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Κείµενο
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µελετάται η απόκριση κτιριακών φορέων, οι
οποίοι διεγείρονται στη βάση τους µε φυσικά και τεχνητά επιταχυνσιογραφήµατα.
Τα φυσικά επιταχυνσιογραφήµατα προήλθαν από καταγραφές πραγµατικών
σεισµικών διεγέρσεων ενώ τα τεχνητά ελήφθησαν από κατάλληλο λογισµικό
παραγωγής συνθετικών επιταχυνσιογραφηµάτων (http://infoseismo.civil.auth.gr)
µετά την εισαγωγή σε αυτό των παραµέτρων που αφορούν το γεωλογικό προφίλ
της περιοχής καθώς επίσης και το µέγεθος, τη διάρκεια, το συχνοτικό περιεχόµενο
και την απόσβεση της τεχνητής σεισµικής διέγερσης.
Αναλυτικότερα, µελετώνται δυο πενταώροφα κτίρια (φορέας Α, φορέας Β), ίδιας
γεωµετρίας

κάτοψης,

τα

οποία

διαφοροποιούνται

ως

προς

το

είδος

των

κατακόρυφων δοµικών στοιχείων τους: το κτίριο Α διαθέτει πλήθος τοιχωµάτων
στην περίµετρό του ενώ το κτίριο Β προέκυψε από το Α µε αντικατάσταση πολλών
από τα τοιχώµατα µε στύλους. Κατά τον σχεδιασµό και την προδιαστασιολόγηση
των δύο κτιρίων εξασφαλίστηκε αφενός η στατική τους επάρκεια έναντι των
επιβαλλόµενων

φορτίων

και

επιδιώχθηκε

αφετέρου

οι

δυο

φορείς

να

διαφοροποιούνται µεταξύ τους µόνο ως προς µια παράµετρο. Συνεπώς, οι
διαστάσεις

των

κατακόρυφων

δοµικών

στοιχείων

των

φορέων

Α

και

Β

υπολογίστηκαν έτσι ώστε τα δύο κτίρια να εµφανίζουν ίδιας τάξης στατική
εκκεντρότητα,

να

είναι

και

τα

δυο

µη

στρεπτικά

ευαίσθητα

και

να

διαφοροποιούνται κατά συνέπεια µεταξύ τους µόνο ως προς τη δυσκαµψία (ή την
ιδιοπερίοδό) τους.
Μετά την πλήρη διαµόρφωση των µοντέλων των κτιριακών φορέων (µε χρήση του
προγράµµατος

SAP2000)

πραγµατοποιήθηκαν

γραµµικές

και

µη

γραµµικές

αναλύσεις προκειµένου να διερευνηθεί η απόκριση των φορέων υπό την επίδραση
της εκάστοτε σεισµικής διέγερσης. Στις αναλύσεις (γραµµικές και µη γραµµικές)
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χρησιµοποιήθηκαν πέντε φυσικά και πέντε τεχνητά επιταχυνσιογραφήµατα τα
οποία κανονικοποιήθηκαν ως προς την τιµή της µέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης
(PGA) που αντιστοιχεί στη Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας ΙΙ (Ε.Α.Κ.2000):
A=0.24·g.
Στα πλαίσια των γραµµικών αναλύσεων πραγµατοποιήθηκε δυναµική φασµατική
ανάλυση µε το ελαστικό φάσµα του Ε.Α.Κ.2000 (Ζ.Σ.Ε.ΙΙ, έδαφος Β) καθώς επίσης
και

γραµµικές

αναλύσεις

επιταχυνσιογραφήµατα,

µε

τη

χρονολογική

φυσικά

και

τεχνητά.

Οι

µέθοδο

για

γραµµικές

όλα

τα

αναλύσεις

πραγµατοποιήθηκαν για δυο τιµές της γωνίας εισαγωγής (θ) της σεισµικής
διέγερσης ως προς το καθολικό σύστηµα αξόνων των κτιρίων, θ=0ο και θ=90ο. Σε
κάθε περίπτωση υπολογίστηκαν τα µεγέθη έντασης (Ν, Μx, My) στη βάση του
περισσότερου καταπονούµενου κατακόρυφου στοιχείου και οι µετακινήσεις του
πρώτου και του τελευταίου ορόφου τόσο για το κτίριο Α όσο και για το κτίριο Β. Οι
µέγιστες τιµές των µεγεθών έντασης και µετακίνησης (δηλαδή οι τιµές που
αντιστοιχούν στη θ=θcr και t=tcr) προέκυψαν από ακριβείς σχέσεις µεταξύ των
αντιστοίχων µεγεθών για θ=0ο και θ=90ο. Από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων
των γραµµικών αναλύσεων µε το ελαστικό φάσµα καθώς και µε τα φυσικά και
τεχνητά επιταχυνσιογραφήµατα προέκυψε ότι οι µεγαλύτερες αποκλίσεις στις τιµές
των

αποτελεσµάτων

επιταχυνσιογραφήµατα

των

αναλύσεων

παρατηρούνται

µεταξύ

µε

φυσικά

και

τεχνητά

επιταχυνσιογραφηµάτων

µε

µεγάλες διαφορές ως προς το µέγεθος της αντίστοιχης διέγερσης [(π.χ. µεταξύ
Αθήνας (Μ=5.9) και Μ720 (Μ=7.0)]. Ακόµη παρατηρούµε ότι τόσο στις αναλύσεις
µε φυσικά όσο και στις αναλύσεις µε τεχνητά επιταχυνσιογραφήµατα οι µέγιστες
τιµές των µεγεθών απόκρισης προκύπτουν για τις διεγέρσεις µε το µεγαλύτερο
µέγεθος ή µε τη µεγαλύτερη χρονική διάρκεια (φυσικά: Λευκάδα, τεχνητά: M720).
Τέλος, από τη σύγκριση της φασµατικής ανάλυσης µε τις χρονολογικές αναλύσεις
προκύπτει ότι οι τιµές των µεγεθών έντασης και µετακίνησης των χρονολογικών
αναλύσεων µε τα φυσικά και τα τεχνητά επιταχυνσιογραφήµατα υπερβαίνουν τις
τιµές της δυναµικής φασµατικής ανάλυσης µε το ελαστικό φάσµα (µε εξαίρεση τις
διεγέρσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης).
Στα πλαίσια των µη γραµµικών αναλύσεων, οι τοπικές µη γραµµικότητες των
φορέων προσοµοιώθηκαν µε τα στοιχεία σύνδεσης NLLink του προγράµµατος
SAP2000. Στις ιδιότητες των στοιχείων NLLink ενσωµατώθηκαν διαγράµµατα
ροπών-στροφών καταλλήλως υπολογισµένα. Τα στοιχεία NLLink εισήχθησαν στα
άκρα των δοκών, στον πόδα και στην κεφαλή κάθε υποστυλώµατος ορόφου και
στη βάση κάθε τοιχίου. Μετά την πλήρη διαµόρφωση των ανελαστικών φορέων,
πραγµατοποιήθηκαν µη γραµµικές αναλύσεις µε τη χρονολογική µέθοδο για
διεγέρσεις µε φυσικά και τεχνητά επιταχυνσιογραφήµατα και υπολογίστηκε σε
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κάθε περίπτωση ο αριθµός των πλαστικών αρθρώσεων που εµφανίζονται στους
φορείς (κτίριο Α, κτίριο Β).

Οι µη γραµµικές αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν για

τρεις τιµές της γωνίας εισαγωγής (θ) της σεισµικής διέγερσης ως προς το καθολικό
σύστηµα αξόνων των κτιρίων, θ=0ο, θ=45ο και θ=90ο. Από τη σύγκριση των
αποτελεσµάτων προέκυψε ότι στις αναλύσεις µε τα τεχνητά επιταχυνσιογραφήµατα
παρουσιάζεται µικρότερη διακύµανση του αριθµού των πλαστικών αρθρώσεων των
φορέων

σε

σχέση

µε

τις

αντίστοιχες

αναλύσεις

µε

τα

φυσικά

επιταχυνσιογραφήµατα. Παρατηρήθηκε ακόµη ότι για επιταχυνσιογραφήµατα του
ίδιου µεγέθους ο αριθµός των πλαστικών αρθρώσεων αυξάνεται όσο αυξάνεται η
διάρκεια του σήµατος. Τέλος, σε όλες τις αναλύσεις οι πλαστικές αρθρώσεις
εµφανίζουν περίπου την ίδια κατανοµή στα πλαίσια των ανελαστικών φορέων
(συγκέντρωση πλαστικών αρθρώσεων κυρίως στα περιµετρικά πλαίσια των
φορέων).
Γενικότερα,
(φυσικών

παρά
και

την

κανονικοποίηση

τεχνητών)

ως

προς

την

όλων

των

PGA

της

επιταχυνσιογραφηµάτων
Ζ.Σ.Ε.ΙΙ

(Α=0.24g),

τα

αποτελέσµατα των αναλύσεων µε φυσικά και τεχνητά επιταχυνσιογραφήµατα
εµφανίζουν κάποιες αποκλίσεις οι οποίες οφείλονται σε πιθανές διαφοροποιήσεις
µεταξύ του µεγέθους, της χρονικής διάρκειας και του συχνοτικού περιεχοµένου
των διεγέρσεων.

3

