Περίληψη

Η εργασία αυτή έχει ως αντικείµενο τη µελέτη της ανελαστικής απόκρισης των
τοιχωµάτων που ανήκουν σε µικτά συστήµατα οπλισµένου σκυροδέµατος (πλαίσιο + τοίχωµα), µε
ιδιαίτερη έµφαση στη καµπτική και διατµητική τους καταπόνηση. Προς τούτο ένας
δεκαπενταόροφος φορέας, αποτελούµενος από τοιχώµατα µε διαφορετικού µήκους διατοµές (6
και 2m), σχεδιάσθηκε µε βάση τον EC 8 για δύο στάθµες επιτάχυνσης σχεδιασµού (0.16g και 0.24g)
και δύο στάθµες πλαστιµότητας (Η και Μ). Οι φορείς που προέκυψαν από τη προηγούµενη
διαδικασία υποβλήθηκαν σε µία σειρά διαφορετικών σεισµικών διεγέρσεων µέσω ανελαστικών
δυναµικών αναλύσεων και υπολογίσθηκαν οι ακραίες τιµές των εντατικών µεγεθών των
τοιχωµάτων. Τα αποτελέσµατα από τις αναλύσεις αυτές αφενός αξιοποιήθηκαν για τη µελέτη της
ανελαστικής απόκρισης των τοιχωµάτων, αφετέρου συγκρίθηκαν µε τις αντίστοιχες µεθοδολογίες
των πλέον σύγχρονων αντισεισµικών κανονισµών (EC8-2004, EAK 2003, ΝΖS 3101-2006).
Αποδείχθηκε ότι τουλάχιστον για τη στάθµη έντασης που αντιστοιχεί στον σεισµό σχεδιασµού οι
δύο πρώτες ιδιοµορφές ταλάντωσης αρκούν για να περιγράψουν την απόκριση των τοιχωµάτων.
Μάλιστα η µορφή της περιβάλλουσας των ροπών αλλά και η τέµνουσα βάσης των τοιχωµάτων
βρέθηκε ότι εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη σχέση που έχει η ιδιοµορφική ροπή βάσης του
τοιχώµατος (για τη 2η ιδιοµορφή ταλάντωσης του φορέα) µε την ροπή διαρροής της ίδιας θέσης.
Από τις προβλέψεις των κανονισµών που εξετάσθηκαν, µόνο αυτές του NZS 3101 βρέθηκαν
επαρκής ενώ οι πλέον επισφαλείς (κυρίως αναφορικά µε την κάµψη) ήταν αυτές του EC 8. Τέλος,
προτείνεται µία νέα µεθοδολογία για τον καθορισµό των περιβαλλουσών των ροπών και των
τεµνουσών τοιχωµάτων. Σύµφωνα µε αυτήν χρησιµοποιείται για την περιβάλλουσα των ροπών
ένα διγραµµικό µοντέλο όπου το ενδιάµεσο σηµείο καθορίζεται από το µέγεθος της συµβολής της
2ης ιδιοµορφής ταλάντωσης στην ανελαστική απόκριση του φορέα, συµβολή από την οποία
εξαρτάται και η περιβάλλουσα των τεµνουσών του τοιχώµατος. Η µεθοδολογία αυτή φαίνεται να
ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα από τις κανονιστικές διαδικασίες που εξετάσθηκαν στα πλαίσια
της παρούσης.
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