιστεί η αντίστοιχη 
μετατόπιση του κτιρίου, που θεωρείται ότι ανταποκρίνεται ως ένα ελαστικό-τέλεια πλαστικό σύστημα. 

Για κτίρια με άκαμπτα διαφράγματα σε κάθε στάθμη ορόφου , η στοχευόμενη μετακίνηση πρέπει να 
υπολογιστεί σύμφωνα με την εξίσωση (7-28) του ASCE 41-17 ή από μια αποδεκτή διαδικασία που 
υπολογίζει τη μη γραμμική απόκριση του κτιρίου. 

δt = C0C1C2S𝛼 (
Te

2

4π2) g          (7-28) ASCE 41-17 

Όπου Sα είναι η φασματική επιτάχυνση στην ενεργή θεμελιώδη ιδιοπερίοδο και λόγο απόσβεσης του 
κτιρίου στην εξεταζόμενη διεύθυνση, όπως υπολογίζεται στις ενότητες 2.4.1 ή 2.4.2 του ASCE 41-17, 
και C0, C1 και C2 είναι συντελεστές τροποποίησης που ορίζονται ως ακολούθως: 

C0: Συντελεστής Τροποποίησης ο οποίος συσχετίζει τη φασματική μετατόπιση του ισοδύναμου 
μονοβάθμιου συστήματος (SDOF) με την μετακίνηση οροφής του αντίστοιχου πολυ-βάθμιου (MDOF) 
και υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την κατάλληλη τιμή από τον πίνακα 7-5. 

Αριθμός 
Ορόφων 

ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Τριγωνική Κατανομή 
Φορτίου (1.1, 1.2, 

1.3) 

Ομοιόμορφη 
Κατανομή Φορτίου 

(2.1) 

Οποιαδήποτε 
Κατανομή 
Φορτίου 

1 1.0 1.0 1.0 

2 1.2 1.15 1.2 

3 1.2 1.2 1.3 

5 1.3 1.2 1.4 

10+ 1.3 1.2 1.5 

Πίνακας 7-5 του ASCE 41-17: Τιμές για Συντελεστή Τροποποίησης C0 
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C1: Συντελεστής Τροποποίησης για να συσχετίσει τις αναμενόμενες μέγιστες ανελαστικές μετακινήσεις 
στις μετακινήσεις που υπολογίζονται για ελαστική απόκριση. Για περιόδους μικρότερες από 0,2s, το C1 
πρέπει να ληφθεί μεγαλύτερο από την τιμή για T=0.2s. 

C1=1.0 για Τ ≥ 1s , και 

C1 = 1 +
μstrength−1

αTe
2  για 0.2s ≤ Τ < 1s ,         (7-29) ASCE 41-17 

Όπου  α είναι ο συντελεστής κατηγοριοποίησης εδάφους (είναι ίσος με 130 για κατηγορία εδάφους Α ή 
Β, 90 για κατηγορία εδάφους C και 60 για κατηγορία εδάφους D,E ή F), Τe είναι η θεμελιώδης περίοδος 
του κτιρίου στην εξεταζόμενη διεύθυνση και μstrength είναι ο λόγος της απαίτησης ελαστικής αντοχής 
προς το συντελεστή αντοχής διαρροής που υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση (7-31) του ASCE 41-
17. 

 C2: Συντελεστής Τροποποίησης για να αντιπροσωπεύσει την επίδραση του σχήματος υστέρησης, την 
κυκλική απομείωση δυσκαμψίας και τη μείωση της αντοχής στη μέγιστη απόκριση μετατόπισης. Για 
περιόδους μεγαλύτερες από 0.7, C2=1.0. 

C2 = 1 +
1

800
(

μstrength−1

Te
)

2

         (7-30) ASCE 41-17 

Όπου ο λόγος αντοχής μstrength υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση: 

μstrength =
Sα

Vy W⁄
Cm          (7-31) ASCE 41-17 

Cm είναι ο συντελεστής ενεργής μάζας με τιμές σύμφωνα με τον Πίνακα 7-4 του ASCE 41-17. 

Οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν σε σχετικές δημοσιεύσεις για τον ορισμό άλλων παραμέτρων και 
επιπλέον λεπτομέρειες για τις εξισώσεις. 

Προσδιορισμός της εξιδανικευμένης ελαστικής - τέλεια πλαστικής σχέσης δύναμης-
μετατόπισης 

Η μη γραμμική σχέση δύναμης μετατόπισης που συσχετίζει την τέμνουσα βάσης με την μετατόπιση του 
κόμβου ελέγχου μπορεί να αντικατασταθεί από μια εξιδανικευμένη καμπύλη για τον προσδιορισμό της 
ισοδύναμης πλευρικής δυσκαμψίας Ke και την αντίστοιχη αντοχή διαρροής Vy του κτιρίου. 

Συνίσταται η εξιδανικευμένη καμπύλη ικανότητας (σχέση δύναμης-μετατόπισης) να είναι διγραμμική, 
με κλίση του πρώτου κλάδου ίση με Ke και κλίση του δεύτερου κλάδου ίση με α1Ke. Οι δύο γραμμές που 
απαρτίζουν την διγραμμική καμπύλη μπορούν να οριστούν γραφικά, με βάση το κριτήριο των περίπου 
ίσων εμβαδών των περιοχών που ορίζονται πάνω και κάτω από την -διασταύρωση της πραγματικής 
και της εξιδανικευμένης καμπύλης (Εικόνα 7-3 του ASCE 41-17). 

   

Εικόνα 7-3 του ASCE 41-17 Εξιδανικευμένη Καμπύλη Δύναμης-Μετατόπισης 
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Η ισοδύναμη πλευρική δυσκαμψία Ke προσδιορίζεται ως η επιβατική δυσκαμψία που αντιστοιχεί σε μια 
τέμνουσα βάσης ίση με το 60% της ενεργούς αντοχής διαρροής Vy, η τελευταία ορίζεται από τη 
διασταύρωση των γραμμών παραπάνω. Η κανονικοποιημένη κλίση (α1) του δεύτερου κλάδου ορίζεται 
από μια ευθεία γραμμή που περνά διαμέσου του σημείο (Vd, Δd) και ενός σημείου στη διασταύρωση με 
το κομμάτι της πρώτης γραμμής έτσι ώστε οι περιοχές πάνω και κάτω της πραγματικής καμπύλης είναι 
περίπου ίσες. (Vd, Δd) θα είναι ένα σημείο πάνω στην πραγματική καμπύλη δύναμης-μετατόπισης στην 
υπολογισμένη στοχευόμενη μετακίνηση ή στη μετατόπιση που αντιστοιχεί στη μέγιστη τέμνουσα, 
όποια είναι μικρότερη. 

Προσδιορισμός της θεμελιώδους Ιδιοπεριόδου 

Η ενεργή θεμελιώδης ιδιοπερίοδος στην εξεταζόμενη διεύθυνση θα εκτιμάται βάσει μιας 
εξιδανικευμένης καμπύλης δύναμης-μετατόπισης. 

Η τιμή Te της ενεργούς θεμελιώδους ιδιοπεριόδου υπολογίζεται από την ακόλουθη έκφραση: 

Te = Ti√
Ki

Ke
           (7-27) ASCE 41-17 

Όπου Ti είναι η ελαστική θεμελιώδης ιδιοπερίοδος στην υπό εξέταση διεύθυνση, και υπολογίζεται από 
ιδιομορφική ανάλυση, Ki είναι η αντίστοιχη ελαστική πλευρική δυσκαμψία, και Ke είναι η ενεργός 
πλευρική δυσκαμψία. 
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Παράρτημα Θ3 - NTC-18 

Σε αυτό το παράρτημα παρουσιάζονται οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των 
κατασκευών, σύμφωνα με τον ιταλικό εθνικό σεισμικό κανονισμό - NTC-18. 

ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΣΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Σύμφωνα με τον NTC-18, οι στάθμες επιτελεστικότητας αφορούν στην κατάσταση βλάβης στην 
κατασκευή που ορίζεται από τέσσερις στάθμες επιτελεστικότητας, συγκεκριμένα το Επίπεδο 
Λειτουργικότητας (SLC), Περιορισμένων Βλαβών (SLD), Προστασία Ζωής (SLV) και Οιονεί Κατάρρευση 
(SLC). 

Στάθμη Επιτελεστικότητας Οιονεί Κατάρρευση (SLC) 

Η στάθμη επιτελεστικότητας της Οιονεί Κατάρρευσης (SLC), σύμφωνα με τον NTC-18, όταν η 
κατασκευή, μετά το σεισμό, υφίσταται σοβαρές ρωγμές και καταρρεύσεις των μη δομικών στοιχείων 
και εξοπλισμού και πολύ σοβαρές ζημιές στα δομικά στοιχεία. Το κτίριο εξακολουθεί να διατηρεί 
σημαντική ακαμψία και αντίσταση έναντι κάθετων φορτίων και μικρό περιθώριο ασφαλείας κατά της 
κατάρρευσης από οριζόντιες δράσεις. Το κατάλληλο επίπεδο προστασίας επιτυγχάνεται επιλέγοντας 
σεισμική δράση με περίοδο επανάληψης 975 ετών, που αντιστοιχεί σε πιθανότητα υπέρβασης 5% σε 
50 χρόνια. 

Στάθμη Επιτελεστικότητας Προστασία Ζωής (SLV) 

Η στάθμη επιτελεστικότητας της Προστασίας Ζωής (SLV) σύμφωνα με τον NTC-18, όταν το κτίριο μετά 
το σεισμό υφίσταται ρωγμές και καταρρεύσεις των μη δομικών στοιχείων και εξοπλισμού και 
σημαντικές ζημιές στα δομικά στοιχεία, που σχετίζονται με σημαντική απώλεια ακαμψίας κατά 
οριζόντιων δράσεων. Η κατασκευή διατηρεί μέρος της αντοχής και ακαμψίας για κάθετες δράσεις 
καθώς και ένα περιθώριο ασφαλείας για την κατάρρευση  από οριζόντιες σεισμικές δράσεις. Το 
κατάλληλο επίπεδο προστασίας επιτυγχάνεται επιλέγοντας σεισμική δράση με περίοδο επανάληψης 
475 ετών που αντιστοιχεί σε πιθανότητα υπέρβασης 10% σε 50 έτη. 

Στάθμη Επιτελεστικότητας Περιορισμένες Βλάβες (SLD) 

Η στάθμη επιτελεστικότητας Περιορισμένων Βλαβών (SLD) , σύμφωνα με τον NTC-18, όταν το κτίριο 
μετά το σεισμό ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένων των δομικών και μη δομικών στοιχείων, καθώς και 
ο εξοπλισμός που σχετίζεται με τη λειτουργία του, έχει βλάβη που δεν διακυβεύει σημαντικά την 
ικανότητα αντοχής και ακαμψίας σε κάθετες και οριζόντιες δράσεις. Η κατασκευή παραμένει άμεσα 
χρησιμοποιήσιμη παρά την διακοπή της χρήσης μέρους του εξοπλισμού. Το κατάλληλο επίπεδο 
προστασίας επιτυγχάνεται επιλέγοντας μια σεισμική δράση με περίοδο επανάληψης 50 ετών που 
αντιστοιχεί σε πιθανότητα υπέρβασης 63% σε 50 χρόνια. 

Στάθμη Επιτελεστικότητας Επίπεδο Λειτουργικότητας (SLO) 

Η στάθμη επιτελεστικότητας Επιπέδου Λειτουργικότητας (SLO) μπορεί να επιλεγεί, σύμφωνα με τον 
NTC-18, όταν το κτίριο στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των δομικών και μη δομικών στοιχείων, 
καθώς και τον εξοπλισμό, που σχετίζεται με τη λειτουργία του, δεν πρέπει να υποστεί βλάβη ή να 
διακόψει τη λειτουργία του μετά το σεισμό. Το κατάλληλο επίπεδο προστασίας επιτυγχάνεται 
επιλέγοντας σεισμική δράση με περίοδο επανάληψης 30 ετών που αντιστοιχεί σε πιθανότητα 
υπέρβασης 81% σε 50 χρόνια. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

Προκειμένου να επιλεγεί ο αποδεκτός τύπος ανάλυσης και οι κατάλληλες τιμές συντελεστή αξιοπιστίας, 
ορίζονται οι ακόλουθες τρεις στάθμες αξιοπιστίας: 
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• KL1: Περιορισμένη Στάθμη Αξιοπιστίας 
• KL2: Ικανοποιητική Στάθμη Αξιοπιστίας 
• KL3: Υψηλή Στάθμη Αξιοπιστίας  

Οι παράγοντες που καθορίζουν τη Στάθμη Αξιοπιστίας που λαμβάνεται είναι (i) η γεωμετρία, δηλαδή οι 
γεωμετρικές ιδιότητες του δομικού συστήματος και των μη δομικών στοιχείων, π.χ. τοιχοποιία, που 
μπορεί να επηρεάσουν τη δομική απόκριση. (ii) λεπτομέρειες, οι οποίες περιλαμβάνουν την ποσότητα 
και την λεπτομέρεια του οπλισμού σε διατομές οπλισμένου σκυροδέματος, τη σύνδεση των 
διαφραγμάτων ορόφου με τα μέλη που δίδουν πλευρική αντοχή στην κατασκευή, το κονίαμα και τη 
φύση τυχόν ενισχυτικών στοιχείων στην τοιχοποιία, και τέλος (iii) υλικά, δηλαδή τις μηχανικές 
ιδιότητες των συστατικών των υλικών. 

KL1: Περιορισμένη Στάθμη Αξιοπιστίας 

Η περιορισμένη στάθμη αξιοπιστίας αντιστοιχεί σε μια κατάσταση γνώσης όπου η συνολική γεωμετρία 
της κατασκευής και τα μεγέθη μελών είναι γνωστά από περιορισμένη έρευνα ή από τα αρχικά 
κατασκευαστικά σχέδια, που χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την αρχική κατασκευή όσο και για τυχόν 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις, καθώς και επαρκές δείγμα των διαστάσεων τόσο της συνολικής 
γεωμετρίας όσο και των μεγεθών των μελών, που ελέγχθηκαν επιτόπου. Σε περίπτωση σημαντικών 
αποκλίσεων από τα κατασκευαστικά σχέδια γίνεται μια πληρέστερη διαστασιολογική έρευνα. Οι 
δομικές λεπτομέρειες δεν είναι γνωστές από λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια και θεωρούνται ότι 
βασίζονται σε προσομοιωμένο σχεδιασμό σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική κατά την εποχή της 
κατασκευής. Οι περιορισμένες επιθεωρήσεις που εκτελούνται στις πιο κρίσιμες περιοχές πρέπει να 
αποδεικνύουν ότι οι παραδοχές αντιστοιχούν στην πραγματική κατάσταση. Πληροφορίες σχετικά με 
τις μηχανικές ιδιότητες των δομικών υλικών δεν είναι διαθέσιμες, έτσι θεωρούνται προκαθορισμένες 
τιμές, σύμφωνα με τα πρότυπα κατά την εποχή της κατασκευής, συνοδευόμενες από περιορισμένο 
επιτόπου έλεγχο στις πιο κρίσιμες περιοχές. 

Η αποτίμηση της κατασκευής με βάση αυτή τη Στάθμη Αξιοπιστίας πραγματοποιείται μέσω γραμμικών 
μεθόδων ανάλυσης, είτε στατικών είτε δυναμικών. 

KL2: Ικανοποιητική Στάθμη Αξιοπιστίας 

Η ικανοποιητική στάθμη αξιοπιστίας αντιστοιχεί σε μια κατάσταση γνώσης όπου η συνολική 
γεωμετρία της κατασκευής και τα μεγέθη μελών είναι γνωστά από εκτεταμένη έρευνα ή από 
κατασκευαστικά σχέδια που χρησιμοποιούνται τόσο για την αρχική κατασκευή όσο και για τυχόν 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις καθώς και επαρκές δείγμα διαστάσεων τόσο της συνολικής γεωμετρίας 
όσο και των μεγεθών των μελών. Οι δομικές λεπτομέρειες είναι γνωστές από εκτεταμένη επιθεώρηση 
επιτόπου ή από ελλιπή κατασκευαστικά σχέδια σε συνδυασμό με περιορισμένες επιθεωρήσεις 
επιτόπου στις πιο κρίσιμες περιοχές, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες 
αντιστοιχούν στην πραγματική κατάσταση. Πληροφορίες για τις μηχανικές ιδιότητες των δομικών 
υλικών διατίθενται από εκτεταμένες δοκιμές επιτόπου ή από τις αρχικές προδιαγραφές σχεδιασμού και 
από περιορισμένες δοκιμές επιτόπου. 

Η αποτίμηση της κατασκευής με βάση αυτό το Στάθμη Αξιοπιστίας πραγματοποιείται μέσω γραμμικών 
ή μη γραμμικών μεθόδων ανάλυσης, είτε στατικών είτε δυναμικών. 

KL3: Υψηλή Στάθμη Αξιοπιστίας 

Η υψηλή στάθμη αξιοπιστίας αντιστοιχεί σε μια κατάσταση γνώσης όπου η συνολική γεωμετρία της 
κατασκευής και τα μεγέθη μελών είναι γνωστά από μια ολοκληρωμένη έρευνα ή από το πλήρες σύνολο 
κατασκευαστικών σχεδίων, που χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την αρχική κατασκευή όσο και για τις 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις, καθώς και επαρκές δείγμα τόσο της συνολικής γεωμετρίας όσο και των 
μεγεθών των μελών. Οι δομικές λεπτομέρειες είναι γνωστές από διεξοδική επιθεώρηση επιτόπου ή από 
πλήρες σύνολο λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων σε συνδυασμό με περιορισμένες επιθεωρήσεις 
επιτόπου στις πιο κρίσιμες περιοχές, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες 
αντιστοιχούν στην πραγματική κατάσταση. Πληροφορίες σχετικά με τις μηχανικές ιδιότητες των 
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δομικών υλικών διατίθενται από ολοκληρωμένες δοκιμές επιτόπου ή από τις αρχικές τεχνικές εκθέσεις 
δοκιμών και περιορισμένες δοκιμές επιτόπου. 

Η αποτίμηση της κατασκευής με βάση αυτή τη Στάθμη Αξιοπιστίας πραγματοποιείται μέσω γραμμικών 
ή μη γραμμικών μεθόδων ανάλυσης, είτε στατικών είτε δυναμικών. 

Συντελεστές Αξιοπιστίας 

Στον παρακάτω πίνακα της ενότητας C8A.1.B.3 του σχολίου του NTC-18, παρέχεται συνοπτική 
παρουσίαση και συστάσεις για τους συντελεστές αξιοπιστίας καθώς και οι μέθοδοι ανάλυσης για κάθε 
Στάθμη Αξιοπιστίας. 

Στάθμη 
Αξιοπιστίας 

Γεωμετρία  
Δομικές 

Λεπτομέρειες 
Ιδιότητες 
Υλικών 

Τρόποι 
Ανάλυσης 

Cf 

LC1 

Από τα αρχικά 
κατασκευαστικά 

σχέδια με 
περιορισμένη  

οπτική έρευνα, ή 
μόνο με πλήρη 
οπτική έρευνα   

 

Προσομοίωση 
σύμφωνα με τα 
πρότυπα της 
εποχής και 

περιορισμένοι 
έλεγχοι επιτόπου 

 

Οι συνήθεις 
τιμές για την 
εποχή της 
κατασκευής 

και 
περιορισμένη 

έρευνα 
επιτόπου 

 

Γραμμική 
ανάλυση, 
στατική ή 
δυναμική 

1.35 

LC2 

Ελλιπή 
κατασκευαστικά 

σχέδια, με 
περιορισμένους 

ελέγχους  
επιτόπου ή 

εκτεταμένους 
ελέγχους 
επιτόπου 

 

Από τις αρχικές 
προδιαγραφές 
σχεδιασμού ή 
από τεχνικές 
εκθέσεις 

δοκιμών με 
περιορισμένη 

έρευνα 
επιτόπου ή 
εκτεταμένες 
επιτόπου 
δοκιμές 

 

Όλοι 1.20 

LC3 

Ολοκληρωμένα 
κατασκευαστικά 

σχέδια με 
περιορισμένους 

ελέγχους 
επιτόπου ή 

εξονυχιστικούς 
ελέγχους 
επιτόπου 

 
 

Με αρχικές 
τεχνικές 

εκθέσεις ή από 
τις αρχικές 

προδιαγραφές 
του έργου με 
εκτεταμένες 
δοκιμές 

επιτόπου ή 
εκτεταμένες 
δοκιμές 
επιτόπου 

Όλοι 1.00 

Πίνακας C8.5.1.IV του σχολιασμού του NTC-18- Επίπεδα Γνώσης σε σχέση με τις διαθέσιμες 
πληροφορίες, τις επακόλουθες μεθόδους ανάλυσης και τις επιτρεπόμενες τιμές των συντελεστών 

αξιοπιστίας για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα ή  από χάλυβα 

Συντελεστές Ασφαλείας 

Οι τιμές των συντελεστών ασφαλείας και οι εκφράσεις του Κανονισμού που χρησιμοποιούνται, 
μπορούν να καθοριστούν μέσω του πλαισίου διαλόγου που ανοίγει από το αντίστοιχο κουμπί. 
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Σημειώνεται ότι οι προεπιλεγμένες τιμές των συντελεστών ασφαλείας είναι αυτές που ορίζονται από 
τον NTC-18. 

 

Ενότητα Συντελεστών Ασφαλείας 

Μοντέλα Ικανότητας για Αποτίμηση και Ελέγχους  

Όλοι οι έλεγχοι μέλους (ικανότητα στροφής χορδής και ικανότητα σε διάτμηση) πρέπει να εκτελούνται 
για όλα τα στοιχεία σε κάθε όροφο, σύμφωνα με την ενότητα 4.1.2.3.5 του NTC-18 και τις ενότητες 
C8.7.2.3 του σχολίου, θεωρώντας τα μέλη ως κύρια ή δευτερεύοντα (ενότητα 7.2.3 του NTC-18) 
σεισμικά στοιχεία.  

Ικανότητα Παραμόρφωσης 

Η ικανότητα παραμόρφωσης των δοκών, των υποστυλωμάτων και των τοιχίων ορίζεται σε όρους της 
γωνίας στροφής χορδής θ, δηλαδή της γωνίας μεταξύ της εφαπτόμενης προς τον άξονα στο άκρο 
διαρροής και της χορδής, που συνδέει αυτό το άκρο με το άκρο του διατμητικού ανοίγματος  (LV = M / 
V = ροπή/διάτμηση στην ακραία διατομή). Η γωνία στροφής χορδής είναι επίσης ίση με το λόγο 
μετατοπίσεως του στοιχείου, που είναι η εκτροπή στο άκρο του διατμητικού ανοίγματος σε σχέση με 
την εφαπτομένη προς τον άξονα στο άκρο διαρροής, που διαιρείται με το διατμητικό άνοιγμα. 

Η ικανότητα παραμόρφωσης των δοκών και των υποστυλωμάτων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 
την έλλειψη κατάλληλων αντισεισμικών λεπτομερειών στο διαμήκη οπλισμό, καθώς και από τον τύπο 
των ράβδων, δηλαδή εάν υπάρχουν λείες ράβδοι. Η ανεπαρκής ανάπτυξη της μάτισης κατά μήκος του 
ανοίγματος (δοκάρια) και του ύψους (υποστυλώματα) και η ανεπαρκής ενσωμάτωση σε κόμβους 
δοκού-υποστυλώματος μπορεί να επηρεάσει την απόκριση των μελών στην σεισμική δράση, 
περιορίζοντας δραστικά την ικανότητά της σε σχέση με την κατάσταση, στην οποία ο οπλισμός 
θεωρείται πλήρως αποτελεσματικός. Οι ανωτέρω περιορισμοί λαμβάνονται υπόψη στην ικανότητα 
παραμόρφωσης. 
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Η τιμή της ικανότητας γωνίας στροφής χορδής για την στάθμη επιτελεστικότητας Οιονεί Κατάρρευσης 
(SLC) είναι η τιμή της συνολικής  ικανότητας γωνίας στροφής χορδής στην αστοχία  των μελών 
σκυροδέματος υπό κυκλική φόρτιση, η οποία υπολογίζεται από την ακόλουθη έκφραση: 

Για δοκούς και υποστυλώματα:  

θu =
1

γel
∙ 0,016 ∙ (0,3ν) [

max(0,01;ω′)

max(0,01;ω)
fc]

0,225

∙ (
LV

h
)

0,35

25
(αρsx

fyw

fc
)
(1,25100ρd)  

      (8.7.2.1) σχολιασμός του NTC-18 

Όπου γel ισούται με 1,5 για κύρια σεισμικά στοιχεία και με 1,0 για δευτερεύοντα σεισμικά στοιχεία, LV 
είναι η αναλογία μεταξύ ροπής κάμψης, M και διατμητικής δύναμης V. Οι υπόλοιπες σχετικές 
παράμετροι ορίζονται στην ενότητα C8.7.2.3.2 του σχολιασμού του NTC-18. 

Για τα στοιχεία τοιχίου η τιμή που δίνεται στην έκφραση πρέπει να διαιρείται με 1.6. 

Η ικανότητα γωνίας στροφής χορδής που αντιστοιχεί στην στάθμη επιτελεστικότητας της Προστασία 
Ζωής (SLV) θεωρείται τα ¾ της τελικής γωνίας στροφής χορδής, υπολογιζόμενη από την ανωτέρω 
εξίσωση. 

Η ικανότητα που αντιστοιχεί στις στάθμες επιτελεστικότητας του Επιπέδου Λειτουργικότητας (SLO) 
και του Περιορισμένων Βλαβών (SLD) δίνεται από την γωνία στροφής χορδής κατά την διαρροή, η 
οποία εκτιμάται ως: 

Για δοκούς και υποστυλώματα: 

θy = φy
LV

3
+ 0,0013 (1 + 1,5

h

LV
) + 0,13φy

dbfy

√fc
      (8.7.2.7a) σχολιασμός του NTC-18 

Για τοιχία: 

θy = φy
LV

3
+ 0,002 (1 − 0,125

LV

h
) + 0,13φy

dbfy

√fc
      (8.7.2.7b) σχολιασμός του NTC-18 

Όπου γel ισούται με 1,5 για κύρια σεισμικά στοιχεία και με 1,0 για δευτερεύοντα σεισμικά στοιχεία, LV 
είναι η αναλογία μεταξύ ροπής κάμψης, M και διατμητικής δύναμης V. Οι υπόλοιπες σχετικές 
παράμετροι ορίζονται στην ενότητα C8.7.2.3.4 του σχολιασμού του NTC-18. 

Η καμπυλότητα διαρροής του τελικού τμήματος υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη έκφραση για 
τις διατομές των οποίων η ζώνη θλίψης έχει σταθερό πλάτος και για την περίπτωση που η διαρροή της 
διατομής οφείλεται στη διαρροή χάλυβα. 

φy = (1 r⁄ )y =
fy

Es(1 − ξy)d
 

Εάν η διατομή διαρρέει λόγω των μη γραμμικών παραμορφώσεων του σκυροδέματος σε θλίψη, δηλαδή 
για την παραμόρφωση της ακραίας θλιπτικής ίνας μεγαλύτερη από εc ≈ 1.8 fc Ec⁄ , τότε η καμπυλότητα 
διαρροής υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη έκφραση: 

φy = (1 r⁄ )y =
εc

ξyd
≈

1.8fc
Ecξyd

 

Η χαμηλότερη τιμή από τους παραπάνω υπολογισμούς χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 
ικανότητας γωνίας στροφής χορδής . 

Σύμφωνα με την ενότητα C8.7.2.3.2 του σχολιασμού του NTC-18, η ικανότητα γωνίας στροφής χορδής 
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από διάφορους παράγοντες όπως ο τύπος των διαμήκων ράβδων. Σε 
περίπτωση εφαρμογής λείων (απλών) διαμήκων ράβδων, η οριακή γωνία στροφής χορδής πρέπει να 
πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή που υπολογίζεται από την εξίσωση 8.7.2.4 του σχολιασμού του 
NTC-18, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το κατά πόσο οι διαμήκεις ράβδοι είναι καλά αγκυρωμένες ή όχι, 
χρησιμοποιώντας τον συντελεστή του 8.7.2.3. Στην περίπτωση στοιχείων με έλλειψη κατάλληλων 
λεπτομερειών σεισμικής αντοχής, η οριακή γωνία στροφής χορδής πολλαπλασιάζεται επί 0,85. 
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Στην περίπτωση κυκλικών υποστυλωμάτων, οι παραπάνω εξισώσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τον υπολογισμό της ικανότητας γωνίας στροφής χορδής των στοιχείων. Στο SeismoStruct οι 
παρακάτω εξισώσεις που προτείνονται από τους Δ. Μπισκίνη και M.N. Φαρδή [2013] χρησιμοποιούνται 
για την θy και την θu. 

θy = φy

LV + αVz

3
+ 0.0027 (1 − min (1;

2

15

Ls

D
)) + αsl

φydbLfy

8√fc
 

Όπου οι τιμές fy και fc είναι σε MPa, αV=1 εάν VRc<VMy, η VRc υπολογίζεται σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 
2 (CEN 2004), αλλιώς αV=0 και αsl=0 αν η εξόλκευση των ράβδων εφελκυσμού από τη ζώνη παράθεσης 
πέρα από το άκρο διαρροής είναι φυσικά αδύνατη, αλλιώς αsl=1. 

θu = (θy + (φu − φy)Lpl(1 − 0.5 Lpl Ls⁄ ) + αslΔθu,slip) γel⁄  

Όπου γel είναι ίσο με 2,0 για κύρια σεισμικά στοιχεία και με 1,0 για δευτερεύοντα σεισμικά στοιχεία, 
Δθu,slip και Lpl υπολογίζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες εξισώσεις:  

Δθu,slip = 10dbl (φu + φy) 2⁄  

Lpl = 0.6D [1 +
1

6
min (9;

Ls

D
)] 

Συνιστάται στους χρήστες να ανατρέχουν στις σχετικές δημοσιεύσεις για τον ορισμό των άλλων 
παραμέτρων και για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την έκφραση. 

Μανδύες Σκυροδέματος 

Οι τιμές των μελών με μανδύα για  𝑀𝑦
∗ , 𝜃𝑦

∗ και 𝜃𝑢
∗  που υιοθετούνται στους υπολογισμούς ικανότητας 

εξαρτώνται από τις αντίστοιχες τιμές που υπολογίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ενοτήτων 
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: 

Ροπή διαρροής: 

𝑀𝑦
∗ = 0.9𝑀𝑦             (8.7.4.2) σχολιασμός του NTC-18 

Γωνία στροφής χορδής στη διαρροή: 

𝜃𝑦
∗ = 0.9𝜃𝑦             (8.7.4.3) σχολιασμός του NTC-18 

Γωνία στροφής χορδής στη θραύση: 

𝜃𝑢
∗ = 𝜃𝑢                             (8.7.4.4) σχολιασμός του NTC-18 

Περιτύλιξη με ΙΟΠ 

Η συμβολή υφασμάτων ΙΟΠ στην ικανότητα των μελών λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με το Παράρτημα 
Α του EN1998-3: 2005, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Η επίδραση των υφασμάτων ΙΟΠ στην αντοχή στην κάμψη των μελών κατά την διαρροή, 
υπολογιζόμενη σύμφωνα με τις εξισώσεις C8.7.4.2.3 του σχολιασμού του NTC-18, δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 

Η συνολική ικανότητα γωνίας στροφής χορδής και το πλαστικό τμήμα της για τα μέλη ορθογώνιας 
διατομής με στρογγυλεμένες γωνίες, υπολογίζεται μέσω των εκφράσεων 8.7.2.1 του σχολιασμού του 
NTC-18, αντίστοιχα, με τον εκθέτη του όρου να αυξάνεται με αρfff,e, λόγω του περιορισμού, όπου α είναι 
ο συντελεστής αποτελεσματικότητας περίσφιγξης, ρf η αναλογία του υφάσματος ΙΟΠ παράλληλη με 
την διεύθυνση φόρτισης και ff,e η τάση αποτελεσματικότητας που δίνεται από την εξίσωση (A.35) του 
EC8: Μέρος 3. 
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Ικανότητα Ροπής Κάμψης 

Η ικανότητα ροπής κάμψης δοκών, υποστυλωμάτων και τοιχίων με πρισματική διατομή υπολογίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 των D. Biskinis and MN Fardis (2009), ενώ για τη ροπή κάμψης των 
κυκλικών υποστυλωμάτων εφαρμόζεται η παράγραφος 4 των Biskinis and MN Fardis (2013). 

Διατμητική Αντοχή 

Η Διατμητική Ικανότητα υπολογίζεται από την ακόλουθη έκφραση 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 ανάλογα με την τιμή απαίτησης 
της πλαστιμότητας. 

Σε περιπτώσεις όπου η τιμή της απαίτηση πλαστιμότητας είναι μικρότερη του 1 η αντοχή σε διάτμηση 
υπολογίζεται από την εξίσωση 4.1.23 του NTC-18, η οποία αντιστοιχεί στα στοιχεία που δεν λαμβάνεται 
υπόψη ο εγκάρσιος οπλισμός. 

VRd = {[0,18 ∙ k ∙ (100 ∙ ρ1 ∙ fck)
1 3⁄ γc + 0,15 ∙ σcp⁄ ] ∙ bw ∙ d; (vmin + 0,15 ∙ σcp) ∙ bw ∙ d}   

(4.1.23) NTC-18 

Όταν η τιμή της απαίτησης πλαστιμότητας είναι μεταξύ  1 και 2, τότε η αντοχή σε διάτμηση ισούται με 
τη μέγιστη τιμή που εκτιμάται 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 στοιχεία που λαμβάνεται υπόψη ο εγκάρσιος 
οπλισμός. 

VRd = min(VRsd, VRcd)               (4.1.29) NTC-18 

όπου VRsd είναι η διατμητική αντοχή που αντιστοιχεί στη συνεισφορά του εγκάρσιου οπλισμού και 
υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση παρακάτω:  

VRsd = 0,9 ∙ d ∙
Asw

s
∙ fyd ∙ (ctgα + ctgθ) ∙ sinα            (4.1.27) NTC-18 

και VRcd είναι η αντοχή σε τέμνουσα που αντιστοιχεί στον περισφιγμένο πυρήνα σκυροδέματος και 
υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση παρακάτω: 

VRcd = 0,9 ∙ d ∙ bw ∙ αc ∙ v ∙  fcd ∙ (ctgα + ctgθ) (1 + ctg2θ)⁄            (4.1.28) NTC-18 

Η εξίσωση 8.7.2.8 του σχολιασμού του NTC-18 αντιστοιχεί σε ικανότητα σε διάτμηση όπως αυτή 
ελέγχεται από τους συνδετήρες, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση λόγω της πλαστικής περιοχής της 
απαίτησης σε πλαστιμότητα. 

VR =
1

γel
[
h−x

2LV
min(N; 0,55Acfc) + (1 − 0,05min(5; 𝜇Δ,pl)) ∙ [0,16max(0,5; 100ρtot) (1 −

0,16min (5;
LV

h
))√fcAc + Vw]]                (8.7.2.8) σχολιασμός του NTC-18 

Όπου γel είναι ίσο με 1,15 για κύρια σεισμικά στοιχεία και 1,0 για τα δευτερεύοντα, οι άλλες μεταβλητές 
υπολογίζονται όπως ορίζεται στην ενότητα C.8.7.2.3.5 του σχολιασμού του NTC-18. 

Αν η τιμή της απαίτησης σε πλαστιμότητα είναι μεγαλύτερη του 3, η αντοχή σε διάτμηση υπολογίζεται 
από την εξίσωση 8.7.2.8 του σχολιασμού του NTC-18.  

Τέλος, γραμμική παρεμβολή πρέπει να εκτελείται για τιμές απαίτησης πλαστιμότητας μεταξύ 2 και 3. 

Μανδύες Σκυροδέματος 

Η τιμή της διατμητικής ικανότητας 𝑉𝑅
∗, των μελών με μανδύα που υιοθετείται στις επαληθεύσεις 

ικανότητας εξαρτάται από την αντίστοιχη τιμή που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραδοχές της 
ενότητας C8.7.4.1 του σχολιασμού του NTC-08, σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση: 

VR
∗ = 0.9VR             (8.7.4.1) σχολιασμός του NTC-18 
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Περιτύλιξη με ΙΟΠ 

Η κυκλική αντίσταση VR, μπορεί να υπολογιστεί από την ενότητα 4.1 του NTC-18 προσθέτοντας στην 
Vw τη συνεισφορά του μανδύα ΙΟΠ στην αντίσταση διάτμησης. Η συμβολή του φύλλου ΙΟΠ στην Vw 
υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση 4.19 του CNR-DT 200 R1 / 2013 με την ακόλουθη μορφή 

VRd,f =
1

γRd

∙ 0.9 ∙ d ∙ ffed ∙ 2 ∙ tf ∙ (cotθ + cotβ) ∙ sin β 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

Όλοι οι έλεγχοι για τα στοιχεία φέρουσας τοιχοποιίας (διατμητική ικανότητα, ροπής κάμψης και 
μετακίνηση) πρέπει να εκτελούνται για όλα τα στοιχεία σε κάθε 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.   

Ικανότητα Διατμητικής Δύναμης 

Η ικανότητα διατμητικής δύναμης της μη ενισχυμένης φέρουσας τοιχοποιίας που ελέγχεται σε κάμψη 
υπό αξονικό φορτίο Ν υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη έκφραση: 

Μη ενισχυμένη Φέρουσα Τοιχοποιία 

Η εξίσωση Mohr-Coulomb, όπως περιγράφηκε στην ενότητα 7.8.2.2.2 του NTC-18 και ενότητα 6.2 του 
EC6, για τοιχοποιίες με τσιμεντόλιθους 

𝑉𝑡 = 𝑙′𝑡𝑓𝑣𝑑                    (7.8.3) NTC-18 

Η εξίσωση Turnšek-Čačovič όπως περιγράφεται στην ενότητα C8.7.1.3.1.1 του σχολιασμού του NTC-18, 
για μη κανονική φέρουσα τοιχοποιία (ακανόνιστες πέτρες) και για υπάρχουσες κανονικές τοιχοποιίες 
(τούβλα, κανονικές πέτρες):  

𝑉𝑡 = 𝑙 ∙ 𝑡
1.5𝜏0𝑑

𝑏
√1 +

𝜎0

1.5𝜏0𝑑

= 𝑙 ∙ 𝑡
𝑓𝑡𝑑

𝑏
√1 +

𝜎0

𝑓𝑡𝑑

 

Η εξίσωση Mann-Müller, όπως περιγράφεται στην ενότητα C8.7.1.3.1.1 του σχολιασμού του NTC-18, 
για υπάρχουσες κανονικές τοιχοποιίες (τούβλα, κανονικές πέτρες): 

𝑉𝑡 =
𝑙𝑡

𝑏
(𝑓𝑣0𝑑 + �̃�𝜎0) =

𝑙𝑡

𝑏
(

𝑓𝑣0𝑑

1+𝜇𝜑
+

𝜇

1+𝜇𝜑
𝜎0) ≤ 𝑉𝑡,𝑙𝑖𝑚    (8.7.1.24) σχολιασμός του NTC-18 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να ληφθεί η χαμηλότερη τιμή μεταξύ των παραπάνω 
εκφράσεων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Μη Ενισχυμένης Φέρουσας Τοιχοποιίας με τούβλα, ο 
σχολιασμός του NTC-18 απαιτεί να ληφθεί η χαμηλότερη τιμή μεταξύ των εξισώσεων Turnšek-Čačovič 
και Mann-Müller. 

Ενισχυμένη Φέρουσα Τοιχοποιία 

Η διατμητική ικανότητα της ενισχυμένης φέρουσας τοιχοποιίας υπολογίζεται, σύμφωνα με την ενότητα 
7.8.3.2.2 του NTC-18 ως το άθροισμα της συμβολής της τοιχοποιίας (Vt,M) και του οπλισμού (Vt,S), όπως 
φαίνεται από τις παρακάτω εκφράσεις: 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑡,𝑀 + 𝑉𝑡,𝑆                  (7.8.7) NTC-18 

Όπου: 

𝑉𝑡,𝑀 = 𝑑 ∙ 𝑡 ∙ 𝑓𝑣𝑑                   (7.8.8) NTC-18 

Και 

𝑉𝑡,𝑆 = (0,6 ∙ 𝑑 ∙ 𝐴𝑠𝑤 ∙ 𝑓𝑦𝑑) 𝑠⁄                 (7.8.9) NTC-18 

Επιπλέον, η διατμητική ικανότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει την ακόλουθη τιμή: 

𝑉𝑡,𝑐 = 0,3 ∙ 𝑓𝑑 ∙ 𝑡 ∙ 𝑑               (7.8.10) NTC-18 
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Συνίσταται στους χρήστες να ανατρέχουν στον Κώδικα για τον ορισμό των παραμέτρων και για 
περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις εκφράσεις. 

Καμπτική Ικανότητα Ροπής 

Η καμπτική ικανότητα ροπής της μη ενισχυμένης φέρουσας τοιχοποιίας υπολογίζεται σύμφωνα με τις 
ακόλουθες εκφράσεις: 

Mu = (l2 ∙ t ∙
σ0

2
) (1 −

σ0

0,85fd
)                (7.8.2) NTC-18 

Η καμπτική ικανότητα ροπής των μη ενισχυμένων διαζωμάτων τοιχοποιίας υπολογίζεται σύμφωνα με 
τις ακόλουθες εκφράσεις: 

Mu = Hp ∙
h

2
∙ [1 −

Hp

(0,85∙fbd∙h∙t)
]                (7.8.5) NTC-18  

Η καμπτική ικανότητα ροπής για ενισχυμένη φέρουσα τοιχοποιία και διαζωμάτων υπολογίζεται 
σύμφωνα με τις ακόλουθες εκφράσεις της ενότητας 9.3.5.2 του TMS 402: 

Mn = (Pu φ⁄ + Asfy) (
tsp − α

2
) + Asfy (d −

tsp

2
) 

Όπου 

α =
Asfy + Pu φ⁄

0.80fm
′ b

 

Οι παραπάνω εξισώσεις ισχύουν τόσο για την κεντρική όσο και για μη κεντρική ενίσχυση κάμψης. Στη 
περίπτωση της κεντρικής ενίσχυσης κάμψης, d=tsp/2, η καμπτική ικανότητα ροπής επιτυγχάνεται ως: 

Mn = (Pu φ⁄ + Asfy) (d −
α

2
) 

Συνίσταται στους χρήστες να ανατρέχουν στον Κώδικα για τον ορισμό των παραμέτρων και για 
περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις εκφράσεις. 

Μετακίνηση 

Η ικανότητα της φέρουσας τοιχοποιίας μπορεί να εκφραστεί σε σχέση με τη μετακίνηση. Η μετακίνηση 
για την φέρουσα τοιχοποιία που ελέγχεται από την κάμψη λαμβάνεται ίση με 0,01 για μη ενισχυμένη 
τοιχοποιία και 0,016 για ενισχυμένη τοιχοποιία σύμφωνα με τις ενότητες 7.8.2.2.1 και 7.8.3.2.1 του 
NTC-18.  Επιπλέον, η μετακίνηση για τοιχοποιία που ελέγχεται από την διάτμηση λαμβάνεται ίση με 
0,005 για τοιχοποιία χωρίς ενίσχυση και 0,008 για τοίχους χωρίς ενίσχυση, σύμφωνα με τις ενότητες 
7.8.2.2.2 και 7.8.3.2.2 του NTC-18. 

ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Κάθε pushover ανάλυση οδηγεί σε μια καμπύλη ικανότητας, η οποία είναι μια σχέση μεταξύ της 
συνολικής τέμνουσας βάσης και της οριζόντιας μετατόπισης ενός αντιπροσωπευτικού σημείου της 
κατασκευής, που ονομάζεται "κόμβος ελέγχου", με τις τιμές της μετατόπισης ελέγχου να κυμαίνονται 
μεταξύ μηδέν και μιας μέγιστης τιμής που ορίζεται από τον χρήστη. 

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  

Η στοχευόμενη μετακίνηση ορίζεται ως η σεισμική απαίτηση που προέρχεται από το ελαστικό φάσμα 
απόκρισης σε όρους μετατόπισης ενός ισοδύναμου συστήματος ενός βαθμού ελευθερίας. Για τον 
ορισμό της στοχευόμενης μετακίνησης ενός συστήματος MDOF πρέπει να ακολουθηθεί ένας αριθμός 
βημάτων σύμφωνα με το C7.3.4.2 του NTC-18. 

Η ακόλουθη σχέση μεταξύ των κανονικοποιημένων πλευρικών δυνάμεων Fi και των 
κανονικοποιημένων μετατοπίσεων Φi θεωρείται: 

 Fi = miΦi 
Όπου mi είναι η μάζα στον i-ο όροφο. 
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Οι μετατοπίσεις κανονικοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε  Φn=1, όπου n είναι ο κόμβος ελέγχου, 
συνεπώς Fn=mn. 

Μετασχηματισμός σε ένα ισοδύναμο σύστημα ενός βαθμού ελευθερίας (SDOF) 

Ο συντελεστής μετασχηματισμού δίνεται από: 
 

Γ =
φΤΜτ

φΤΜφ
              (C7.3.5) σχολιασμός του NTC-18 

Το διάνυσμα τ είναι ο διάνυσμα παραμόρφωσης που αντιστοιχεί στη θεωρούμενη διεύθυνση σεισμού. 
Το διάνυσμα φ είναι η θεμελιώδης ιδιομορφή του πραγματικού συστήματος που κανονικοποιείται 
τοποθετώντας dc = 1, και το μητρώο M είναι το μητρώο μάζας του πραγματικού συστήματος. 
Η δύναμη F* και η μετατόπιση d* του ισοδύναμου συστήματος SDOF υπολογίζονται ως: 
F∗ = Fb Γ⁄  
d∗ = dc Γ⁄               (C7.3.4) σχολιασμός του NTC-18 
 
Όπου Fb και dc είναι η τέμνουσα βάσης στον κόμβο ελέγχου και η μετατόπιση του συστήματος 
πολλαπλών βαθμών ελευθερίας (MDOF), αντίστοιχα. 

Προσδιορισμός της εξιδανικευμένης ελαστο-τέλεια πλαστικής σχέσης δύναμης-μετατόπισης 

Η δύναμη διαρροής Fy*, η οποία αντιπροσωπεύει επίσης την οριακή αντοχή του ιδεατού συστήματος 
SDOF, είναι ίση με τη τέμνουσα βάσης στο σχηματισμό του πλαστικού μηχανισμού. Η αρχική δυσκαμψία 
του εξιδανικευμένου συστήματος καθορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι περιοχές κάτω από τις 
πραγματικές και τις ιδανικές καμπύλες δύναμης-παραμόρφωσης να είναι ίσες, όπως φαίνεται στο 
σχήμα C7.3.1 του NTC-18 παρακάτω: 

 

Σχήμα C7.3.1 του σχολιασμού του NTC-18: Προσδιορισμός της εξιδανικευμένης ελαστο-τέλεια πλαστικής 
σχέσης δύναμης-μετατόπισης του NTC-18 

Η καμπύλη ικανότητας του ισοδύναμου συστήματος πρέπει να αντικατασταθεί από μια εξιδανικευμένη 
διγραμμική καμπύλη, η οποία έχει ένα γραμμικό πρώτο κλάδο και έναν ελαστικό, τέλεια πλαστικό, 
δεύτερο κλάδο (βλέπε σχήμα C7.3.1). Η εξιδανικευμένη καμπύλη αντίστασης ορίζεται από δύο σημεία, 
το πρώτο αντιστοιχεί σε 0,6Fbu*, όπου Fbu* = FBU/Γ είναι η μέγιστη αντίσταση του ισοδύναμου 
συστήματος και η FBU η μέγιστη αντίσταση του πραγματικού δομικού συστήματος. Το δεύτερο σημείο 
αντιστοιχεί στη δύναμη διαρροής Fy*, η οποία μπορεί να οριστεί γραφικά, βάσει του κριτηρίου των 
περίπου ίσων εμβαδών των διατομών που ορίζονται πάνω και κάτω από τη διασταύρωση των 
πραγματικών και των εξιδανικευμένων καμπυλών για τη μέγιστη μετατόπιση du* που αντιστοιχεί σε 
μια μείωση της αντίστασης ≤0,15Fbu*. 

Προσδιορισμός της περιόδου του εξιδανικευμένου ισοδύναμου συστήματος SDOF 

Η περίοδος T* του εξιδανικευμένου ισοδύναμου συστήματος SDOF καθορίζεται από: 
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T∗ = 2π√
m∗

k∗               (C7.3.6) σχολιασμός του NTC-18 

Όπου k* είναι η ακαμψία του ελαστικού κλάδου της διγραμμικής καμπύλης. 

Προσδιορισμός της στοχευόμενης μετακίνησης για το ισοδύναμο σύστημα SDOF 

Για τον προσδιορισμό της στοχευόμενης μετακίνησης d*max για κατασκευές σε μικρή  περίοδο και για 
τις κατασκευές στη μεσαία και μακρά περιοχή περιόδων, πρέπει να χρησιμοποιούνται διαφορετικές 
εκφράσεις όπως υποδεικνύεται κατωτέρω. Η περίοδος μεταξύ της μικρής και μεσαίας περιόδου είναι 
TC. 
Η στοχευόμενη μετακίνηση των κατασκευών με περίοδο T*≥TC  δίνεται από: 
dmax

∗ = de,max
∗ = SDe(T

∗)                            (C7.3.7) σχολιασμός του NTC-18 

με  

SDe(T
∗) = Se(T

∗) [
T∗

2π
]
2

               (3.2.10) NTC-18 

Όπου Se(T*) είναι το ελαστικό φάσμα απόκρισης ς επιτάχυνσης στην περίοδο T*. 
Η στοχευόμενη μετακίνηση των κατασκευών με περίοδο T*< TC δίνεται από: 

dmax
∗ =

de,max
∗

q∗ [1 + (q∗ − 1)
TC

T∗] ≥ de,max
∗            (C7.3.8) σχολιασμός του NTC-18 

Όπου q∗ = Se(T
∗)m∗ Fy

∗⁄  είναι η αναλογία μεταξύ της επιτάχυνσης στην κατασκευή με απεριόριστη 

ελαστική συμπεριφορά Se(T*), και στην κατασκευή με περιορισμένη αντοχή Fy*/m*. 
Σε περιπτώσεις που q∗ ≤ 1 το dmax

∗ = de,max
∗ . 

Προσδιορισμός της στοχευόμενης μετακίνησης για το σύστημα ΜDOF 

Η στοχευόμενη μετακίνηση του συστήματος MDOF δίνεται από: 
dt = Γdmax

∗  

Να σημειωθεί ότι η στοχευόμενη μετακίνηση αντιστοιχεί στον κόμβο ελέγχου. 



 

Παράρτημα Θ4 - NTC-08 

Σε αυτό το παράρτημα παρουσιάζονται οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των 
κατασκευών, σύμφωνα με τον ιταλικό εθνικό σεισμικό κανονισμό - NTC-08. 

ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΣΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Σύμφωνα με τον NTC-08, οι στάθμες επιτελεστικότητας αφορούν την κατάσταση βλάβης στην 
κατασκευή που ορίζεται από τέσσερις στάθμες επιτελεστικότητας, συγκεκριμένα το Επίπεδο 
Λειτουργικότητας (SLC), Περιορισμένων Βλαβών(SLD), Προστασία Ζωής (SLV) και Οιονεί Κατάρρευσης 
(SLC). 

Στάθμη Επιτελεστικότητας Οιονεί Κατάρρευσης (SLC) 

Η στάθμη επιτελεστικότητας της Οιονεί Κατάρρευσης (SLC) μπορεί να επιλεγεί, σύμφωνα με τον NTC-
08, όταν η κατασκευή, μετά το σεισμό, υφίσταται σοβαρές ρωγμές και καταρρεύσεις των μη δομικών 
στοιχείων και εξοπλισμού και πολύ σοβαρές ζημιές στα δομικά στοιχεία. Το κτίριο εξακολουθεί να 
διατηρεί σημαντική ακαμψία και αντίσταση έναντι κάθετων φορτίων και μικρό περιθώριο ασφαλείας 
κατά της κατάρρευσης από οριζόντιες δράσεις. Το κατάλληλο επίπεδο προστασίας επιτυγχάνεται 
επιλέγοντας σεισμική δράση με περίοδο επανάληψης 975 ετών, που αντιστοιχεί σε πιθανότητα 
υπέρβασης 5% σε 50 χρόνια. 

Στάθμη Επιτελεστικότητας Ασφάλειας Ζωής (SLV) 

Η στάθμη επιτελεστικότητας της Προστασίας Ζωής (SLV) μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με τον NTC-08, 
όταν το κτίριο μετά το σεισμό υφίσταται ρωγμές και καταρρεύσεις των μη δομικών στοιχείων και 
εξοπλισμού και σημαντικές ζημιές στα δομικά στοιχεία που σχετίζονται με σημαντική απώλεια 
ακαμψίας κατά οριζόντιων δράσεων. Η κατασκευή διατηρεί μέρος της αντοχής και ακαμψίας για 
κάθετες δράσεις, καθώς και ένα περιθώριο ασφαλείας για την κατάρρευση  από οριζόντιες σεισμικές 
δράσεις. Το κατάλληλο επίπεδο προστασίας επιτυγχάνεται επιλέγοντας σεισμική δράση με περίοδο 
επανάληψης 475 ετών που αντιστοιχεί σε πιθανότητα υπέρβασης 10% σε 50 έτη. 

Στάθμη Επιτελεστικότητας Περιορισμένες Βλάβες (SLD) 

Η στάθμη επιτελεστικότητας Περιορισμένων Βλαβών(SLD) μπορεί να επιλεγεί, σύμφωνα με τον NTC-
08, όταν το κτίριο μετά το σεισμό ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένων των δομικών και μη δομικών 
στοιχείων, καθώς και ο εξοπλισμός που σχετίζεται με τη λειτουργία του, έχει βλάβη που δεν διακυβεύει 
σημαντικά την ικανότητα αντοχής και ακαμψίας σε κάθετες και οριζόντιες δράσεις. Η κατασκευή 
παραμένει άμεσα χρησιμοποιήσιμη παρά την διακοπή της χρήσης μέρους του εξοπλισμού. Το 
κατάλληλο επίπεδο προστασίας επιτυγχάνεται επιλέγοντας μια σεισμική δράση με περίοδο 
επανάληψης 50 ετών που αντιστοιχεί σε πιθανότητα υπέρβασης 63% σε 50 χρόνια. 

Στάθμη Επιτελεστικότητας Επίπεδο Λειτουργικότητας (SLO) 

Η στάθμη επιτελεστικότητας Επιπέδου Λειτουργικότητας (SLO) μπορεί να επιλεγεί, σύμφωνα με τον 
NTC-08, όταν το κτίριο στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των δομικών και μη δομικών στοιχείων, 
καθώς και ο εξοπλισμός που σχετίζεται με τη λειτουργία του, δεν πρέπει να υποστεί βλάβη ή να 
διακόψει τη λειτουργία του μετά το σεισμό. Το κατάλληλο επίπεδο προστασίας επιτυγχάνεται 
επιλέγοντας σεισμική δράση με περίοδο επανάληψης 30 ετών που αντιστοιχεί σε πιθανότητα 
υπέρβασης 81% σε 50 χρόνια. 



Παράρτημα Θ 559 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

Προκειμένου να επιλεγεί ο αποδεκτός τύπος ανάλυσης και οι κατάλληλες τιμές συντελεστή αξιοπιστίας, 
ορίζονται τα ακόλουθα τρία επίπεδα αξιοπιστίας: 

• KL1: Περιορισμένη Στάθμη Αξιοπιστίας 
• KL2: Ικανοποιητική Στάθμη Αξιοπιστίας 
• KL3: Υψηλή Στάθμη Αξιοπιστίας  

Οι παράγοντες που καθορίζουν τη Στάθμη Αξιοπιστίας που λαμβάνεται είναι  (i) η γεωμετρία, η οποία 
είναι οι γεωμετρικές ιδιότητες του δομικού συστήματος και των μη δομικών στοιχείων, π.χ. τοιχοποιία, 
που μπορεί να επηρεάσουν τη δομική απόκριση, (ii) λεπτομέρειες, οι οποίες περιλαμβάνουν την 
ποσότητα και την λεπτομέρεια του οπλισμού σε διατομές οπλισμένου σκυροδέματος, τη σύνδεση των 
διαφραγμάτων ορόφου με την πλευρική αντοχή της κατασκευής, τη  σύνδεση και το κονίαμα και τη 
φύση τυχόν ενισχυτικών στοιχείων στην τοιχοποιία. Και τέλος (iii) υλικά, δηλαδή τις μηχανικές 
ιδιότητες των συστατικών των υλικών. 

KL1: Περιορισμένη Στάθμη Αξιοπιστίας 

Η περιορισμένη στάθμη αξιοπιστίας αντιστοιχεί σε μια κατάσταση γνώσης όπου η συνολική γεωμετρία 
της κατασκευής και τα μεγέθη μελών είναι γνωστά από περιορισμένη έρευνα ή από αρχικά 
κατασκευαστικά σχέδια, που χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την αρχική κατασκευή όσο και για τυχόν 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις, καθώς και επαρκές δείγμα των διαστάσεων τόσο της συνολικής 
γεωμετρίας όσο και των μεγεθών των μελών που ελέγχθηκαν επιτόπου. Σε περίπτωση σημαντικών 
αποκλίσεων από τα κατασκευαστικά σχέδια γίνεται μια πληρέστερη διαστασιολογική έρευνα. Οι 
δομικές λεπτομέρειες δεν είναι γνωστές από λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια και θεωρούνται ότι 
βασίζονται σε προσομοιωμένο σχεδιασμό, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική κατά την εποχή της 
κατασκευής. Οι περιορισμένες επιθεωρήσεις, που εκτελούνται στις πιο κρίσιμες περιοχές πρέπει να 
αποδεικνύουν ότι οι παραδοχές αντιστοιχούν στην πραγματική κατάσταση. Πληροφορίες σχετικά με 
τις μηχανικές ιδιότητες των δομικών υλικών δεν είναι διαθέσιμες, έτσι θεωρούνται προκαθορισμένες 
τιμές, σύμφωνα με τα πρότυπα κατά την εποχή της κατασκευής, συνοδευόμενες από περιορισμένο 
επιτόπου έλεγχο στις πιο κρίσιμες περιοχές. 

Η αποτίμηση της κατασκευής με βάση αυτό το Στάθμη Αξιοπιστίας πραγματοποιείται μέσω γραμμικών 
μεθόδων ανάλυσης, είτε στατικών είτε δυναμικών. 

KL2: Ικανοποιητική Στάθμη Αξιοπιστίας 

Η ικανοποιητική στάθμη αξιοπιστίας αντιστοιχεί σε μια κατάσταση γνώσης όπου η συνολική 
γεωμετρία της κατασκευής και τα μεγέθη μελών είναι γνωστά από εκτεταμένη έρευνα ή από τα 
κατασκευαστικά σχέδια, που χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την αρχική κατασκευή όσο και για τυχόν 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις, καθώς και επαρκές δείγμα διαστάσεων τόσο της συνολικής γεωμετρίας 
όσο και των μεγεθών των μελών. Οι δομικές λεπτομέρειες είναι γνωστές από εκτεταμένη επιθεώρηση 
επιτόπου ή από κατασκευαστικά σχέδια, σε συνδυασμό με περιορισμένες επιθεωρήσεις επιτόπου στις 
πιο κρίσιμες περιοχές, όταν επιβεβαιώνουν ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες αντιστοιχούν στην 
πραγματική κατάσταση. Πληροφορίες για τις μηχανικές ιδιότητες των δομικών υλικών διατίθενται από 
εκτεταμένες δοκιμές επιτόπου ή από τις αρχικές προδιαγραφές σχεδιασμού και από περιορισμένες 
δοκιμές επιτόπου. 

Η αποτίμηση της κατασκευής με βάση αυτή τη Στάθμη Αξιοπιστίας πραγματοποιείται μέσω γραμμικών 
ή μη γραμμικών μεθόδων ανάλυσης, είτε στατικών είτε δυναμικών. 

KL3: Υψηλή Στάθμη Αξιοπιστίας 

Η υψηλή στάθμη αξιοπιστίας αντιστοιχεί σε μια κατάσταση γνώσης όπου η συνολική γεωμετρία της 
κατασκευής και τα μεγέθη μελών είναι γνωστά από μια ολοκληρωμένη έρευνα ή από το πλήρες σύνολο 
κατασκευαστικών σχεδίων, που χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την αρχική κατασκευή όσο και για τις 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις, καθώς και επαρκές δείγμα τόσο της συνολικής γεωμετρίας όσο και των 
μεγεθών των μελών. Οι δομικές λεπτομέρειες είναι γνωστές από διεξοδική επιθεώρηση επιτόπου ή από 
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πλήρες σύνολο λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων σε συνδυασμό με περιορισμένες επιθεωρήσεις 
επιτόπου στις πιο κρίσιμες περιοχές, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες 
αντιστοιχούν στην πραγματική κατάσταση. Πληροφορίες σχετικά με τις μηχανικές ιδιότητες των 
δομικών υλικών διατίθενται από ολοκληρωμένες δοκιμές επιτόπου ή από τις αρχικές τεχνικές εκθέσεις 
δοκιμών και περιορισμένες δοκιμές επιτόπου. 

Η αποτίμηση της κατασκευής με βάση αυτή τη Στάθμη Αξιοπιστίας πραγματοποιείται μέσω γραμμικών 
ή μη γραμμικών μεθόδων ανάλυσης, είτε στατικών είτε δυναμικών. 

Συντελεστές Αξιοπιστίας 

Στον παρακάτω πίνακα της ενότητας C8A.1.B.3 του σχολίου του NTC-08a, παρέχεται συνοπτική 
παρουσίαση και συστάσεις για τους συντελεστές αξιοπιστίας καθώς και οι μέθοδοι ανάλυσης για κάθε 
Στάθμη Αξιοπιστίας. 

Στάθμη 
Αξιοπιστίας 

Γεωμετρία  
Δομικές 

Λεπτομέρειες 
Ιδιότητες 
Υλικών 

Τρόποι 
Ανάλυσης 

Cf 

LC1 

Από τα 
πρωτότυπα 

σχέδια 
κατασκευής με 
δείγμα με οπτική 
έρευνα, ή με 
πλήρη έρευνα 

Έργο 
προσομοιωμένο 
σύμφωνα με τα 
πρότυπα της 
εποχής και 

περιορισμένοι 
έλεγχοι επιτόπου 

Οι συνήθεις 
τιμές για την 
εποχή της 
κατασκευής 

και 
περιορισμένη 

έρευνα 
επιτόπου 

Γραμμική 
ανάλυση, 
στατική ή 
δυναμική 

1.35 

LC2 

Ελλιπή 
κατασκευαστικά 

σχέδια, με 
περιορισμένους 

ελέγχους  
επιτόπου ή 

εκτεταμένους 
ελέγχους 
επιτόπου 

Από τις αρχικές 
προδιαγραφές 
σχεδιασμού ή 
από τεχνικές 
εκθέσεις 

δοκιμών με 
περιορισμένη 

έρευνα 
επιτόπου ή 
εκτεταμένες 
επιτόπου 
δοκιμές 

Όλοι 1.20 

LC3 

Ολοκληρωμένα 
κατασκευαστικά 

σχέδια με 
περιορισμένους 

ελέγχους 
επιτόπου ή 

εξονυχιστικούς 
ελέγχους 
επιτόπου 

Με αρχικές 
τεχνικές 

εκθέσεις ή από 
τις αρχικές 

προδιαγραφές 
του έργου με 
εκτεταμένες 
δοκιμές 

επιτόπου ή 
εκτεταμένες 
δοκιμές 
επιτόπου 

Όλοι 1.00 

Πίνακας C8A.1.2 του σχολιασμού του NTC-08- Επίπεδα Γνώσης σε σχέση με τις διαθέσιμες πληροφορίες, 
τις επακόλουθες μεθόδους ανάλυσης και τις επιτρεπόμενες τιμές των συντελεστών αξιοπιστίας για 

κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα ή  από χάλυβα 

Συντελεστές Ασφαλείας 

Οι τιμές των συντελεστών ασφαλείας και οι εκφράσεις του Κανονισμού που χρησιμοποιούνται, 
μπορούν να καθοριστούν μέσω του πλαισίου διαλόγου που ανοίγει από το αντίστοιχο κουμπί. 
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Σημειώνεται ότι οι προεπιλεγμένες τιμές των συντελεστών ασφαλείας είναι αυτές που ορίζονται από 
τον NTC-08. 

 

Ενότητα Συντελεστών Ασφαλείας 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ  

Όλοι οι έλεγχοι των μελών (ικανότητα στροφής χορδής και διατμητική αντοχή) πρέπει να διεξάγονται 
για όλα τα στοιχεία σε κάθε 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 σχολίου , θεωρώντας τα μέλη ως κύρια ή δευτερεύοντα (ενότητα 7.2.3 του NTC-
08) σεισμικά στοιχεία.  

Ικανότητα Παραμόρφωσης 

Η ικανότητα παραμόρφωσης των δοκών, των υποστυλωμάτων και των τοιχίων ορίζεται σε όρους της 
γωνίας στροφής χορδής θ, δηλαδή της γωνίας μεταξύ της εφαπτόμενης προς τον άξονα στο άκρο 
διαρροής και της χορδής που συνδέει αυτό το άκρο με το άκρο του διατμητικού ανοίγματος  (LV = M / 
V = ροπή/διάτμηση στην ακραία διατομή). Η γωνία στροφής χορδής είναι επίσης ίση με την αναλογία 
μετατοπίσεως του στοιχείου, η οποία είναι η εκτροπή στο άκρο του διατμητικού ανοίγματος σε σχέση 
με την εφαπτομένη προς τον άξονα στο άκρο διαρροής που διαιρείται με το διατμητικό άνοιγμα. 

Η ικανότητα παραμόρφωσης των δοκών και των υποστυλωμάτων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 
την έλλειψη κατάλληλων αντισεισμικών λεπτομερειών στο διαμήκη οπλισμό, καθώς και από τον τύπο 
των ράβδων, δηλαδή εάν υπάρχουν λείες ράβδοι. Η ανεπαρκής ανάπτυξη του ματίσματος κατά μήκος 
του ανοίγματος (δοκάρια) και του ύψους (υποστυλώματα) και η ανεπαρκής ενσωμάτωση σε κόμβους 
δοκού-υποστυλώματος μπορεί να επηρεάσει την απόκριση των μελών στην σεισμική δράση, 
περιορίζοντας δραστικά την ικανότητά της σε σχέση με την κατάσταση στην οποία ο οπλισμός 
θεωρείται πλήρως αποτελεσματικός. Οι ανωτέρω περιορισμοί στην ικανότητα παραμόρφωσης, 
λαμβάνονται υπόψη. 
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Η τιμή της ικανότητας γωνίας στροφής χορδής για την στάθμη επιτελεστικότητας Οιονεί Κατάρρευσης 
(SLC) είναι η τιμή της συνολικής  ικανότητας γωνίας στροφής χορδής στην αστοχία  των μελών 
σκυροδέματος υπό κυκλική φόρτιση, η οποία υπολογίζεται από την ακόλουθη έκφραση: 

Για δοκούς και υποστυλώματα: 

θu =
1

γel
∙ 0,016 ∙ (0,3ν) [

max(0,01;ω′)

max(0,01;ω)
fc]

0,225

∙ (
LV

h
)

0,35

25
(αρsx

fyw

fc
)
(1,25100ρd)  

    (C8A.6.1) σχολιασμός του NTC-08 

Όπου γel ισούται με 1,5 για κύρια σεισμικά στοιχεία και με 1,0 για δευτερεύοντα σεισμικά στοιχεία, LV 
είναι η αναλογία μεταξύ ροπής κάμψης, M και διατμητικής δύναμης V. Οι υπόλοιπες σχετικές 
παράμετροι ορίζονται στην ενότητα C8A.6.1 του σχολιασμού του NTC-08. 

Για τα στοιχεία τοιχίου η τιμή που δίνεται στην έκφραση πρέπει να διαιρείται με 1.6. 

Η ικανότητα γωνίας στροφής χορδής που αντιστοιχεί στην στάθμη επιτελεστικότητας της Προστασία 
Ζωής (SLV) θεωρείται τα ¾ της τελικής γωνίας στροφής χορδής, υπολογιζόμενη από την ανωτέρω 
εξίσωση. 

Η ικανότητα που αντιστοιχεί στις στάθμες επιτελεστικότητας του Επιπέδου Λειτουργικότητας (SLO) 
και του Περιορισμένων Βλαβών (SLD) δίνεται από την γωνία στροφής χορδής κατά την διαρροή, η 
οποία εκτιμάται ως: 

Για δοκούς και υποστυλώματα: 

θy = φy
LV

3
+ 0,0013 (1 + 1,5

h

LV
) + 0,13φy

dbfy

√fc
       (8.7.2.1a) σχολιασμός του NTC-08 

Για τοιχία: 

θy = φy
LV

3
+ 0,002 (1 − 0,125

LV

h
) + 0,13φy

dbfy

√fc
       (8.7.2.1b) σχολιασμός του NTC-08 

Όπου γel ισούται με 1,5 για κύρια σεισμικά στοιχεία και με 1,0 για δευτερεύοντα σεισμικά στοιχεία, LV 
είναι η αναλογία μεταξύ ροπής κάμψης, M και διατμητικής δύναμης V. Οι υπόλοιπες σχετικές 
παράμετροι ορίζονται στην ενότητα C8.7.2.5 του σχολιασμού του NTC-08. 

Η καμπυλότητα διαρροής του τελικού τμήματος υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη έκφραση για 
τις διατομές των οποίων η ζώνη θλίψης έχει σταθερό πλάτος και για την περίπτωση που η διαρροή της 
διατομής οφείλεται στη διαρροή χάλυβα. 

φy = (1 r⁄ )y =
fy

Es(1 − ξy)d
 

Εάν η διατομή διαρρέει λόγω των μη γραμμικών παραμορφώσεων του σκυροδέματος σε θλίψη, δηλαδή 
για την παραμόρφωση της ακραίας θλιπτικής ίνας μεγαλύτερη από εc ≈ 1.8 fc Ec⁄ , τότε η καμπυλότητα 
διαρροής υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη έκφραση: 

φy = (1 r⁄ )y =
εc

ξyd
≈

1.8fc
Ecξyd

 

Η χαμηλότερη τιμή από τους παραπάνω υπολογισμούς χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 
ικανότητας γωνίας στροφής χορδής. 

Σύμφωνα με την ενότητα C8A.6.1 του σχολιασμού του NTC-08, η ικανότητα γωνίας στροφής χορδής 
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από διάφορους παράγοντες όπως ο τύπος των διαμήκων ράβδων. Σε 
περίπτωση εφαρμογής λείων (απλών) διαμήκων ράβδων, η οριακή γωνία στροφής χορδής πρέπει να 
πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή που υπολογίζεται από την εξίσωση C8A.6.4 του σχολιασμού του 
NTC-08, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το κατά πόσο οι διαμήκεις ράβδοι είναι καλά αγκυρωμένες ή όχι, 
χρησιμοποιώντας τον συντελεστή του C8A.6.3. Στην περίπτωση στοιχείων με έλλειψη κατάλληλων 
λεπτομερειών σεισμικής αντοχής, η οριακή γωνία στροφής χορδής πολλαπλασιάζεται επί 0,85. 
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Στην περίπτωση κυκλικών υποστυλωμάτων, οι παραπάνω εξισώσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τον υπολογισμό της ικανότητας γωνίας στροφής χορδής των στοιχείων. Στο SeismoBuild οι 
παρακάτω εξισώσεις που προτείνονται από τους Δ. Μπισκίνη και M.N. Φαρδή [2013] χρησιμοποιούνται 
για την θy και την θu. 

θy = φy

LV + αVz

3
+ 0.0027 (1 − min (1;

2

15

Ls

D
)) + αsl

φydbLfy

8√fc
 

Όπου οι τιμές fy και fc είναι σε MPa, αV=1 εάν VRc<VMy, η VRc υπολογίζεται σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 
2 (CEN 2004), αλλιώς αV=0 και αsl=0 αν η εξόλκευση των ράβδων εφελκυσμού από τη ζώνη παράθεσης 
πέρα από το άκρο διαρροής είναι φυσικά 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⁄ ) + αslΔθu,slip) γel⁄  

Όπου γel είναι ίσο με 2,0 για κύρια σεισμικά στοιχεία και με 1,0 για δευτερεύοντα σεισμικά στοιχεία, 
Δθu,slip και Lpl υπολογίζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες εξισώσεις: 

Δθu,slip = 10dbl (φu + φy) 2⁄  

Lpl = 0.6D [1 +
1

6
min (9;

Ls

D
)] 

Συνιστάται στους χρήστες να ανατρέχουν στις σχετικές δημοσιεύσεις για τον ορισμό των άλλων 
παραμέτρων και για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την έκφραση. 

Μανδύες Σκυροδέματος 

Οι τιμές των μελών με μανδύα για  𝑀𝑦
∗ , 𝜃𝑦

∗ και 𝜃𝑢
∗  που υιοθετούνται στις επαληθεύσεις ικανότητας 

εξαρτώνται από τις αντίστοιχες τιμές που υπολογίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ενοτήτων 
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: 

Ροπή διαρροής: 

𝑀𝑦
∗ = 0.9𝑀𝑦           (C8A.7.2) σχολιασμός του NTC-08 

Γωνία στροφής χορδής στη διαρροή: 

𝜃𝑦
∗ = 0.9𝜃𝑦           (C8A.7.3) σχολιασμός του NTC-08 

Γωνία στροφής χορδής στη θραύση: 

𝜃𝑢
∗ = 𝜃𝑢            (C8A.7.4) σχολιασμός του NTC-08 

Περιτύλιξη με ΙΟΠ 

Η συμβολή υφασμάτων ΙΟΠ στην ικανότητα των μελών λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με το Παράρτημα 
Α του EN1998-3: 2005, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Η επίδραση των υφασμάτων ΙΟΠ στην αντοχή στην κάμψη των μελών κατά την διαρροή, 
υπολογιζόμενη σύμφωνα με τις εξισώσεις 8.7.2.1 του σχολιασμού του NTC-08, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η συνολική ικανότητα γωνίας στροφής χορδής και το πλαστικό τμήμα της για τα μέλη ορθογώνιας 
διατομής με στρογγυλεμένες γωνίες, υπολογίζεται μέσω των εκφράσεων (C8A.6.1) του σχολιασμού του 
NTC-08, αντίστοιχα, με τον εκθέτη του όρου να αυξάνεται με αρfff,e, λόγω του περιορισμού, όπου α είναι 
ο συντελεστής αποτελεσματικότητας περίσφιγξης, ρf η αναλογία του υφάσματος ΙΟΠ παράλληλη με 
την διεύθυνση φόρτισης και ff,e η τάση αποτελεσματικότητας που δίνεται από την εξίσωση (A.35) του 
EC8: Μέρος 3. 
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Ικανότητα Ροπής Κάμψης 

Η ικανότητα ροπής κάμψης δοκών, υποστυλωμάτων και τοιχίων με πρισματική διατομή υπολογίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 των D. Biskinis and MN Fardis (2009), ενώ για τη ροπή κάμψης των 
κυκλικών υποστυλωμάτων εφαρμόζεται η παράγραφος 4 των Biskinis and MN Fardis (2013). 

Διατμητική Αντοχή 

Η Διατμητική Ικανότητα υπολογίζεται από την ακόλουθη έκφραση σύμφωνα με την ενότητα 4.1.2.1.3 
του NTC-08. 

VR = max [VRd, min(VRsd, VRcd)] 

VRd είναι η αντίσταση διάτμησης που αντιστοιχεί στα στοιχεία χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο εγκάρσιος 
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 είναι η αντοχή διάτμησης που αντιστοιχεί στη συμβολή του διατμητικού οπλισμού και υπολογίζεται 
σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση: 

VRsd = 0,9 ∙ d ∙
Asw

s
∙ fyd ∙ (ctgα + ctgθ) ∙ sinα            (4.1.18) NTC-08 

Τέλος, VRcd είναι η δύναμη διάτμησης που αντιστοιχεί στον περιορισμένο πυρήνα σκυροδέματος και 
υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση: 

VRcd = 0,9 ∙ d ∙ bw ∙ αc ∙ fcd
′ ∙ (ctgα + ctgθ) (1 + ctg2θ)⁄            (4.1.19) NTC-08 

Μανδύες Σκυροδέματος 

Η τιμή της διατμητικής ικανότητας 𝑉𝑅
∗, των μελών με μανδύα που υιοθετείται στις επαληθεύσεις 

ικανότητας εξαρτάται από την αντίστοιχη τιμή που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραδοχές της 
ενότητας C8A.7.1 του σχολιασμού του NTC-08, σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση: 

VR
∗ = 0.9VR                          (C8A.7.1) σχολιασμός του NTC-08 

Περιτύλιξη με ΙΟΠ 

Η κυκλική αντίσταση VR, μπορεί να υπολογιστεί από την ενότητα 4.1 του NTC-08 προσθέτοντας στην 
Vw τη συνεισφορά του μανδύα ΙΟΠ στην αντίσταση διάτμησης. Η συμβολή του φύλλου ΙΟΠ στην Vw 
υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση 4.19 του CNR-DT 200 R1 / 2013 με την ακόλουθη μορφή: 

VRd,f =
1

γRd

∙ 0.9 ∙ d ∙ ffed ∙ 2 ∙ tf ∙ (cotθ + cotβ) ∙ sin β 

Στοιχεία Φέρουσας Τοιχοποιίας  

Όλοι οι έλεγχοι για τα στοιχεία φέρουσας τοιχοποιίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με το NTC-18. 

ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Κάθε ανελαστική στατική ανάλυση οδηγεί σε μια καμπύλη ικανότητας, η οποία είναι μια σχέση μεταξύ 
της συνολικής τέμνουσας βάσης και της οριζόντιας μετατόπισης ενός αντιπροσωπευτικού σημείου της 
κατασκευής, που ονομάζεται "κόμβος ελέγχου", με τις τιμές της μετατόπισης ελέγχου να κυμαίνονται 
μεταξύ μηδέν και μιας μέγιστης τιμής που ορίζεται από τον χρήστη. 

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  
Η στοχευόμενη μετακίνηση ορίζεται ως η σεισμική απαίτηση που προέρχεται από το ελαστικό φάσμα 
απόκρισης σε όρους μετατόπισης ενός ισοδύναμου συστήματος ενός βαθμού ελευθερίας. Για τον 
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ορισμό της στοχευόμενης μετακίνησης ενός συστήματος MDOF πρέπει να ακολουθηθεί ένας αριθμός 
βημάτων σύμφωνα με το C7.3.4.1 του NTC-08. 

Η ακόλουθη σχέση μεταξύ των κανονικοποιημένων πλευρικών δυνάμεων Fi και των 
κανονικοποιημένων μετατοπίσεων Φi θεωρείται: 

 Fi = miΦi 
 
Όπου mi είναι η μάζα στον i-ο όροφο. 

Οι μετατοπίσεις κανονικοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε  Φn=1, όπου n είναι ο κόμβος ελέγχου, 
συνεπώς Fn=mn  

Μετασχηματισμός σε ένα ισοδύναμο σύστημα ενός βαθμού ελευθερίας (SDOF) 
 
Ο συντελεστής μετασχηματισμού δίνεται από: 

 

Γ =
φΤΜτ

φΤΜφ
              (C7.3.5) σχολιασμός του NTC-08 

 
Το διάνυσμα τ είναι το διάνυσμα παραμόρφωσης που αντιστοιχεί στη θεωρούμενη διεύθυνση σεισμού. 
Το διάνυσμα φ είναι η θεμελιώδης ιδιομορφή του πραγματικού συστήματος που κανονικοποιείται 
τοποθετώντας dc = 1, και το μητρώο M είναι το μητρώο μάζας του πραγματικού συστήματος. 
 
Η δύναμη F* και η μετατόπιση d* του ισοδύναμου συστήματος SDOF υπολογίζονται ως: 
 
F∗ = Fb Γ⁄  
d∗ = dc Γ⁄             (C7.3.4) σχολιασμός του NTC-08 
 
Όπου Fb και dc είναι η τέμνουσα βάσης στον κόμβο ελέγχου και η μετατόπιση του συστήματος 
πολλαπλών βαθμών ελευθερίας (MDOF), αντίστοιχα. 

Προσδιορισμός της εξιδανικευμένης ελαστικής – τέλεια πλαστικής σχέσης δύναμης-
μετατόπισης  

Η δύναμη διαρροής Fy*, η οποία αντιπροσωπεύει επίσης την οριακή αντοχή του ιδεατού συστήματος 
SDOF, είναι ίση με τη τέμνουσα βάσης στο σχηματισμό του πλαστικού μηχανισμού. Η αρχική δυσκαμψία 
του εξιδανικευμένου συστήματος καθορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι περιοχές κάτω από τις 
πραγματικές και τις ιδανικές καμπύλες δύναμης-παραμόρφωσης να είναι ίσες, όπως φαίνεται στο 
σχήμα C7.3.1 του NTC-08 παρακάτω: 

 

Σχήμα C7.3.1 του σχολιασμού του NTC-08: Προσδιορισμός της εξιδανικευμένης ελαστο-τέλεια πλαστικής 
σχέσης δύναμης-μετατόπισης του NTC-08 
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Η καμπύλη ικανότητας του ισοδύναμου συστήματος πρέπει να αντικατασταθεί από μια εξιδανικευμένη 
διγραμμική καμπύλη, η οποία έχει ένα γραμμικό πρώτο κλάδο και έναν ελαστικό, τέλεια πλαστικό, 
δεύτερο κλάδο (βλέπε σχήμα C7.3.1). Η εξιδανικευμένη καμπύλη αντίστασης ορίζεται από δύο σημεία, 
το πρώτο αντιστοιχεί σε 0,6Fbu*, όπου Fbu* = FBU/Γ είναι η μέγιστη αντίσταση του ισοδύναμου 
συστήματος και η FBU η μέγιστη αντίσταση του πραγματικού δομικού συστήματος. Το δεύτερο σημείο 
αντιστοιχεί στη δύναμη διαρροής Fy*, η οποία μπορεί να οριστεί γραφικά, βάσει του κριτηρίου των 
περίπου ίσων εμβαδών των διατομών που ορίζονται πάνω και κάτω από τη διασταύρωση των 
πραγματικών και των εξιδανικευμένων καμπυλών για τη μέγιστη μετατόπιση du* που αντιστοιχεί σε 
μια μείωση της αντίστασης ≤0,15Fbu*. 

Προσδιορισμός της περιόδου του εξιδανικευμένου ισοδύναμου συστήματος SDOF 

Η περίοδος T* του εξιδανικευμένου ισοδύναμου συστήματος SDOF καθορίζεται από: 

T∗ = 2π√
m∗

k∗               (C7.3.6) σχολιασμός του NTC-08 

Όπου k* είναι η ακαμψία του ελαστικού κλάδου της διγραμμικής καμπύλης. 

Προσδιορισμός της στοχευόμενης μετακίνησης για το ισοδύναμο σύστημα SDOF 

Για τον προσδιορισμό της στοχευόμενης μετακίνησης d*max για κατασκευές σε μικρή  περίοδο και για 
τις κατασκευές στη μεσαία και μακρά περιοχή περιόδων, πρέπει να χρησιμοποιούνται διαφορετικές 
εκφράσεις όπως υποδεικνύεται κατωτέρω. Η περίοδος μεταξύ της μικρής και μεσαίας περιόδου είναι 
TC. 
Η στοχευόμενη μετακίνηση των κατασκευών με περίοδο T*≥TC  δίνεται από: 
 
dmax

∗ = de,max
∗ = SDe(T

∗)                (C7.3.7σχολιασμός του NTC-08 

 
με 

SDe(T
∗) = Se(T

∗) [
T∗

2π
]
2

               (3.2.12) NTC-08 

 
Όπου Se(T*) είναι το ελαστικό φάσμα απόκρισης επιτάχυνσης στην περίοδο T*. 
 
Η στοχευόμενη μετακίνηση των κατασκευών με περίοδο T*< TC δίνεται από: 
 

dmax
∗ =

de,max
∗

q∗ [1 + (q∗ − 1)
TC

T∗] ≥ de,max
∗            (C7.3.8) σχολιασμός του NTC-08 

 
Όπου το q∗ = Se(T

∗) m∗ Fy
∗⁄  είναι η αναλογία μεταξύ της επιτάχυνσης στην κατασκευή με απεριόριστη 

ελαστική συμπεριφορά Se(T*), και στην κατασκευή με περιορισμένη αντοχή Fy*/m*. 
 
Σε περιπτώσεις όπου q∗ ≤ 1 το dmax

∗ = de,max
∗ . 

Προσδιορισμός της στοχευόμενης μετακίνησης για το σύστημα ΜDOF 

Η στοχευόμενη μετακίνηση του συστήματος MDOF δίνεται από: 
 
dt = Γdmax

∗  

Να σημειωθεί ότι η στοχευόμενη μετακίνηση αντιστοιχεί στον κόμβο ελέγχου. 



 

Παράρτημα Θ5 – ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

Στο παρόν παράρτημα, παρουσιάζονται οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των 
κατασκευών σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.. 

ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Σύμφωνα με την ενότητα 2.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ., οι στόχοι της αποτίμησης ή ανασχεδιασμού (Πίνακας 2.1) 
αποτελούνται από συνδυασμούς στάθμης επιτελεστικότητας και σεισμικής δράσης, με δεδομένη 
«ανεκτή πιθανότητα υπέρβασης κατά την τεχνική διάρκεια ζωής του έργου», όπως φαίνεται παρακάτω 
στον πίνακα 2.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

Πιθανότητα 
υπέρβασης 
σεισμικής 

δράσης εντός 
του συμβατικού 
χρόνου ζωής 
των 50 ετών 

Στάθμες Επιτελεστικότητας φέροντος οργανισμού 

«Περιορισμένες 
Βλάβες» 

«Σημαντικές 
Βλάβες» 

«Οιονεί 
Κατάρρευση» 

10% A1 B1 Γ1 

50% A2 B2 Γ2 

Πίνακας 2.1 Στόχοι αποτίμησης ή ανασχεδιασμού φέροντος οργανισμού. 

Η στοχευόμενη απόδοση του φέροντος οργανισμού αναφέρεται στο μέγεθος των ζημιών στην 
κατασκευή που ορίζεται μέσα από τρεις στάθμες επιτελεστικότητας, την Περιορισμένες Βλάβες (Α), την 
Σημαντικές Βλάβες (Β) και την Οιονεί Κατάρρευση (Γ). 

Περιορισμένες Βλάβες (A) 

Η στάθμη επιτελεστικότητας Περιορισμένες Βλάβες (A), σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., είναι μια 
κατάσταση κατά την οποία αναμένεται ότι καμία λειτουργία του κτιρίου δε διακόπτεται κατά τη 
διάρκεια και μετά το σεισμό σχεδιασμού, εκτός ενδεχομένως από λειτουργίες δευτερεύουσας σημασίας. 
Είναι πιθανό να παρουσιαστούν ορισμένες τριχοειδείς ρωγμές στο φέροντα οργανισμό. 

Σημαντικές Βλάβες (B) 

Η στάθμη επιτελεστικότητας Σημαντικές Βλάβες (Β) είναι μια κατάσταση κατά την οποία κατά τον 
σεισμό σχεδιασμού αναμένεται να παρουσιασθούν επισκευάσιμες βλάβες στον φέροντα οργανισμό του 
κτιρίου, χωρίς όμως να συμβεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ατόμων εξαιτίας των βλαβών αυτών, 
και χωρίς να συμβούν ουσιώδεις βλάβες στην προσωπική περιουσία ή τα αποθηκευμένα στο κτίριο 
υλικά. 

Οιονεί Κατάρρευση (Γ) 

Η στάθμη Οιονεί κατάρρευση (Γ) είναι μια κατάσταση κατά την οποία κατά τον σεισμό σχεδιασμού 
αναμένεται να παρουσιασθούν εκτεταμένες και σοβαρές (μη-επισκευάσιμες κατά πλειονότητα) βλάβες 
στον φέροντα οργανισμό, ο οποίος όμως έχει ακόμη την ικανότητα να φέρει τα προβλεπόμενα 
κατακόρυφα φορτία (κατά, και για ένα διάστημα μετά, τον σεισμό), χωρίς πάντως να διαθέτει άλλο 
ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας έναντι ολικής ή μερικής κατάρρευσης. 

Στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. μπορείτε να βρείτε ποιοι Στόχοι Αποτίμησης θα ελεγχθούν. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Για την επιλογή της αποδεκτής μεθόδου ανάλυσης και των κατάλληλων τιμών των συντελεστών 
ασφαλείας, ορίζονται οι ακόλουθες τρεις στάθμες αξιοπιστίας δεδομένων (Σ.Α.Δ.): 

• Ανεκτή Σ.Α.Δ. 
• Ικανοποιητική Σ.Α.Δ. 
• Υψηλή Σ.Α.Δ. 

Οι παράγοντες που καθορίζουν τη στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων είναι (i) η γεωμετρία, δηλαδή οι 
γεωμετρικές ιδιότητες του δομικού συστήματος καθώς και των μη δομικών στοιχείων που μπορούν να 
επηρεάσουν τη δομική απόκριση, π.χ. τοιχοπληρώσεις, (ii) οι λεπτομέρειες, οι οποίες περιλαμβάνουν 
την ποσότητα οπλισμού και τις λεπτομέρειες στις διατομές οπλισμένου σκυροδέματος, τη σύνδεση των 
διαφραγμάτων των ορόφων με το σύστημα πλευρικής αντίστασης, κονίαμα και τυχόν στοιχεία 
ενίσχυσης της τοιχοποιίας πλήρωσης, και τέλος (iii) τα υλικά, δηλαδή οι μηχανικές ιδιότητες των 
υλικών. 

Ανεκτή Σ.Α.Δ. 

Η ανεκτή στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων αντιστοιχεί σε Στάθμη Αξιοπιστίας, όπου η συνολική 
γεωμετρία και οι διαστάσεις των στοιχείων γίνονται γνωστές ύστερα από έρευνα ή από τα 
κατασκευαστικά σχέδια που χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική κατασκευή και τυχόν μεταγενέστερες 
τροποποιήσεις, καθώς και από ένα επαρκές δείγμα των διαστάσεων της συνολικής γεωμετρίας και των 
στοιχείων που ελέγχθηκαν επιτόπου. Σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων από τα κατασκευαστικά 
σχέδια πραγματοποιείται μια πληρέστερη έρευνα των διαστάσεων. Οι δομικές λεπτομέρειες δεν είναι 
γνωστές από λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια και πραγματοποιούνται υποθέσεις για αυτές βάσει 
της συνήθους πρακτικής κατά την περίοδο κατασκευής. Οι περιορισμένοι έλεγχοι που διενεργούνται 
στα πιο κρίσιμα στοιχεία θα πρέπει να επαληθεύουν ότι οι παραδοχές ανταποκρίνονται στην 
πραγματική κατάσταση. Πληροφορίες σχετικά με τις μηχανικές ιδιότητες των υλικών κατασκευής δεν 
είναι διαθέσιμες, έτσι λαμβάνονται προκαθορισμένες τιμές σύμφωνα με τα πρότυπα κατά την περίοδο 
κατασκευής, που συνοδεύονται από περιορισμένες επιτόπου δοκιμές στα πιο κρίσιμα στοιχεία. 

Η αποτίμηση της κατασκευής με αυτή τη στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων πραγματοποιείται με 
μεθόδους γραμμικής ανάλυσης, στατικής ή δυναμικής. 

Ικανοποιητική Σ.Α.Δ. 

Η ικανοποιητική στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων αντιστοιχεί σε μια Στάθμη Αξιοπιστίας, όπου η 
συνολική γεωμετρία της κατασκευής και οι διαστάσεις των στοιχείων είναι γνωστές από εκτεταμένη 
έρευνα ή από κατασκευαστικά σχέδια που χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική κατασκευή και τυχούσες 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις, καθώς και ένα επαρκές δείγμα των διαστάσεων της συνολικής 
γεωμετρίας και των στοιχείων. Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες είναι γνωστές από εκτεταμένη 
επιτόπου έρευνα ή από ελλιπή κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών σε συνδυασμό με περιορισμένη 
επιτόπου έρευνα των πιο κρίσιμων στοιχείων, η οποία επιβεβαιώνει ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες 
αντιστοιχούν στην πραγματική κατάσταση. Πληροφορίες σχετικά με τις μηχανικές ιδιότητες των 
υλικών κατασκευής είναι διαθέσιμες από εκτεταμένες επιτόπου δοκιμές ή από τις αρχικές 
προδιαγραφές σχεδιασμού σε συνδυασμό με περιορισμένες επιτόπου δοκιμές. 

Η αποτίμηση της κατασκευής με αυτή τη στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων πραγματοποιείται με 
μεθόδους γραμμικής ή μη γραμμικής ανάλυσης, στατικής ή δυναμικής. 

Υψηλή Σ.Α.Δ. 

Η υψηλή στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων αντιστοιχεί σε μία Στάθμη Αξιοπιστίας, όπου η συνολική 
γεωμετρία της κατασκευής και οι διαστάσεις των στοιχείων είναι γνωστές από μια ολοκληρωμένη 
έρευνα ή από το πλήρες σύνολο κατασκευαστικών σχεδίων που χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική 
κατασκευή και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις, καθώς και ένα επαρκές δείγμα των διαστάσεων 
της συνολικής γεωμετρίας και των στοιχείων που ελέγχθηκαν επιτόπου. Οι κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες είναι γνωστές από εκτεταμένη επιτόπου έρευνα ή από το πλήρες σύνολο 
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κατασκευαστικών σχεδίων λεπτομερειών σε συνδυασμό με περιορισμένη επιτόπου έρευνα των πιο 
κρίσιμων στοιχείων, η οποία επιβεβαιώνει ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες αντιστοιχούν στην 
πραγματική κατάσταση. Πληροφορίες σχετικά με τις μηχανικές ιδιότητες των υλικών κατασκευής είναι 
διαθέσιμες από ολοκληρωμένες επιτόπου δοκιμές ή από τις αρχικές αναφορές δοκιμών σε συνδυασμό 
με περιορισμένες επιτόπου δοκιμές. 

Η αποτίμηση της κατασκευής με αυτή την στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων πραγματοποιείται με 
μεθόδους γραμμικής ή μη γραμμικής ανάλυσης, στατικής ή δυναμικής. 

Συντελεστές Ασφαλείας 

Στην ενότητα Συντελεστές Ασφαλείας έχουν εισαχθεί οι συνιστώμενες τιμές των επιμέρους 
συντελεστών ασφαλείας που αντιστοιχούν στην επιτευχθείσα στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων, όπως 
ορίζονται στην ενότητα 4.5 του ΚΑΝ.ΕΠΕ.. Οι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν τις προκαθορισμένες 
τιμές.  

 

Συντελεστές Ασφαλείας 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 

Όλοι οι έλεγχοι στοιχείων (έλεγχοι στροφής χορδής και διάτμησης) θα πρέπει να εκτελούνται για όλα 
τα στοιχεία κάθε ορόφου, σύμφωνα με τις υποενότητες 7.2.2, 7.2.4 και το παράρτημα 7Γ του ΚΑΝ.ΕΠΕ., 
θεωρώντας τα στοιχεία ως κύρια ή δευτερεύοντα σεισμικά στοιχεία, όπως ορίζονται στην υποενότητα 
2.4.3.4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ.. 

Ικανότητα Παραμόρφωσης 

Η ικανότητα παραμόρφωσης των δοκών, των υποστυλωμάτων και των τοιχίων ορίζεται σε όρους 
γωνίας στροφής χορδής θ, δηλαδή της γωνίας μεταξύ της εφαπτόμενης προς τον άξονα στο άκρο 
διαρροής και της χορδής που συνδέει αυτό το άκρο με το άκρο του διατμητικού ανοίγματος  (LV = M / 
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V = ροπή/διάτμηση στην ακραία διατομή). Η γωνία στροφής χορδής είναι επίσης ίση με το λόγο 
μετατοπίσεως του στοιχείου, η οποία είναι η παρέκκλιση στο άκρο του διατμητικού ανοίγματος σε 
σχέση με την εφαπτομένη προς τον άξονα στο άκρο διαρροής που διαιρείται με το διατμητικό άνοιγμα.  

Η ικανότητα παραμόρφωσης των δοκών και των υποστυλωμάτων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 
την έλλειψη κατάλληλης όπλισης για σεισμική αντοχή, από τον τύπο των ράβδων, δηλαδή εάν 
υπάρχουν λείες ράβδοι καθώς και από την προσβασιμότητα της περιοχής επέμβασης. Η ανεπαρκής 
ανάπτυξη του ματίσματος κατά μήκος του ανοίγματος (δοκάρια) και του ύψους (υποστυλώματα) και 
η ανεπαρκής αγκύρωση σε κόμβους δοκού-υποστυλώματος μπορεί να επηρεάσει την απόκριση των 
μελών στην σεισμική δράση, περιορίζοντας δραστικά την ικανότητά της σε σχέση με την κατάσταση 
στην οποία ο οπλισμός θεωρείται πλήρως αποτελεσματικός. Οι ανωτέρω περιορισμοί ως προς την 
ικανότητα παραμόρφωσης, λαμβάνονται υπόψη. 

Η τιμή της ικανότητας γωνίας στροφής χορδής για τη στάθμη επιτελεστικότητας Περιορισμένες Βλάβες 
(Α) είναι η τιμή της ικανότητας γωνίας στροφής χορδής στην καμπτική διαρροή, θy, η οποία 
υπολογίζεται από τις εξισώσεις (Σ.2α) και (Σ.2β) του ΚΑΝ.ΕΠΕ.: 

• Για δοκούς και υποστυλώματα: 

θy = (1 r⁄ )
y

Ls+αVz

3
+ 0,0014 (1 + 1,5

h

Ls
) +

(1 r⁄ )
y
dbfy

8√fc
         (Σ.2α) KAN.EΠE. 

• Για τοιχία: 

θy = (1 r⁄ )
y

Ls+αVz

3
+ 0,0013 +

(1 r⁄ )
y
dbfy

8√fc
           (Σ.2β) KAN.EΠE. 

Όπου Ls είναι η αναλογία μεταξύ της ροπής κάμψης, M, και της διατμητικής δύναμης V, και aV είναι ίση 
με 1,0 εάν η τιμή της διατμητικής δύναμης VR1, η οποία προκαλεί διαγώνια ρωγμή του στοιχείου, είναι 
μικρότερη από την τιμή της διατμητικής δύναμης κατά τη διάρκεια της καμπτικής διαρροής VMu=My/Ls 
ή 0 διαφορετικά. 

Η τιμή για την ικανότητα γωνίας στροφής χορδής για τη στάθμη επιτελεστικότητας της Σημαντικές 
Βλάβες (Β) υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση, σύμφωνα με την ενότητα 9.3.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

θd = 0,5(θy + θum) 𝛾Rd⁄  

Όπου θy υπολογίζεται σύμφωνα με τις εξισώσεις (Σ.2α) και (Σ.2β) και θum σύμφωνα με τις εξισώσεις 
(Σ.11α) και (Σ.11β) του ΚΑΝ.ΕΠΕ.. 

Η τιμή για την ικανότητα γωνίας στροφής χορδής για τη στάθμη επιτελεστικότητας της Οιονεί 
κατάρρευσης (Γ) είναι η μέση τιμή της αντίστασης γωνίας στροφής χορδής στην αστοχία, η οποία 
υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση Σ.8α του ΚΑΝ.ΕΠΕ., από τις ακόλουθες εκφράσεις: 

• Για δοκούς και υποστυλώματα που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν με βάση τις μετά το 
1985 διατάξεις για αντισεισμικότητα, από:  

θum = 0,016 ∙ (0,3ν) [
max(0,01;ω′)

max(0,01;ω−ω′)
fc]

0,225

∙ (αs)
0,3525

(αρs
fyw

fc
)
(1,25100ρd)      (Σ.11α) KAN.EΠE. 

• Για τα τοιχία που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν με βάση τις διατάξεις μετά το 1985 
διατάξεις για αντισεισμικότητα, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο ii) του σχολίου της 
ενότητας 7.2.4.1β, από: 

θum = 0,01 ∙ (0,3ν) [
max(0,01;ω′)

max(0,01;ω−ω′)
fc]

0,225

∙ (αs)
0,3525

(αρsx
fyw

fc
)
(1,25100ρd)      (Σ.11α) KAN.EΠE. 

Οι παραπάνω τιμές διαιρούνται με τον συντελεστή γRd, σύμφωνα με την ενότητα 9.3.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ.. 

Η συνολική ικανότητα γωνίας στροφής χορδής στην αστοχία των μελών από σκυρόδεμα υπό κυκλική 
φόρτιση μπορεί επίσης να υπολογιστεί ως το άθροισμα της γωνίας στροφής χορδής κατά τη διαρροή 
και το πλαστικό τμήμα της αντίστασης γωνίας στροφής χορδής που υπολογίζεται από την ακόλουθη 
έκφραση: 
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• Για δοκούς και υποστυλώματα που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν με βάση τις μετά το 
1985 διατάξεις για αντισεισμικότητα, από: 

θum
pl

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

max(0,01;ω−ω′)
]
0,3

(fc)
0,2(αs)

0,3525
(αρs

fyw

fc
)
(1,275100ρd)  

 (Σ.11β) KAN.EΠE. 

• Για τα τοιχία που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν με βάση τις διατάξεις μετά το 1985 
διατάξεις για αντισεισμικότητα, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο ii) του σχολίου της 
ενότητας 7.2.4.1β, από: 

θum
pl

= θu − θy = 0,0087 ∙ (0,25ν) [
max(0,01;ω′)

max(0,01;ω−ω′)
]
0,3

(fc)
0,2(αs)

0,3525
(αρs

fyw

fc
)
(1,275100ρd)  

(Σ.11β) KAN.EΠE. 

Για στοιχεία με ράβδους οπλισμού σχεδιασμένες και κατασκευασμένες, σύμφωνα με τους κανόνες που 
ίσχυαν πριν από το 1985 στην Ελλάδα, οι τιμές που υπολογίζονται με βάση τις εξισώσεις Σ.8α και Σ.8β 
παραπάνω, πρέπει να διαιρούνται με 1.2. 

Η καμπυλότητα διαρροής του τελευταίου παράγοντα υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση 
(Παράρτημα 7Α του ΚΑΝ.ΕΠΕ.), για τις διατομές των οποίων η θλιβόμενη ζώνη έχει σταθερό πλάτος και 
για την περίπτωση που η διαρροή της διατομής οφείλεται σε διαρροή του χάλυβα. 

φy = (1 r⁄ )y =
fy

Es(1−ξy)d
                               (A.1) KAN.EΠE. 

Εάν η διατομή διαρρέει λόγω της παραμόρφωσης του σκυροδέματος σε θλίψη, δηλαδή για την 
παραμόρφωση της θλιπτικής ίνας στο άκρο μεγαλύτερη από εc ≈ 1.8 fc Ec⁄ , τότε η καμπυλότητα 
διαρροής υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη έκφραση του Παραρτήματος 7Α του ΚΑΝ.ΕΠΕ: 

φy = (1 r⁄ )y =
εc

ξyd
≈

1.8fc

Ecξyd
               (A.2) KAN.EΠE. 

Η χαμηλότερη από τις δύο παραπάνω τιμές χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ικανότητας γωνίας 
στροφής χορδής. 

Σύμφωνα με την ενότητα 7.2.4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ., η ικανότητα γωνίας στροφής χορδής επηρεάζεται 
σημαντικά από διάφορους παράγοντες όπως το έτος κατασκευής. Εάν η δομή έχει κατασκευαστεί με 
κανονισμούς πριν από το 1985, τότε οι μέσες τιμές της αντίστασης γωνίας στροφής χορδής και το 
πλαστικό τμήμα της μέσης γωνίας στροφής χορδής, διαιρούνται με 1,2. Επιπλέον, εάν οι 
παραμορφωμένες διαμήκεις ράβδοι έχουν ευθείες άκρες που αγκυρώνονται ξεκινώντας από το ακραίο 
τμήμα του μέλους, το πλαστικό τμήμα της στροφής  χορδής υπολογίζεται με την τιμή του λόγου 
θλιπτικού οπλισμού, ω’, διπλασιασμένη σε σχέση με την τιμή που εφαρμόζεται έξω από τη μάτιση. 
Επιπρόσθετα, σε διατομές όπου το μήκος παράθεσης οπλισμού lb είναι μικρότερο από το ελάχιστο 
μήκος παράθεσης για παραμόρφωση αστοχίας lbu,min, το πλαστικό τμήμα της αντίστασης γωνίας 
στροφής χορδής πολλαπλασιάζεται με τον λόγο lb/lbu,min (πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό του 
lbu,min , μπορούν να βρεθούν στην ενότητα 7.2.4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ., ενώ η τιμή για την γωνία στροφής χορδής 
κατά τη διαρροή, θy υπολογίζει την επίδραση του ματίσματος σύμφωνα με την ενότητα 7.2.2 του 
ΚΑΝ.ΕΠΕ.). Τέλος, εάν εφαρμοστούν λείες (απλές) διαμήκεις ράβδοι, οι τιμές που λαμβάνονται για 
ραβδωτές ράβδους πολλαπλασιάζονται με έναν συντελεστή ίσο με 95% και στην περίπτωση που τα 
στοιχεία με μήκος παράθεσης οπλισμού, lb , μικρότερο από 15db, η μέση τιμή της γωνίας στροφής 
χορδής σε θραύση πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή που διατίθεται στην ενότητα 7.2.4 του 
ΚΑΝ.ΕΠΕ.. 

Στην περίπτωση κυκλικών υποστυλωμάτων, οι ανωτέρω εξισώσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τον υπολογισμό της αντίστασης γωνίας στροφής χορδής των στοιχείων. Στο SeismoStruct οι 
παρακάτω εξισώσεις που προτείνονται από τους D. Biskinis and M.N. Fardis [2013] χρησιμοποιούνται 
για θy και θu. 

θy = φy

LV + αVz

3
+ 0.0027 (1 − min (1;

2

15

Ls

D
)) + αsl

φydbLfy

8√fc
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Όπου οι τιμές fy και fc είναι σε MPa, αV=1 εάν VRc<VMy, VRc υπολογίζεται σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 
(CEN 2004), αλλιώς αV=0 και αsl=0 αν η εξόλκευση των ράβδων εφελκυσμού από τη ζώνη παράθεσης 
πέρα από το άκρο διαρροής, είναι φυσικά αδύνατη, αλλιώς αsl=1 

θu = (θy + (φu − φy)Lpl(1 − 0.5 Lpl Ls⁄ ) + αslΔθu,slip) γel⁄  

Όπου το γel είναι ίσο με 2.0 για τα στοιχεία που σχεδιάστηκαν με τις διατάξεις πριν από το 1985 για 
σεισμικό σχεδιασμό και ίσο με 1.0 για τα στοιχεία που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν σύμφωνα 
με τους κανόνες που ισχύουν στην Ελλάδα μετά το 1985, οι Δθu,slip και Lpl υπολογίζονται σύμφωνα με 
τις ακόλουθες εξισώσεις: 

Δθu,slip = 10dbl (φu + φy) 2⁄  

Lpl = 0.6D [1 +
1

6
min (9;

Ls

D
)] 

Συνιστάται στους χρήστες να ανατρέχουν στις σχετικές δημοσιεύσεις για τον ορισμό των άλλων 
παραμέτρων και για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την έκφραση. 

Μανδύες Σκυροδέματος 

Οι τιμές των μελών με μανδύα για 𝑀𝑦
∗ , 𝜃𝑦

∗ και 𝜃𝑢
∗ που υιοθετούνται στους ελέγχους ικανότητας, 

εξαρτώνται από τις αντίστοιχες τιμές που υπολογίζονται από την ενότητας 8.2.1 και σύμφωνα με τις 
ακόλουθες εξισώσεις της ενότητας 8.2.1.5 (η) του ΚΑΝ.ΕΠΕ..  

Ροπή διαρροής: 

𝑀𝑦
∗ = 0.90𝑀𝑦 

Γωνία στροφής χορδής στη διαρροή: 

𝜃𝑦
∗ = 1.25𝜃𝑦 

Γωνία στροφής χορδής κατά την αστοχία: 

𝜃𝑢
∗ = 0.80𝜃𝑢 

Περιτύλιξη με ΙΟΠ  

Η συμβολή των υφασμάτων ΙΟΠ στην ικανότητα των μελών λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με το 
Παράρτημα Α του EN1998-3: 2005, όπως περιγράφεται στη συνέχεια: 

Η επίδραση των υφασμάτων ΙΟΠ στην αντοχή στην κάμψη των μελών κατά τη διαρροή, υπολογιζόμενη 
σύμφωνα με την ενότητα 7.2.2, αμελείται. 

Η συνολική ικανότητα γωνίας στροφής χορδής και το πλαστικό τμήμα της για τα μέλη ορθογώνιας 
διατομής με στρογγυλεμένες γωνίες, υπολογίζεται μέσω των εκφράσεων (Σ.11α) και (Σ.11β), 
αντίστοιχα, με τον εκθέτη του όρου λόγω της περίσφιγξης να αυξάνεται κατά αρfff,e όπου α είναι ο 
συντελεστής αποτελεσματικότητας περίσφιγξης (confinement effectiveness factor), ρf η αναλογία 
υφάσματος ΙΟΠ παράλληλη με την διεύθυνση φόρτισης και ff,e μια ενεργή τάση που δίνεται από την 
εξίσωση (A.35) του EC8: Μέρος 3. 

Ικανότητα Ροπής Κάμψης 

Η ικανότητα ροπής κάμψης δοκών, υποστυλωμάτων και τοιχίων με πρισματική διατομή υπολογίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 των D. Biskinis and MN Fardis (2009), ενώ για τη ροπή κάμψης των 
κυκλικών υποστυλωμάτων εφαρμόζεται η παράγραφος 4 των Biskinis and MN Fardis (2013). 

Διατμητική Αντοχή 

Η Διατμητική Αντοχή υπολογίζεται με την ακόλουθη έκφραση σύμφωνα με το Παράρτημα 7Γ του 
ΚΑΝ.ΕΠΕ., όπως ελέγχεται από τους συνδετήρες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη μείωση που οφείλεται 
στην απαίτηση πλαστιμότητας. 
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VR =
h−x

2Ls
min(N; 0,55Acfc) + (1 − 0,05 min(5; μθ

pl
))[0,16max(0,5; 100ρtot) (1 −

0,16min(5;αs))√fcAc + Vw]                (Γ.1) ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

Η αντοχή σε διάτμηση ενός τοιχίου δεν μπορεί να ληφθεί μεγαλύτερη από την τιμή που αντιστοιχεί σε 
αστοχία από θραύση κορμού, VR,max, η οποία υπό κυκλική φόρτιση υπολογίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα 7Γ του ΚΑΝ.ΕΠΕ.. από την ακόλουθη έκφραση: 

VR,max = 0,85 (1 − 0,06min(5; μθ
pl

)) (1 + 1,8min (0,15;
N

Acfc
)) (1 + 0,25max(1,75; 100ρtot)) ∙ (1 −

0,2min(2;αs))√fcbwz                                                                             (Γ.4) ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

Η αντοχή διάτμησης VR των υποστυλωμάτων με λόγο διάτμησης αs≤2.0 δεν μπορεί να ληφθεί 
μεγαλύτερη από την τιμή που αντιστοιχεί σε αστοχία από θραύση κορμού κατά μήκος της διαγώνιας 
του υποστυλώματος μετά από καμπτική διαρροή, VR,max, η οποία υπό κυκλική φόρτιση υπολογίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα 7Γ του ΚΑΝ.ΕΠΕ. από την ακόλουθη έκφραση: 

VR,max = 4
7⁄ (1 − 0,02min(5; μθ

pl
)) (1 + 1,35

N

Acfc
) (1 + 0,45(100ρtot))√min(40; fc)bwz sin 2δ 

                   (Γ.5) ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

Όπου δ είναι η γωνία μεταξύ της διαγώνιας και του άξονα του υποστυλώματος (tan δ =
h 2Ls = 0.5 αs⁄⁄ ). 

Πρέπει να ελεγχθεί στα τοιχία η πιθανότητα ολίσθησης στη βάση ή σε όποιο κομμάτι της διατομής που 
ο διαμήκης οπλισμός μπορεί να διαρρεύσει. Δεν πρέπει να ελεγχθεί η αντοχή σε ολίσθηση σε τοιχία που 
η αστοχία σε τέμνουσα συμβαίνει πριν τη διαρροή σε κάμψη. Η αντοχή σε ολίσθηση μπορεί να 
υπολογιστεί από την ακόλουθη εξίσωση του Παραρτήματος 7Α του ΚΑΝ.ΕΠΕ.: 

VR,SLS = Vi + Vf + Vd                                                                                                                          (Γ.6) KAN.EΠE. 

Με 

Vi = ∑Asifyi cosφ                 (Γ.7) KAN.EΠE. 

Vf = min(μ[(∑Asvfyv + N)ξ + My z⁄ ]; 0.3fcAcompr)             (Γ.8) KAN.EΠE. 

Όπου το ξ υπολογίζεται σύμφωνα με τις εξισώσεις Γ.10-Γ13 του Παραρτήματος 7Γ του ΚΑΝ.ΕΠΕ., και 

Vd = 1.6∑Asv√fcfyv ≤ ∑Asvfyv √3⁄                (Γ.9) KAN.EΠE. 

Συνίσταται στους χρήστες να ανατρέξουν στην σχετική βιβλιογραφία για τον ορισμό των παραμέτρων 
και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις παραπάνω εκφράσεις. 

Εναλλακτικά, η αντοχή σε ολίσθηση μπορεί να υπολογιστεί από την ακόλουθη εξίσωση του 
Παραρτήματος 7Γ του ΚΑΝ.ΕΠΕ.: 

VR,SLS = (1 − 0,025μθ
pl

)min

(

  
 

0,5∑[Asfy(0,6sin φ + cosφ)] + 0,6N + 1,1 ∑[As√fcfy sinφ] ;

0,2min (0,55; 0,55 (
30

fc
)

1
3
) fcAc

)

  
 

 

(Γ.14) KAN.EΠE. 

Συνίσταται στους χρήστες να ανατρέξουν στην σχετική βιβλιογραφία για τον ορισμό των παραμέτρων 
και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις παραπάνω εκφράσεις. 

Οι εξισώσεις  (Γ.1)-(Γ.3) και (Γ.4) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τοιχία με λόγο διάτμησης αs≥1.0. 
Για τοιχία με χαμηλό λόγο διάτμησης αs≤1.2, η ικανότητα σε διάτμηση πρέπει να υπολογιστεί από την 
ακόλουθη εξίσωση του Παραρτήματος 7Γ του ΚΑΝ.ΕΠΕ.: 

VR,squat = Vsi + Vc              (Γ.15) KAN.EΠE. 
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με 

Vs = min {
𝜌hbwmin((d − x) tan 𝜃cr, Ls⁄ )fyh

(𝜌vbwmin(Ls tan 𝜃cr , d − x)fyv + Asfy) tan 𝜃cr⁄
}           (Γ.16) KAN.EΠE. 

με 

Vc = (1 + 150ρ)(1 − 0.725αs) (
2

3
Acfct√1 +

N

Acfct
)            (Γ.17) KAN.EΠE. 

Συνίσταται στους χρήστες να ανατρέξουν στην σχετική βιβλιογραφία για τον ορισμό των παραμέτρων 
και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις παραπάνω εκφράσεις. 

Μανδύες Σκυροδέματος 

Η τιμή της διατμητικής αντοχής 𝑉𝑅
∗ των μελών με μανδύα σκυροδέματος που υιοθετείται στους 

ελέγχους ικανότητας εξαρτάται από την αντίστοιχη τιμή που υπολογίζεται από την ενότητα 8.2.1, 
σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση της ενότητας 8.2 .1.5 (η) του ΚΑΝ.ΕΠΕ.: 

VR
∗ = 0.9VR 

Περιτύλιξη με ΙΟΠ 

Η αντίσταση VR, σε κυκλική φόρτιση μπορεί να υπολογιστεί από την έκφραση (Γ.1) του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
προσθέτοντας στην Vw, τη συμβολή του υφάσματος ΙΟΠ στην αντοχή διάτμησης. Η συμβολή του 
υφάσματος ΙΟΠ στο Vjd υπολογίζεται με την ακόλουθη έκφραση: 

Vjd = σjdρjbwhj,ef(cotθ + cotα)sin2α                           (8.13) ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

Όπου ρf είναι η γεωμετρική αναλογία του υφάσματος ΙΟΠ, υπολογιζόμενη σύμφωνα με την εξίσωση 
(Σ8.8) του ΚΑΝ.ΕΠΕ.. 

Στοιχεία Φέρουσας Τοιχοποιίας  

Όλοι οι έλεγχοι για τα στοιχεία φέρουσας τοιχοποιίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον 
Ευρωκώδικα. 

ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
Κάθε στατική ανελαστική ανάλυση οδηγεί σε μια καμπύλη ικανότητας, η οποία είναι μια σχέση μεταξύ 
της συνολικής τέμνουσας βάσης και της οριζόντιας μετατόπισης ενός αντιπροσωπευτικού σημείου της 
κατασκευής, που ονομάζεται ‘κόμβος ελέγχου’, με τις τιμές της μετατόπισης ελέγχου να κυμαίνονται 
μεταξύ του μηδενός και μιας μέγιστης τιμής που καθορίζεται από το χρήστη. 

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

Η στοχευόμενη μετακίνηση δt (§ 5.7.4.2) υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την μετατόπιση ενός κτιρίου το οποίο αποκρίνεται ανελαστικά. Δίνεται η 
δυνατότητα να εξεταστεί η μετατόπιση ενός ελαστικού μονοβάθμιου συστήματος με μια θεμελιώδη 
ιδιοπερίοδο ίση με τη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο του κτιρίου, που υπόκειται στις σεισμικές δράσεις. 
Απαιτείται κατάλληλη διόρθωση προκειμένου να υπολογιστεί η αντίστοιχη μετατόπιση του κτιρίου 
που θεωρείται ότι ανταποκρίνεται ως ένα ελαστικό-τέλεια πλαστικό σύστημα. 

Αν δεν χρησιμοποιηθεί μια ακριβέστερη μέθοδος, η στοχευόμενη μετακίνηση μπορεί να υπολογιστεί 
χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση και να διορθωθεί (εφόσον είναι απαραίτητο) σύμφωνα με το 
§5.7.4.2 ως εξής: 

δt = C0 ∙ C1 ∙ C2 ∙ C3 ∙ (Te
2 4π2⁄ )Se(T)                           (Σ5.6) ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

Όπου Se(T) είναι η ελαστική φασματική ψεύδο-επιτάχυνση (που προέρχεται από το φάσμα EC8) που 
αντιστοιχεί στην ισοδύναμη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο της κατασκευής Τe στο διάγραμμα μετατόπισης-
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δύναμης του συστήματος, όπως ορίζεται στην εξίσωση S5.5 της § 5.7.3.5) και C0, C1, C2 και C3 είναι 
διορθωτικοί συντελεστές που ορίζονται ως εξής: 

C0: Συντελεστής που συσχετίζει τη φασματική μετατόπιση του ισοδύναμου ελαστικού συστήματος με 
δυσκαμψία Κe (Sd=[Te2/4π2]Se(T)), με την πραγματική μετατόπιση δt της κορυφής της κατασκευής, η 
οποία υποτίθεται ότι αποκρίνεται ως ένα ελαστο-πλαστικό σύστημα (§ 5.7.3.4). Οι τιμές αυτού του 
συντελεστή μπορούν να ληφθούν ίσες με 1,0, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, για έναν αριθμό ορόφων ίσο με 1, 2, 3, 5 
και ≥ 10, αντίστοιχα. 

Ο λόγος C1=δinel/δel της μέγιστης ανελαστικής μετατόπισης ενός κτιρίου στην αντίστοιχη ελαστική 
μετατόπιση μπορεί να ληφθεί από τις ακόλουθες σχέσεις: 

C1=1.0 για Τ ≥ ΤC , και 

C1=[1.0+(R-1)TC/Τ]/R για Τ < ΤC , 

Όπου ΤC είναι η  περίοδος όπου αρχίζει ο φθίνων κλάδος του φάσματος απόκρισης (EC8-Μέρος 1) και 
R=Vel/Vy ο λόγος της ελαστικής απαίτησης προς την αντοχή διαρροής της κατασκευής. Αυτός ο λόγος 
μπορεί να υπολογισθεί από τη σχέση: 

R =
Se(T) g⁄

Vy W⁄
∙ Cm               (Σ5.7) ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

Όπου η αντοχή διαρροής Vy υπολογίζεται με την κατάλληλη γραμμικοποίηση της τέμνουσας βάσης 
έναντι της σχέσης μετατόπισης κορυφής του κτιρίου, όπως ορίζεται στο §5.7.3.4. Για λόγους ευκολίας 
(και συντηρητικά), ο λόγος Vy/W μπορεί να θεωρηθεί ίσος με 0,15 για κτίρια με διπλό δομικό σύστημα 
και 0,10 για κτίρια με αμιγώς πλαισιακό σύστημα. 

C2: Συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την επίδραση του σχήματος του βρόχου υστέρησης στη μέγιστη 
μετατόπιση. Οι τιμές της μπορούν να ληφθούν από τον Πίνακα Σ5.1. 

Στάθμη 
Επιτελεστικότητας 

T=0.1s T≥TC 

Δομικός 
Τύπος 1 

Δομικός 
Τύπος 2 

Δομικός 
Τύπος 1 

Δομικός 
Τύπος 2 

«Περιορισμένες 
Βλάβες» 

1.0 1.0 1.0 1.0 

«Σημαντικές 
Βλάβες» 

1.3 1.0 1.1 1.0 

«Οιονεί 
Κατάρρευση» 

1.5 1.0 1.2 1.0 

Πίνακας Σ5.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ.: Τιμές του συντελεστή C2 

Δεδομένου ότι τα δομικά συστήματα του Τύπου 1 χαρακτηρίζονται ως δομές με χαμηλή πλαστιμότητα 
(π.χ. κτίρια κατασκευασμένα πριν από το 1985 ή κτίρια που η καμπύλη αντίστασής τους 
χαρακτηρίζεται από μια διαθέσιμη πλαστιμότητα μετακινήσεων μικρότερη από 2), τα οποία 
αναμένεται να έχουν φτωχότερη υστερητική συμπεριφορά από εκείνα με υψηλή ολκιμότητα που 
χαρακτηρίζονται ως συστήματα Τύπου 2 (π.χ. τα κτίρια που κατασκευάστηκαν μετά το 1985 ή κτίρια 
των οποίων η καμπύλη αντίστασης χαρακτηρίζεται από διαθέσιμη πλαστιμότητα μετακινήσεων 
μεγαλύτερη του 2). Δεδομένου ότι η επίδραση της υστερητικής συμπεριφοράς είναι μεγαλύτερη για 
υψηλότερα επίπεδα μετελαστικής δομικής απόκρισης, οι τιμές του συντελεστή C2 εξαρτώνται από τη 
στάθμη επιτελεστικότητας. 

C3: Συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την αύξηση των μετατοπίσεων εξαιτίας των φαινομένων 
δευτέρας τάξεως (P-Δ). Μπορεί να ληφθεί ίσος με 1+5(θ-0.1)/Τ, όπου θ είναι ο συντελεστής 
ευαισθησίας σχετικής μετακίνησης ορόφων (βλέπε EC8-Μέρος1). Στην συνηθισμένη περίπτωση (για 
κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος και κτίρια με τοιχοποιίες) όπου θ<0.1, λαμβάνεται C3=1.0. 
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Προσδιορισμός της εξιδανικευμένης ελαστικής - τέλεια πλαστικής σχέσης δύναμης-μετατόπισης  

Η μη γραμμική σχέση μετατόπισης δύναμης που συνδέει την τέμνουσα βάσης με την μετατόπιση του 
κόμβου ελέγχου πρέπει να αντικατασταθεί από μια εξιδανικευμένη καμπύλη για τον προσδιορισμό της 
ισοδύναμης πλευρικής ακαμψίας Ke και της αντίστοιχης αντοχής διαρροής Vy του κτιρίου. 

Συνιστάται η εξιδανικευμένη καμπύλη αντίστασης (σχέση μετατόπισης-δύναμης) να είναι διγραμμική, 
με κλίση του πρώτου κλάδου ίση με Ke και κλίση του δεύτερου κλάδου ίση με αKe. Οι δύο γραμμές που 
συνθέτουν τη διγραμμική καμπύλη μπορούν να οριστούν γραφικά, βάσει του κριτηρίου των περίπου 
ίσων εμβαδών των διατομών που ορίζονται πάνω και κάτω από τη διασταύρωση των πραγματικών και 
των εξιδανικευμένων καμπυλών (Σχήμα 5.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ.). 

 

Σχήμα Σ.5.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Εξιδανίκευση μιας (ενδεικτικής) καμπύλης αντίστασης της 
κατασκευής με διγραμμική καμπύλη 

Η ισοδύναμη πλευρική δυσκαμψία Ke καθορίζεται ως η επιβατική δυσκαμψία που αντιστοιχεί σε μια 
δύναμη ίση με το 60% της δύναμης διαρροής Vy, η οποία ορίζεται από τη διασταύρωση των παραπάνω 
γραμμών. Η κανονικοποιημένη κλίση (α) του δεύτερου κλάδου καθορίζεται από μια ευθεία γραμμή που 
διέρχεται από το σημείο της (πραγματικής) μη-γραμμικής καμπύλης αντίστασης που αντιστοιχεί στην 
οριακή μετατόπιση (δu), πέρα από την οποία παρατηρείται σημαντική ελάττωση της αντοχής της 
κατασκευής (Σχήμα 5.2). Σε κάθε περίπτωση, η υπολογισμένη τιμή του α πρέπει να είναι θετική (ή 
μηδενική), αλλά όχι μεγαλύτερη από 0,10 (για να είναι συμβατή με τις άλλες παραδοχές που 
προκύπτουν από τη μέθοδο εκτίμησης της στοχευόμενης μετακίνησης δt, όπως ο συντελεστής C1). Το 
συνιστώμενο ποσοστό μείωσης της αντίστασης είναι 15%, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα κύριο 
κατακόρυφο μέλος δεν έχει φθάσει σε αστοχία σε αυτό το επίπεδο (σε αυτή την περίπτωση, η 
διγραμμικότητα της καμπύλης θα γίνει για τη μετατόπιση που αντιστοιχεί σε αυτή την αστοχία).  

Προσδιορισμός Θεμελιώδους Ιδιοπεριόδου 

Η ισοδύναμη κυριαρχούσα ιδιοπερίοδος στη θεωρούμενη διεύθυνση εκτιμάται με βάση την 
εξιδανικευμένη καμπύλη αντίστασης. 

Η τιμή Te της ισοδύναμης κυριαρχούσας ιδιοπεριόδου υπολογίζεται από τη σχέση:  

Te = T√
K0

Ke
               (Σ5.5) ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

όπου Τ η ελαστική θεμελιώδης ιδιοπερίοδος στη θεωρούμενη διεύθυνση που υπολογίζεται με βάση την 
ιδιομορφική ανάλυση, K0 η αντίστοιχη ελαστική πλευρική δυσκαμψία, και Ke η ισοδύναμη πλευρική 
δυσκαμψία. 



 

Παράρτημα Θ6 - TBDY 

Σε αυτό το παράρτημα, παρουσιάζονται οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των 
κατασκευών σύμφωνα με τον Τούρκικο Αντισεισμικό Κανονισμό Κτιρίων- Turkish Earthquake Building 
Regulations-TBDY. 

ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Σύμφωνα με τις ενότητες 2.2, 3.4 και 3.5 του TBDY, οι στόχοι της αποτίμησης ή του ανασχεδιασμού 
αποτελούνται από συνδυασμούς τόσο ενός επιπέδου ικανότητας όσο και μιας σεισμικής δράσης, 
δεδομένης μιας πιθανότητας υπέρβασης εντός ενός κύκλου ζωής του κτιρίου (σεισμός σχεδιασμού), 
όπως φαίνεται στον πίνακα παρακάτω. 

Επίπεδο 
Σεισμικού 
Κινδύνου 

Στάθμες Επιτελεστικότητας Κτιρίου 

Αδιάλειπτη 
Χρήση  
(KK) 

Άμεση Χρήση 
(HK) 

Προστασία 
Ζωής 
(CG) 

Οιονεί Κατάρρευση 
(BP) 

DD-4  
(68%/50 
χρόνια) 

a b c 
d 

DD-3  
(50%/50 
χρόνια) 

e f g 
h 

DD-2  
(10%/50 
χρόνια) 

i j k 
l 

DD-1  
(2%/50 χρόνια) 

m n o 
p 

Στάθμες Επιτελεστικότητας Κτιρίου 

Το στοχευόμενο επίπεδο ικανότητας αναφέρεται στο επίπεδο βλαβών στην κατασκευή που ορίζεται 
από τέσσερις στάθμες επιτελεστικότητας, με τις ονομασίες Αδιάλειπτη Χρήση (KK), Άμεση Χρήση (HK), 
Προστασία Ζωής (CG) και Οιονεί Κατάρρευση (BP).   

Στάθμη Επιτελεστικότητας Αδιάλειπτη Χρήση (KK) 

Η αδιάλειπτη χρήση μετά το σεισμό (ΚΚ), σύμφωνα με τον TBDY, είναι μια κατάσταση στην οποία 
αναμένεται ότι οι βλάβες δεν είναι σημαντικές και η κατασκευή δεν χρειάζεται κανένα μέτρο επισκευής. 
Τα δομικά στοιχεία δεν έχουν διαρρεύσει σημαντικά και διατηρούν την αντοχή και δυσκαμψία τους. Τα 
μη φέροντα δομικά στοιχεία όπως οι τοιχοπληρώσεις δεν έχουν υποστεί ζημιές. 

Στάθμη Επιτελεστικότητας Άμεση Χρήση (ΗK) 

Η Άμεση Χρήση (ΗΚ), σύμφωνα με τον TBDY, είναι μια κατάσταση κατά την οποία αναμένεται ότι καμιά 
λειτουργία του κτιρίου δεν διακόπτεται κατά τη διάρκεια και μετά τον σεισμό σχεδιασμού, με την 
πιθανή εξαίρεση λειτουργιών μικρής σημασίας. Τριχοειδείς ρωγμές μπορεί να συμβούν στην 
κατασκευή. 
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Στάθμη Επιτελεστικότητας Προστασία Ζωής (CG) 

Η Προστασία Ζωής (CG), σύμφωνα με τον TBDY, είναι μια κατάσταση κατά την οποία αναμένονται 
επισκευάσιμες βλάβες στην κατασκευή κατά τη διάρκεια του σεισμού σχεδιασμού, χωρίς ανθρώπινη 
απώλεια ή σοβαρό τραυματισμό και χωρίς ουσιαστική ζημιά στην ιδιωτική περιουσία ή υλικά που είναι 
αποθηκευμένα στο κτίριο. 

Στάθμη Επιτελεστικότητας Οιονεί Κατάρρευση (BP) 

Η Οιονεί Κατάρρευση (BP), σύμφωνα με τον TBDY, είναι μια κατάσταση κατά την οποία εκτεταμένες 
και σοβαρές (μη επισκευάσιμες γενικά) ζημιές αναμένονται κατά τη διάρκεια του σεισμού σχεδιασμού. 
Όμως η κατασκευή διατηρεί την ικανότητά της να φέρει τα κατακόρυφα φορτία (κατά τη διάρκεια και 
για μια περίοδο μετά το σεισμό), χωρίς άλλο ουσιαστικό συντελεστή ασφάλειας έναντι ολικής ή μερικής 
κατάρρευσης. 

Τα κριτήρια για την επιλογή των Στόχων Ικανότητας μπορούν να βρεθούν στον TBDY.  

Πληροφορίες για την αποτίμηση της κατασκευής 

Προκειμένου να επιλεγεί ο αποδεκτός τύπος ανάλυσης και οι κατάλληλες τιμές των συντελεστών 
ασφαλείας, ορίζονται οι ακόλουθες δύο στάθμες αξιοπιστίας. 

• Περιορισμένη Στάθμη Αξιοπιστίας 
• Εκτεταμένη Στάθμη Αξιοπιστίας 

Οι παράγοντες που καθορίζουν τη στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων είναι (i) η γεωμετρία, δηλαδή οι 
γεωμετρικές ιδιότητες του δομικού συστήματος, καθώς και των μη δομικών στοιχείων που μπορούν να 
επηρεάσουν την απόκριση, π.χ. τοιχοπληρώσεις, (ii) οι λεπτομέρειες, οι οποίες περιλαμβάνουν την 
ποσότητα οπλισμού και τις λεπτομέρειες στις διατομές οπλισμένου σκυροδέματος, τη σύνδεση των 
διαφραγμάτων των ορόφων με την κατασκευή πλευρικής αντίστασης, το κονίαμα και τυχόν ενισχύσεις 
της τοιχοποιίας πλήρωσης, και τέλος (iii) τα υλικά, δηλαδή οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών. 

Περιορισμένη Στάθμη Αξιοπιστίας 

Η περιορισμένη στάθμη αξιοπιστίας αντιστοιχεί σε μια στάθμη αξιοπιστίας που οι πληροφορίες 
συλλέγονται από σχέδια με επαρκείς πληροφορίες για την ανάλυση των απαιτήσεων των μελών και τον 
υπολογισμό της ικανότητάς τους. Τα σχέδια δείχνουν τη διάταξη του συστήματος ανάληψης 
κατακόρυφων φορτίων και του συστήματος ανάληψης των σεισμικών δράσεων με επαρκείς 
πληροφορίες. Σε περίπτωση απουσίας επαρκών πληροφοριών στα σχέδια, ατελείς ή ανύπαρκτες 
πληροφορίες συμπληρώνονται από αναλυτική αποτίμηση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων 
καταστροφικών και μη-καταστροφικών μεθόδων.  

Εκτεταμένη Στάθμη Αξιοπιστίας 

Η εκτεταμένη στάθμη αξιοπιστίας αντιστοιχεί σε μια κατάσταση γνώσης που οι πληροφορίες  
συλλέγονται από την τεχνική έκθεση και τα κατασκευαστικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων 
σχεδίων, προδιαγραφών, τεστ υλικών, και εκθέσεις πιστοποίησης ποιότητας για την αρχική κατασκευή 
και τις ακόλουθες τροποποιήσεις της. Οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται από οπτική αποτίμηση της 
κατασκευής. Σε περιπτώσεις που τα κατασκευαστικά έγγραφα δεν είναι πλήρη, οι πληροφορίες που 
λείπουν συμπληρώνονται από αναλυτική αποτίμηση που περιλαμβάνει καταστρεπτικές και μη-
καταστρεπτικές έρευνες. Σε περίπτωση απουσίας τεστ υλικών και πιστοποιήσεων ποιότητας, οι 
ιδιότητες των υλικών προσδιορίζονται από αναλυτικά τεστ υλικών σύμφωνα με τον TBDY, Κεφάλαιο 
15. 

Συντελεστές Εμπιστοσύνης 

Στον επόμενο πίνακα της ενότητας 15.2.12 του TBDY οι συντελεστές εμπιστοσύνης για κάθε επίπεδο 
εμπιστοσύνης εμφανίζονται. 
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Στάθμη Αξιοπιστίας 
Συντελεστής 
Αξιοπιστίας 

Περιορισμένη 0.75 

Εκτεταμένη 1.00 

Πίνακας 15.1 του TBDY – Συντελεστές Εμπιστοσύνης 

Συντελεστές Ασφαλείας 

Στον TBDY οι συντελεστές ασφαλείας ενσωματώνονται άμεσα στις αντοχές των μελών και στα όρια 
παραμόρφωσης. 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 

Όλοι οι έλεγχοι των μελών (ικανότητα στροφής χορδής, ικανότητα σε παραμόρφωση και ικανότητα σε 
διάτμηση) πρέπει να εκτελούνται για όλα τα μέλη κάθε ορόφου, σύμφωνα με τις ενότητες 5 και το 
Παράρτημα 15 του TBDY. 

Ικανότητα Παραμόρφωσης 

Η ικανότητα παραμόρφωσης των δοκών, των υποστυλωμάτων και των τοιχίων ορίζεται σε όρους 
γωνίας στροφής χορδής θ, δηλαδή της γωνίας μεταξύ της εφαπτόμενης προς τον άξονα στο άκρο 
διαρροής και της χορδής που συνδέει αυτό το άκρο με το άκρο του διατμητικού ανοίγματος  (LV = M / 
V = ροπή/διάτμηση στην ακραία διατομή). Η γωνία στροφής χορδής είναι επίσης ίση με το λόγο 
μετατοπίσεως του στοιχείου, που είναι η παρέκκλιση στο άκρο του διατμητικού ανοίγματος σε σχέση 
με την εφαπτομένη προς τον άξονα στο άκρο διαρροής που διαιρείται με το διατμητικό άνοιγμα. 

Η ικανότητα παραμόρφωσης των δοκών και των υποστυλωμάτων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 
την έλλειψη κατάλληλης όπλισης για σεισμική αντοχή, από τον τύπο των ράβδων, δηλαδή εάν 
υπάρχουν λείες ράβδοι καθώς και από την προσβασιμότητα της περιοχής επέμβασης. Η ανεπαρκής 
ανάπτυξη του ματίσματος κατά μήκος του ανοίγματος (δοκάρια) και του ύψους (υποστυλώματα) και 
η ανεπαρκής αγκύρωση σε κόμβους δοκού-υποστυλώματος μπορεί να επηρεάσει την απόκριση των 
μελών στην σεισμική δράση, περιορίζοντας δραστικά την ικανότητά της σε σχέση με την κατάσταση, 
στην οποία ο οπλισμός θεωρείται πλήρως αποτελεσματικός. Οι ανωτέρω περιορισμοί ως προς την 
ικανότητα παραμόρφωσης, λαμβάνονται υπόψη. 

Η τιμή της ικανότητας γωνίας στροφής χορδής για τη στάθμη επιτελεστικότητας της Αδιάλειπτης 
Χρήσης (ΚΚ) και Άμεσης Χρήσης (HK) είναι η τιμή της ικανότητας γωνίας στροφής χορδής στην 
καμπτική διαρροή, θy, η οποία υπολογίζεται από τις εξισώσεις (5.3) και (5.8b) του TBDY.: 

θy =
φyLs

3
+ 0,0015η (1 + 1,5

h

Ls
) +

φydbfye

8√fce
       (5.3) TBDY 

Όπου Ls είναι ο λόγος μεταξύ της καμπτικής ροπής, M, και διατμητικής δύναμης, V και είναι ίσο με 1,0 
για δοκούς και υποστυλώματα και 0,5 για τοιχία. 

θp
(HK)

= 0                       (5.8b) TBDY 

Η τιμή για την ικανότητα γωνιάς στροφής χορδής για τη στάθμη επιτελεστικότητας προστασία ζωής 
(CG) υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

θ(CG) = θy + θp
(CG)

 

Όπου θy υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση (5.3) και θp(CG) σύμφωνα με την εξίσωση (5.7b) του 
TBDY: 

θp
(CG)

= 0,75θp
(GO)

                      (5.7b) TBDY 

Η τιμή θp(GO) υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση: 
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θp
(GO)

=
2

3
[(φu − φy)Lp (1 − 0,5

Lp

Ls
)] + 4,5φudb       (5.6) TBDY 

Η τιμή για την ικανότητα γωνίας στροφής χορδής για τη στάθμη επιτελεστικότητας οιονεί 
κατάρρευσης (BP) είναι η τιμή της ικανότητας γωνίας στροφής χορδής στην αστοχία, η οποία 
υπολογίζεται ως το άθροισμα της γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή και το πλαστικό μέρος της 
ικανότητας γωνίας στροφής χορδής, σύμφωνα με τις εξισώσεις 5.3 και 5.6 του TBDY. 

θu = θy + θp 

Η Καμπυλότητα διαρροής της ακραίας διατομής υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση 
(Παράρτημα 7Α του ΚΑΝ.ΕΠΕ.), για τις διατομές των οποίων η θλιβόμενη ζώνη έχει σταθερό πλάτος και 
για την περίπτωση που η διαρροή της διατομής συμβαίνει λόγω της διαρροής του χάλυβα. 

φy = (1 r⁄ )y =
fy

Es(1−ξy)d
                (A.1) KAN.EΠE. 

Αν η διατομή διαρρέει λόγω μη γραμμικής παραμόρφωσης του θλιβόμενου σκυροδέματος, δηλαδή για 
παραμόρφωση της ακραίας θλιβόμενης ίνας μεγαλύτερη από  εc ≈ 1.8 fc Ec⁄ , τότε η καμπυλότητα 
διαρροής υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη έκφραση, από το Παράρτημα 7Α του ΚΑΝΕΠΕ: 

φy = (1 r⁄ )y =
εc

ξyd
≈

1.8fc

Ecξyd
               (A.2) KAN.EΠE. 

Η χαμηλότερη από τις δύο παραπάνω τιμές χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ικανότητας γωνίας 
στροφής χορδής. 

Οι παρακάτω εξισώσεις που προτάθηκαν από τον D. Biskinis [2007] χρησιμοποιούνται για τον 
υπολογισμό της οριακής καμπυλότητας στην ακραία διατομή. Αν η αστοχία επέρχεται λόγω ρήξης του 
χάλυβα, τότε η οριακή καμπυλότητα υπολογίζεται  σύμφωνα με την ακόλουθη έκφραση: 

φsu =
εsu

(1 − ξsu)d
 

Αν η διατομή αστοχεί λόγω θραύσης των ακραίων ινών σκυροδέματος, τότε η οριακή καμπυλότητα 
υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη έκφραση: 

φcu =
εcu

ξcud
 

Οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές δημοσιεύσεις για τον ορισμό άλλων παραμέτρων και 
επιπλέον λεπτομερειών για τις εξισώσεις.  

Σε περίπτωση κυκλικών υποστυλωμάτων, οι παραπάνω εξισώσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τον υπολογισμό της οριακής καμπυλότητας και της καμπυλότητα διαρροής των στοιχείων. Στο  
SeismoStruct χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις, που προτάθηκαν από τους D. Biskinis και M. N. Fardis 
[2013] για το φy και φu. 

Μανδύες Σκυροδέματος 

Οι τιμές των θy
∗  και θu

∗  για τα μέλη με μανδύα που χρησιμοποιούνται στους ελέγχους ικανότητας 

εξαρτώνται στις αντίστοιχες τιμές που υπολογίζονται βάσει της ενότητας 5, σύμφωνα με τους 
ακόλουθους περιορισμούς της ενότητας 15.10.1 του TBDY: 

Η γωνία στροφής χορδής στη διαρροή: 

θy
∗ = 0.90θy 

Η οριακή γωνία στροφής χορδής 

θu
∗ = 0.90θu 
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Περιτύλιξη με ΙΟΠ 

Η συνεισφορά των υφασμάτων ΙΟΠ στην αντοχή του μέλους λαμβάνεται υπόψη μέσω του υπολογισμού 
της καμπυλότητας διαρροής και της οριακής καμπυλότητας λόγω της αστοχίας του σκυροδέματος. 

Ικανότητα Ροπής Κάμψης 

Η ικανότητα ροπής κάμψης δοκών, υποστυλωμάτων και τοιχίων με πρισματική διατομή υπολογίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 των D. Biskinis and MN Fardis (2009), ενώ για τη ροπή κάμψης των 
κυκλικών υποστυλωμάτων εφαρμόζεται η παράγραφος 4 των Biskinis and MN Fardis (2013). 

Διατμητική Αντοχή 

Η ικανότητα σε διάτμηση υπολογίζεται από την ακόλουθη έκφραση σύμφωνα με το Παράρτημα 15Β 
του TBDY, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την προσαύξηση λόγω των υφασμάτων ΙΟΠ.  

Vr = Vc + Vw + Vf ≤ Vmax                  (15B.1) TBDY 

Όπου Vc υπολογίζεται σύμφωνα με τις εξισώσεις 8.1 και 8.4 του TS500: 

Vcr = 0.65fctdbwd (1 + 𝛾
𝑁𝑑

𝐴𝑐
)                      (8.1) TS500 

Vc = 0.8Vcr                        (8.4) TS500 

Η συνεισφορά του εγκάρσιου οπλισμού στην ικανότητα σε διάτμηση υπολογίζεται σύμφωνα με την 
εξίσωση 8.5 του TS500: 

Vw =
Asw

s
fywdd                        (8.5) TS500 

Η συνεισφορά του μανδύα ΙΟΠ στην ικανότητα σε διάτμηση υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη 
έκφραση: 

Vf =
2 nf tf wf Ef 𝜀f d

sf
                   (15B.2) TBDY 

Η αντοχή σε διάτμηση ενός μέλους δεν πρέπει να λαμβάνεται μεγαλύτερη από την τιμή που αντιστοιχεί 
στην αστοχία θραύσης κορμού Vmax, η οποία υπολογίζεται από την ακόλουθη έκφραση: 

Vmax ≤ 0.22 fcdbwd                       (8.7) TS500 

Μανδύες Σκυροδέματος 

Οι τιμή  𝑉𝑅
∗, για την αντοχή σε διάτμηση μέλους με μανδύα που χρησιμοποιείται στους ελέγχους αντοχής, 

εξαρτάται από την αντίστοιχη τιμή που υπολογίζεται βάσει των απαιτήσεων του Παραρτήματος 15Β 
του TBDY, σύμφωνα με την τους περιορισμούς της ενότητας 15.10.1 του TBDY: 

VR
∗ = 0.9VR 

Περιτύλιξη με ΙΟΠ 

Η συνεισφορά του μανδύα ΙΟΠ στην αντοχή σε διάτμηση λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με την ενότητα 
15B.3 του Παραρτήματος 15B του TBDY, όπως φαίνεται παραπάνω. 

Στοιχεία Φέρουσας Τοιχοποιίας  

Όλοι οι έλεγχοι για τα στοιχεία φέρουσας τοιχοποιίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ASCE 41-17. 

ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  
Κάθε στατική ανελαστική ανάλυση οδηγεί σε μια καμπύλη ικανότητας, η οποία είναι μια σχέση μεταξύ 
της συνολικής τέμνουσας βάσης και της οριζόντιας μετατόπισης ενός αντιπροσωπευτικού σημείου της 
κατασκευής, που ονομάζεται ‘κόμβος ελέγχου’, με τις τιμές της μετατόπισης ελέγχου να κυμαίνονται 
μεταξύ του μηδενός και μιας μέγιστης τιμής που καθορίζεται από το χρήστη. 
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ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

Η στοχευόμενη μετακίνηση ορίζεται ως η σεισμική απαίτηση που προκύπτει από το ελαστικό φάσμα 
απόκρισης σε όρους μετατοπίσεων ενός ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος. Προκειμένου  να 
οριστεί η στοχευόμενη μετακίνηση του αντίστοιχου πολυ-βάθμιου συστήματος (MDOF) ένας αριθμός 
βημάτων πρέπει να ακολουθηθεί σύμφωνα με το Παράρτημα 5Β του TBDY. 

Η στοχευόμενη μετακίνηση πρέπει να υπολογιστεί σύμφωνα με την εξίσωση (5B.12) of TBDY. 

d1,max
(X)

= Sdi(T1)                     (5B.12) TBDY 

όπου 

Sdi(T1) = CRSde(T1)                   (5B.13) TBDY 

Sde(T1) είναι η ελαστική φασματική ψευδο-επιτάχυνση που αντιστοιχεί στην ισοδύναμη θεμελίωση 
ιδιοπερίοδο της κατασκευής T1 και CR είναι ένας συντελεστής τροποποίησης που συσχετίζει τις 
αναμενόμενες μέγιστες ανελαστικές παραμορφώσεις με τις παραμορφώσεις που υπολογίζονται για 
γραμμική ελαστική απόκριση. Η τιμή του CR υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση παρακάτω: 

CR =
μ(Ry,T1)

Ry
                    (5B.14) TBDY 

Όπου Ry είναι ο συντελεστής μείωσης λόγω διαρροής και υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

Ry =
fe

fy
=

Sae(T1)

αy1
                    (5B.15) TBDY 

Η εξίσωση (5B.14) για τον συντελεστή τροποποίησης CR παίρνει την ακόλουθη μορφή 
χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (5B.16) του TBDY: 

CR = 1 for T1>TB                 (5B.17a) TBDY 

CR =
1+(Ry−1)

TB
T1

Ry
≥ 1 for T1≤TB                (5B.17b) TBDY 

Προσδιορισμός της εξιδανικευμένης ελαστικής - τέλεια πλαστικής σχέσης δύναμης-μετατόπισης 

Η δύναμη διαρροής fy, η οποία αντιπροσωπεύει επίσης την οριακή αντοχή του εξιδανικευμένου 
μονοβάθμιου συστήματος (SDOF), ισούται με την τέμνουσα βάσης κατά τη δημιουργία πλαστικού 
μηχανισμού. Η αρχική δυσκαμψία του εξιδανικευμένου συστήματος προσδιορίζεται με τέτοιο τρόπο, 
ώστε οι περιοχές κάτω από την πραγματική και την εξιδανικευμένη καμπύλη δύναμης-παραμόρφωσης 
είναι ίσες. 
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