
 



 

Περίλθψθ 

 

Οι λικόκτιςτεσ καταςκευζσ, ειδικότερα αυτζσ που διακζτουν και ιςτορικι αξία, αποτελοφν 

παγκοςμίωσ αρχιτεκτονικοί ‘’κθςαυροί’’ που δεν πρζπει να αλλοιϊνονται ςτον χρόνο ακόμα και αν 

μεταβλθκεί θ λειτουργία τουσ. Ο λίκοσ ζχει αναδειχτεί ωσ το πιο ανκεκτικό υλικό και οι 

καταςκευζσ από φζρουςα τοιχοποιία ςχεδιάηονται αποκλειςτικά για να δζχονται κατακόρυφα 

φορτία. Συνεπϊσ είναι επιρρεπι ςε οριηόντια φορτία όπωσ είναι τα ςειςμικά φορτία κάνοντασ 

αναγκαία τθν μελζτθ ςειςμικισ ςυμπεριφοράσ τζτοιων καταςκευϊν. Η μελζτθ και θ αξιολόγθςθ 

τθσ ςειςμικισ ςυμπεριφοράσ λικόκτιςτων καταςκευϊν κακίςταται ιδιαίτερα περίπλοκθ κακϊσ 

κατά τθν μακρά διάρκεια ηωισ τουσ ζχουν υποςτεί ςυντθριςεισ και νζεσ χριςεισ 

διαφοροποιϊντασ τισ πρϊτεσ φλεσ αλλά και τθν φφςθ του ςφνκετου υλικοφ τθσ τοιχοποιίασ. Ο 

Ευρωκϊδικασ 6 παρζχει ςτοιχεία για τοιχοςϊματα και κονιάματα που ςυνκζτουν τθν τοιχοποιία 

και ςχζςεισ υπολογιςμοφ των μθχανικϊν τθσ χαρακτθριςτικϊν. Στθ ςυνζχεια, θ κατάλλθλθ επιλογι 

μεκόδου προςομοίωςθσ και ςειςμικισ ανάλυςθσ των λικόκτιςτων καταςκευϊν είναι πολφ 

ςθμαντικι και πρζπει να εξιςορροπείται μεταξφ τθσ ακρίβειασ των αποτελεςμάτων με το υψθλό 

υπολογιςτικό κόςτοσ. Μία ανερχόμενθ και πολλά υποςχόμενθ μζκοδοσ για καταςκευζσ από 

φζρουςα τοιχοποιία είναι θ προςομοίωςθ με ιςοδφναμα πλαίςια που αποτελοφνται από 

μακροςτοιχεία. 

 

Ο οριςμόσ τθσ γεωμετρίασ και θ βακμονόμθςθ των καταςτατικϊν νόμων των υλικϊν των 

μακροςτοιχείων ζχουν αποτελζςει αντικείμενο πολλϊν επιςτθμονικϊν ζργαςιϊν, με τα 

αποτελζςματα να ζχουν ενςωματωκεί ςε επαγγελματικά λογιςμικά ανάλυςθσ φορζων από 

τοιχοποιία, όπωσ είναι το 3muri, το οποίο χρθςιμοποιικθκε και ςτθν παροφςα εργαςία. Με τθ 

βοικεια τζτοιων λογιςμικϊν είναι δυνατι θ πραγματοποίθςθ ςτατικισ ανελαςτικισ (Pushover) 

ανάλυςθσ ςε μεμονωμζνα κτίρια, αλλά και ςυγκροτιματα κτιρίων. Μάλιςτα, ζχει αποδειχτεί θ 

κετικι επίδραςθ ςτθν αντοχι κτιρίου λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςε ςφμπλεγμα κτιρίων. Το μζγεκοσ 

τθσ επίδραςθσ εξαρτάται από διάφορουσ παράγοντεσ, μεταξφ των οποίων και θ γεωμετρία του 

ςυγκροτιματοσ. [1] 

 

Στο πρϊτο κεφάλαιο περιγράφεται θ μθχανικι ςυμπεριφορά τθσ τοιχοποιίασ και ςυγκεκριμζνα οι 

εξιςϊςεισ πρόβλεψθσ των μθχανικϊν αντοχϊν από τον Ευρωκϊδικα 6. Στο δεφτερο κεφάλαιο, 



παρουςιάηεται θ μζκοδοσ προςομοίωςθσ με μαρκοςτοιχεία, δθλαδι αναλφεται το ‘’ιςοδφναμο 

πλαίςιο’’, περιγράφονται οι τρόποι αςτοχίασ τθσ τοιχοποιίασ. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μια 

περιγραφι τθσ διαδικαςίασ, λειτουργίασ και ανάλυςθσ με το πρόγραμμα 3MURI. Ζπειτα, γίνεται 

περιγραφι τθσ περιοχισ μελζτθσ και παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ ανάλυςθσ για το 

ςυγκρότθμα και μεμονωμζνα τα κτίρια. Στθ ςυνζχεια, γίνεται ςφγκριςθ όλων αυτϊν των 

αποτελεςμάτων και εξάγονται ςυμπεράςματα. Στο τζλοσ, προτείνονται οριςμζνεσ μελλοντικζσ 

ςτρατθγικζσ για καλφτερα αποτελζςματα. 

 

Σκοπόσ είναι θ  μελζτθ τθσ ςειςμικισ ςυμπεριφοράσ ενόσ ςυμπλζγματοσ κτιρίων από φζρουςα 

τοιχοποιία ςτο Μετόχι του Αγίου Ελευκερίου ςτισ Μουρνιζσ Χανίων. Θα γίνει ςτατικι ανελαςτικι 

ανάλυςθ (Pushover) ςυνολικά ςτο ςυγκρότθμα αλλά και μεμονωμζνα ςε κάποιεσ από τισ 

υφιςτάμενεσ κτιριακζσ μονάδεσ ζτςι ϊςτε να γίνει φανερι θ επίδραςι τουσ ςτθ ςειςμικι 

απόκριςθ του ςυμπλζγματοσ.  Συνεπϊσ, ςτόχοσ τθσ μελζτθσ είναι ο ζλεγχοσ ςτατικισ επάρκειασ 

του κτιριακοφ ςυμπλζγματοσ από φζρουςα τοιχοποιία  και θ επίτευξθ τθσ ικανοποιθτικισ 

αςφάλειάσ του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πίνακασ Περιεχομζνων 

 

1. Μθχανικι ςυμπεριφορά τοιχοποιίασ κατά τον ΕΝ-1996 

1.1 Θλιπτικι αντοχι τοιχοποιίασ ………………………………………………………… ςελ 1-3 

1.2. Καμπτικι αντοχι τοιχοποιίασ ……………………………………………………… ςελ 4-5 

1.3  Διατμθτικι αντοχι τοιχοποιίασ ………………………………………………….. ςελ 5-7 

1.4 Χαρακτθριςτικά τοιχοποιίασ ……………………………………………………….. ςελ 7-9 

2. Προςομοίωςθ με μακροςτοιχεία  

2.1 Προςομοίωςθ καταςκευισ με τθν μζκοδο μακροςτοιχείων ……… ςελ 11-13  

2.2 Ιςοδφναμο πλαιςιακό μοντζλο ………………………………………………….. ςελ 13-16 

2.3 Τρόποι αςτοχίασ τοιχοποιίασ …………………………………………………….. ςελ 17-19  

3. Διαδικαςία ανάλυςθσ με το πρόγραμμα 3MURI 

 3.1 Λογιςμικό 3MURI ……………………………………………………………………… ςελ 20-25 

 3.2 Περιγραφι PUSHOVER ανάλυςθσ ……………………………………………. ςελ 25-28 

 3.3 Περιγραφι PUSHOVER καμπφλθσ ……………………………………………. ςελ 29-32 

 3.4 Σθμαντικζσ παράμετροι για τθν ανάλυςθ ………………………………… ςελ 32-33 

4. Διερεφνθςθ Συμπλζγματοσ Κτιρίων 

 4.1 Περιοχι μελζτθσ ………………………………………………………………………. ςελ 34- 46 

4.1.1 Γεωμετρικά και μθχανικά χαρακτθριςτικά  

4.1.2 Θεμελίωςθ  

4.1.3. Οριςμόσ φορτίων (ςτατικά και ςειςμικά  φορτία) 

4.2. Αποτελζςματα ςυνολικοφ κτιριακοφ ςυμπλζγματοσ ……………… ςελ 47-59 

4.2.1 Στατικι ανάλυςθ και ςφγκριςθ με μοντζλο ςτο πρόγραμμα COMSOL 

4.2.2 Ιδιομορφικι ανάλυςθ 

4.2.3. Pushover ανάλυςθ 

4.3  Αποτελζςματα ανάλυςθσ μεμονωμζνων κτιρίων ………………….. ςελ 59-67 

4.3.1 Κτίριο 2 

4.3.2. Κτίριο 4 

5. Συγκριτικι μελζτθ αποτελεςμάτων pushover αναλφςεων …………………..  ςελ 68--71 

5.1 Σφγκριςθ κτιριακοφ ςυμπλζγματοσ με κτίριο 2 

5.2 Σφγκριςθ ςυμπλζγματοσ με κτίριο 4 



6. Συμπεράςματα …………………………………………………………………………………. ςελ 72-74 

7. Προτάςεισ ………………………………………………………………………………………… ςελ 75-76 

8. Βιβλιογραφία …………………………………………………………………………………… ςελ 77-79 

 



1 
 

 

Κεφάλαιο 1 

Μθχανικι ςυμπεριφορά τθσ τοιχοποιίασ 

Οι καταςκευζσ από φζρουςα τοιχοποιία απαρτίηονται από πολλζσ αβεβαιότθτεσ εφόςον 

ζχουν αλλάξει κατά τθν πάροδο των χρόνων κι ζχουν υποςτεί ςυντιρθςθ, ενίςχυςθ, 

επανάχρθςθ και άλλεσ δράςεισ. Επειδι θ φζρουςα τοιχοποιία είναι ζνα ςφνκετο υλικό που 

αποτελείται από λίκουσ και ςυνδετικό κονίαμα με διαφορετικζσ ιδιότθτεσ ανάλογα με τθν 

ιςτορικι περίοδο και τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, θ ςυμπεριφορά τθσ είναι δφςκολα να 

προβλεφκεί. Ρζρα από τθν ςυμπεριφορά, όμωσ, εμφανίηει και διαφορετικοφσ τρόπουσ 

αςτοχίασ και ανομοιογζνεια ςτον τρόπο καταςκευισ τθσ. 

 

Είναι κοινϊσ αποδεκτό ότι θ κλιπτικι αντοχι εξαρτάται από τα χαρακτθριςτικά των 

τοιχοςωμάτων, τα χαρακτθριςτικά του κονιάματοσ και τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν 

τοιχοποιία. Επιπλζον, είναι γνωςτι θ επίδραςθ του υλικοφ και του πάχουσ του αρμοφ, του 

φψουσ του τοιχοςϊματοσ, του είδουσ των διάτρθτων τοιχοςωμάτων, τθσ διαπλοκισ των 

τοιχοςωμάτων, του τφπου του τοίχου και τθσ διεφκυνςθσ φόρτιςθσ, των καταςκευαςτικϊν 

λεπτομερειϊν, όπωσ είναι τα ςυγκεντρωμζνα φορτία και οι εγκοπζσ ςτο ςϊμα του τοίχου, 

κακϊσ και θ επίδραςθ τθσ ποιότθτασ τθσ καταςκευισ, όπωσ θ λανκαςμζνθ αναλογία 

μείγματοσ κονιάματοσ, ο μθ κατάλλθλοσ ρυκμόσ απορρόφθςθσ υγραςίασ του κονιάματοσ, θ 

κακι αρμολόγθςθ, θ απόκλιςθ από τθν κατακόρυφο, θ καταςκευι υπό ακραίεσ κλιματολογικά 

ςυνκικεσ *2+. 

 

1.1. Θλιπτικι αντοχι τοιχοποιίασ 

 

Σφμφωνα με τον ΕΝ 1996, θ κλιπτικι αντοχι τθσ τοιχοποιίασ για κονιάματα γενικισ χριςθσ 

δίνεται από τθν εξίςωςθ: 

 𝑓𝑤𝑘 = 𝐾𝑓𝑏
0,7𝑓𝑚

0,3      (1.1) 

και για κονιάματα λεπτισ ςτρϊςθσ από τθν εξίςωςθ: 

𝑓𝑤𝑘 = 𝐾𝑓𝑏
0,85        (1.2) 
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όπου 𝑓𝑤𝑘  είναι θ χαρακτθριςτικι αντοχι τθσ τοιχοποιίασ υπό κλιπτικό φορτίο, όπωσ κα 

προςδιοριηόταν πειραματικά χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ επίδραςθ τθσ εκκεντρότθτασ τθσ 

φόρτιςθσ, θ λυγθρότθτα του δοκιμίου και οι ςυνκικεσ παρεμπόδιςθσ τθσ παραμόρφωςθσ που 

εφαρμόηει ςτο δοκίμιο θ πειραματικι ςυςκευι ελζγχου, 𝛫 είναι ςυντελεςτισ εξαρτϊμενοσ 

από τον τφπο των λικοςωμάτων και του κονιάματοσ και λαμβάνει τισ τιμζσ του Ρίνακα 1, 𝑓𝑏
,  θ 

ανθγμζνθ αντοχι των λικοςωμάτων και 𝑓𝑚  θ μζςθ κλιπτικι αντοχι του ςυνδετικοφ 

κονιάματοσ. 

Οι εξιςϊςεισ 1.1 και 1.2 ιςχφουν υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ:[3] 

• θ 𝑓𝑏 δε κα λθφκεί μεγαλφτερθ από 75 𝑀Pa ςε ςυνδυαςμό με κονίαμα γενικισ χριςθσ, 

• θ 𝑓𝑏  δε κα λθφκεί μεγαλφτερθ από 50 𝑀Pa ςε ςυνδυαςμό με κονίαμα λεπτισ ςτρϊςθσ, 

• θ 𝑓𝑚  δε κα λθφκεί μεγαλφτερθ από 20 𝑀Pa ι 2𝑓𝑏  για κονίαμα γενικισ χριςθσ, 

• θ 𝑓𝑚  δε κα λθφκεί μεγαλφτερθ από 10 𝑀Pa για κονίαμα λεπτισ ςτρϊςθσ, 

• θ 𝑓𝑚 δε κα λθφκεί μεγαλφτερθ από 5 𝑀Pa για ελαφροβαρζσ κονίαμα, 

• θ τοιχοποιία καταςκευάηεται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ, 

• ο ςυντελεςτισ μεταβλθτότθτασ τθσ αντοχισ των τοιχοςωμάτων δεν είναι μεγαλφτεροσ από 

25%, 

• οι αρμοί ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ ϊςτε να κεωροφνται πλιρεισ, 

• θ τοιχοποιία καταςκευάηεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθ δθμιουργείται κατακόρυφοσ 

αρμόσ ςτο πάχοσ τθσ, ενϊ ςε περίπτωςθ που υφίςταται κατακόρυφοσ αρμόσ κατά το πάχοσ 

τθσ τοιχοποιίασ, οι τιμζσ του ςυντελεςτι 𝛫 που λαμβάνονται από τον Ρίνακα 1 πρζπει να 

πολλαπλαςιάηονται με ςυντελεςτι 0.80. 

Θ κλιπτικι αντοχι ςχεδιαςμοφ δίνεται από τθν εξίςωςθ: 

𝑓𝑤𝑑 =
𝑓𝑤𝑘

𝛾𝑚
       

όπου, 𝛾𝑚  είναι ο επιμζρουσ ςυντελεςτισ αςφάλειασ για τθν τοιχοποιία, ο οποίοσ λαμβάνει 

υπόψθ τθν επίδραςθ τθσ ποιότθτασ καταςκευισ τθσ τοιχοποιίασ ςτθν αντοχι τθσ. Στον ΕΝ 

1996 ορίηονται 5 κατθγορίεσ ελζγχου τθσ δόμθςθσ τθσ τοιχοποιίασ (classes) και δφο 

κατθγορίεσ ελζγχου τθσ παραγωγισ τοιχοςωμάτων (categories) και ςτθ ςυνζχεια ο 

ςυντελεςτισ αςφάλειασ κακορίηεται με τθν επιλογι του κατάλλθλου ςυνδυαςμοφ τουσ από 
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τον Ρίνακα 2. Θ Κατθγορία ελζγχου παραγωγισ Ι μπορεί να υιοκετθκεί όταν κατά τθν 

παραγωγι των τοιχοςωμάτων εφαρμόηεται ςφςτθμα ελζγχου τθσ μζςθσ κλιπτικισ αντοχισ 

κατά το πρότυπο ΕΝ 772-1 (2011), θ μονάδα παραγωγισ λειτουργεί βάςει πιςτοποιθμζνου 

ςυςτιματοσ ελζγχου ποιότθτασ και θ μζςθ τιμι τθσ κλιπτικισ αντοχισ κάκε παρτίδασ που 

παραδίδεται ζχει πικανότθτα μικρότερθ από 5% να υπολείπεται τθσ επικυμθτισ τιμισ. Θ 

Κατθγορία ελζγχου παραγωγισ ΙΙ λαμβάνεται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ όπου θ μζςθ κλιπτικι 

αντοχι των τοιχοςωμάτων είναι θ επικυμθτι, χωρίσ να εξαςφαλίηεται θ ςυνκικθ τθσ 

Κατθγορίασ Ι. Τα φυςικά λικοςωμάτα κατατάςςονται ςτθν Κατθγορία ΙΙ [2] 

Πίνακασ 1: Τιμζσ του ςυντελεςτι Κ για κονιάματα γενικισ χριςθσ, λεπτισ ςτρϊςθσ και ελαφροβαρι κατά ΕΚ6 
[3] 

 

 

Πίνακασ 2: Επί μζρουσ  ςυντελεςτισ αςφαλείασ υλικϊν κατά ΕΚ6 *3+  βάςθ του Εκνικοφ Προςαρτιματοσ, για 
τρεισ Στάκμεσ ποιοτικοφ ελζγχου καταςκευισ 
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1.2 Καμπτικι αντοχι τοιχοποιίασ 

Γενικά, θ εφελκυςτικι αντοχι τθσ τοιχοποιίασ εξαρτάται από τθ ςυνεργαςία του κονιάματοσ 

και των τοιχοςωμάτων και ςυγκεκριμζνα από παράγοντεσ όπωσ θ ςφνκεςθ του κονιάματοσ 

και το είδοσ του τοιχοςϊματοσ, κακϊσ επίςθσ από τθ ροι φδατοσ, τθ ςυςτολι των υλικϊν, το 

βακμό και τθ μεταβολι τθσ ενυδάτωςθσ, το πορϊδεσ, τθ χθμικι ςυνεργαςία και τθν 

εργαςιμότθτα. Από τθν άλλθ, εφελκυόμενεσ περιοχζσ ςτισ τοιχοποιίεσ δθμιουργοφνται είτε 

λόγω εκκεντρότθτασ των κατακόρυφων φορτίων εντόσ ι εκτόσ επιπζδου είτε λόγω τθσ 

φπαρξθσ οριηόντιων δυνάμεων, εγκάρςιων ςτο επίπεδό τουσ λόγω ανζμου, ωκιςεων γαιϊν ι 

ςειςμικϊν δράςεων. Επιπροςκζτωσ, ςε εφελκυςμό καταπονοφνται καμπτόμενα τμιματα 

όπωσ είναι τα ανϊφλια. Κατά ςυνζπεια, μεγαλφτερθ ςθμαςία ζχει ο προςδιοριςμόσ τθσ 

καμπτικισ αντοχισ τθσ τοιχοποιίασ ςε ςχζςθ με τθν κακαρά εφελκυςτικι αντοχι. [2] 

Λόγω ανιςοτροπίασ του υλικοφ, θ εκτόσ επιπζδου κάμψθ μπορεί να εμφανιςτεί είτε 

παράλλθλα (αντοχι 𝑓𝑥𝑘1) είτε κάκετα (αντοχι 𝑓𝑥𝑘2) ςτoυσ αρμοφσ (Εικόνα 1). Σφμφωνα με τον 

ΕΚ6, τόςο θ κακαρά εφελκυςτικι αντοχι όςο και θ καμπτικι εφελκυςτικι αντοχι τθσ 

τοιχοποιίασ πρζπει να προςδιορίηονται πειραματικά. Εναλλακτικά, δίνεται θ δυνατότθτα 

προςδιοριςμοφ τθσ καμπτικισ αντοχισ μζςω τθσ αξιολόγθςθσ πειραματικϊν δεδομζνων 

καμπτικϊν αντοχϊν τοιχοποιίασ που προζκυψαν από κατάλλθλουσ ςυνδυαςμοφσ 

τοιχοςωμάτων και κονιάματοσ. Επίςθσ, οι αντοχζσ επιτρζπεται να λαμβάνονται από βάςεισ 

δεδομζνων. Στουσ Ρίνακεσ 3 και 4 παρουςιάηονται θ καμπτικι αντοχι παράλλθλα ςτουσ 

αρμοφσ 𝑓𝑥𝑘1 και θ αντίςτοιχθ κάκετα ςτουσ αρμοφσ 𝑓𝑥𝑘2, αντίςτοιχα. 

 

Εικόνα 1: Επίπεδα αςτοχίασ τοιχοποιίασ ςε κάμψθ. (α) παράλλθλα 𝒇𝒙𝒌𝟏 και  (β) κάκετα  𝒇𝒙𝒌𝟐ςτισ οριηόντιεσ 
ςτρϊςεισ κονιάματοσ 
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Πίνακασ 3: Τιμζσ καμπτικισ αντοχισ παράλλθλα ςτουσ αρμοφσ  𝒇𝒙𝒌𝟏 [3] 

 

Πίνακασ 4: Τιμζσ καμπτικισ αντοχισ κάκετα ςτουσ αρμοφσ 𝒇𝒙𝒌𝟐 [3] 

 

 

1.3 Διατμθτικι αντοχι τοιχοποιίασ 

Εκτόσ από τα κλιπτικά και καμπτικά φορτία, οι τοιχοποιίεσ καλοφνται να παραλάβουν και 

τζμνουςεσ δυνάμεισ. Θ ςυνδυαςμζνθ ζνταςθ ορκϊν δυνάμεων, τεμνουςϊν και ροπϊν, μπορεί να 

οδθγιςουν τθν τοιχοποιία ςε αςτοχία λόγω διατμθτικισ ολίςκθςθσ μζςω των αρμϊν κονιάματοσ, 

ςε αςτοχία λόγω διαγϊνιασ εφελκυςτικισ ρθγμάτωςθσ ι ςε κλιπτικι αςτοχία παρουςία 

τζμνουςασ (Εικόνα 2). Ο ΕΚ6 ςυνιςτά τον προςδιοριςμό τθσ διατμθτικισ αντοχισ τθσ τοιχοποιίασ 

μζςω πειραμάτων ι από βάςεισ πειραματικϊν δεδομζνων. Σθμειϊνεται ότι δεν ζχουν κεςπιςτεί 

πρότυπεσ δοκιμζσ για τον προςδιοριςμό τθσ διατμθτικισ αντοχισ τθσ τοιχοποιίασ. Σε περίπτωςθ 

που δεν είναι εφικτόσ ο προςδιοριςμόσ μζςω πειραμάτων, ο ΕΚ6 κεωρεί ότι θ αςτοχία επζρχεται 

είτε λόγω τθσ διατμθτικισ αςτοχίασ των αρμϊν, οπότε θ διατμθτικι αντοχι υπολογίηεται από τθ 

ςχζςθ Coulomb για τθν τριβι, είτε λόγω τθσ υπζρβαςθσ τθσ εφελκυςτικισ αντοχισ του 

τοιχοςϊματοσ, είτε, τζλοσ, λόγω τθσ υπζρβαςθσ τθσ ςυνάφειασ μεταξφ των δφο υλικϊν 

κονιάματοσ-τοιχοςϊματοσ, όποιο ςυμβεί πρϊτο. [2] 
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Εικόνα 2: Tφποι διατμθτικισ αςτοχίασ τοιχοποιίασ *1+ 

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, θ διατμθτικι αντοχι του αρμοφ οφείλεται ςτθ ςυνάφεια των δφο 

υλικϊν αυξθμζνθ μζςω τθσ διατμθτικισ τριβισ που λαμβάνεται ωσ υποπολλαπλάςιο τθσ 

ορκισ τάςθσ, ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ θ εφελκυςτικι αντοχι του τοιχοςϊματοσ λαμβάνεται 

ωσ υποπολλαπλάςιο τθσ κλιπτικισ αντοχισ του και ςτθν τελευταία περίπτωςθ θ διατμθτικι 

αντοχι υπολογίηεται ωσ θ μικρότερθ τάςθ που μπορεί να προκαλζςει κάποιο από τα ανωτζρω 

είδθ αςτοχίασ. Θ ςυνάφεια υπό μθδενικι ορκι τάςθ προςδιορίηεται μζςω πειραμάτων ι 

ελλείψει πειραματικϊν δεδομζνων λαμβάνεται από τον Ρίνακα 5. Τελικά, ςφμφωνα με τον 

ΕΚ6, θ χαρακτθριςτικι διατμθτικι αντοχι τοιχοποιίασ, 𝑓𝑣𝑘  με κονίαμα γενικισ χριςθσ ι λεπτισ 

ςτρϊςθσ (πάχουσ μικρότερου από 3𝑚𝑚) ι ελαφροκονίαμα, με τουσ κατακόρυφουσ αρμοφσ 

τθσ όψθσ να κεωροφνται πλιρεισ, λαμβάνεται από τθν εξίςωςθ: 

 

𝑓𝑣𝑘 = 𝑓𝑣𝑘0 + 0.4𝜎𝑑 ≤ 𝑚𝑖𝑛 0.065𝑓𝑏 𝑓𝑣𝑙𝑡   

 

Ππου 𝑓𝑣𝑘0είναι θ χαρακτθριςτικι αρχικι διατμθτικι αντοχι υπό μθδενικζσ κλιπτικζσ τάςεισ, 

𝑓𝑣𝑙𝑡  είναι θ οριακι τιμι τθσ 𝑓𝑣𝑘 , 𝜎𝑑  είναι θ κλιπτικι τάςθ ςχεδιαςμοφ κάκετα ςτθ διατμθτικι 

δφναμθ του μζλουσ κατά το εξεταηόμενο επίπεδο, όπωσ υπολογίηεται από τον κατάλλθλο 

ςυνδυαςμό φορτίςεων με βάςθ τθ μζςθ εγκάρςια τάςθ επί του κλιβόμενου τμιματοσ του 

τοίχου που ανκίςταται ςτθ διατμθτικι δφναμθ και 𝑓𝑏  θ κανονικοποιθμζνθ κλιπτικι αντοχι των 

τοιχοςωμάτων που αναφζρκθκε παραπάνω για διεφκυνςθ εφαρμογισ του φορτίου επί των 

δοκιμίων κάκετθ ςτουσ αρμοφσ.*2+ 
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Πίνακασ 5: Τιμζσ αρχικισ διατμθτικι αντοχισ τοιχοποιίασ  𝒇𝒗𝒌𝟎 [3] 

 

Τζλοσ, όςον αφορά τθ διατμθτικι αντοχι ςτθ ςφνδεςθ δφο τοίχων, μπορεί να λαμβάνεται είτε 

από κατάλλθλα πειράματα για το ςυγκεκριμζνο κάκε φορά ζργο είτε από βάςθ πειραματικϊν 

δεδομζνων. Απουςία τζτοιων δεδομζνων, θ χαρακτθριςτικι κατακόρυφθ διατμθτικι αντοχι 

μπορεί να βαςίηεται ςτθν 𝑓𝑣𝑘0, δεδομζνου ότι θ ςφνδεςθ μεταξφ των εγκάρςιων τοίχων είναι 

κατάλλθλα καταςκευαςμζνθ να φζρει τα κατακόρυφα και οριηόντια φορτία (EN1996, 2005). 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι θ διατμθτικι αντοχι ενόσ τοίχου αυξάνεται με τθν 

αφξθςθ τθσ κλιπτικισ τάςθσ και αυτό ιςχφει μζχρι οι κλιπτικζσ τάςεισ να φτάςουν ςτο 40% τθσ 

κλιπτικισ αντοχισ [2] 

 

1.4. Χαρακτθριςτικά τοιχοποιίασ 

Σχζςθ τάςεων-παραμορφϊςεων 

Σφμφωνα με τον ΕΚ6, θ ςχζςθ τάςεων-παραμορφϊςεων τθσ τοιχοποιίασ ςε κλίψθ είναι μθ 

γραμμικι και για το ςχεδιαςμό τθσ διατομισ τθσ τοιχοποιίασ μπορεί να λθφκεί ωσ γραμμικι, 

παραβολικι, παραβολικι-τετραγωνικι (π.χ., Εικόνα 3) ι ωσ τετραγωνικι. 
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Εικόνα 3: Σχζςθ τάςεων-παραμορφϊςεων τοιχοποιίασ ςε κλίψθ *3+ 
Μζτρο ελαςτικότθτασ και μζτρο διάτμθςθσ 

O ΕΚ6 προτείνει τον πειραματικό προςδιοριςμό του βραχυχρόνιου τζμνοντοσ μζτρου 

ελαςτικότθτασ μζςω πρότυπων δοκιμϊν. Και για αυτι τθν περίπτωςθ τα πειραματικά δεδομζνα 

μπορεί να αφοροφν ςτο ζργο ι να λθφκοφν από βάςεισ δεδομζνων. Ράντωσ, απουςία 

πειραματικϊν δεδομζνων, το μζτρο ελαςτικότθτασ για τισ ςτατικζσ αναλφςεισ μπορεί να ορίηεται 

ωσ πολλαπλάςιο τθσ κλιπτικισ αντοχισ τθσ τοιχοποιίασ𝛫𝛦𝑓𝑘 . 

 

Αναφερόμενοι ςτισ καμπφλεσ τθσ Εικόνα 3, το τζμνον μζτρο ελαςτικότθτασ προκφπτει για τάςθ 

1/3𝑓. Γενικά, ςυνιςτάται να παραλείπεται το πρϊτο 5% τθσ καμπφλθσ κακϊσ επθρεάηεται ζντονα 

από τον τρόπο επιβολισ του φορτίου και τισ τοπικζσ ςυνκικεσ. Για τον υπολογιςμό του 

βραχυχρόνιου τζμνοντοσ μζτρου ελαςτικότθτασ προτείνεται θ εξίςωςθ: 

𝛦 = 1000𝑓𝑤𝑘   

 

όπου𝑓𝑤𝑘  είναι θ χαρακτθριςτικι κλιπτικι αντοχι τθσ τοιχοποιίασ. 

 

Για το μακροχρόνιο τζμνον μζτρο ελαςτικότθτασ προτείνεται ο υπολογιςμόσ από τθν παρακάτω 

εξίςωςθ, μζςω τθσ οποία λαμβάνεται υπόψθ θ επίδραςθ του ερπυςμοφ: 

𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑡𝑒𝑟𝑚 =
𝐸

1+𝜑∞
 (1.6) 

όπου 𝜙∞ ο τελικόσ ςυντελεςτισ ερπυςμοφ (Ρίνακασ 6). Τζλοσ, ςφμφωνα με τον ΕΚ6 το μζτρο 

διάτμθςθσ 𝐺 μπορεί να λαμβάνεται ίςο με το 40% του μζτρου ελαςτικότθτασ. 
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Πίνακασ 6: Εφροσ τιμϊν ςυντελεςτϊν ερπυςμοφ, κερμικισ διαςτολισ και ςυςτολισ ξφρανςθσ κατα τον ΕΚ6 *3+ 

 
Οριακζσ καταςτάςεισ αςτοχίασ ςφμφωνα με τον Ευρωκϊδικα 8 

Οι κεμελιϊδεισ απαιτιςεισ αναφζρονται ςτο ςτάδιο αςτοχίασ τθσ καταςκευισ, που ορίηεται μζςω 

τριϊν Οριακϊν Καταςτάςεων-Limit States (οριακι κατάςταςθ), που είναι οι εξισ: [10] 

 

-Σχεδόν Κατάρρευςθ-Near Collapse (NC). Θ καταςκευι ζχει υποςτεί βαριζσ βλάβεσ, με χαμθλι 

απομζνουςα αντοχι ςε οριηόντια φορτία και δυςκαμψία, παρόλο που τα κατακόρυφα ςτοιχεία 

εξακολουκοφν να φζρουν κατακόρυφα φορτία. Τα περιςςότερα μθ φζροντα ςτοιχεία ζχουν 

καταρρεφςει. Μεγάλεσ μόνιμεσ ςχετικζσ μετακινιςεισ ορόφων είναι εμφανείσ. Θ καταςκευι είναι 

πλθςίον κατάρρευςθσ και πικανϊσ δεν κα μπορζςει να δεχτεί άλλθ ςειςμικι διζγερςθ, ακόμθ και 

μζςθσ ζνταςθσ. 

 

- Σθμαντικι Βλάβθ-Significant Damage (SD). Θ καταςκευι ζχει υποςτεί ςθμαντικι βλάβθ, με 

κάποια απομζνουςα αντοχι ςε οριηόντια φορτία και δυςκαμψία, και τα κατακόρυφα ςτοιχεία 

είναι ςε κζςθ να φζρουν κατακόρυφα φορτία. Τα μθ φζροντα ςτοιχεία υφίςτανται βλάβεσ, 

παρόλο που τμιματά τουσ δεν ζχουν αςτοχιςει εκτόσ επιπζδου. Μζτριεσ μόνιμεσ ςχετικζσ 

μετακινιςεισ ορόφων είναι εμφανείσ. Θ καταςκευι μπορεί να δεχτεί μεταςειςμοφσ μζτριασ 

ζνταςθσ. Θ επιςκευι τθσ καταςκευισ είναι πικανό να είναι αντιοικονομικι. 

 

- Ρεριοριςμόσ Βλάβθσ-Damage Limitation (DL). Θ καταςκευι υφίςταται ελαφριά βλάβθ, με τα 

δομικά ςτοιχεία να απζχουν ςθμαντικά από τθ διαρροι και διακζτει τισ αρχικζσ ιδιότθτεσ αντοχισ 

και δυςκαμψίασ. Τα μθ φζροντα ςτοιχεία και τμιματά τουσ, ίςωσ εμφανίηουν εκτεταμζνθ 

ρθγμάτωςθ, αλλά θ επιςκευι τουσ κρίνεται οικονομικι. Οι μόνιμεσ ςχετικζσ μετακινιςεισ των 

ορόφων είναι αμελθτζεσ. Θ καταςκευι δε χριηει μζτρων επιςκευισ. 

Οι Εκνικζσ Αρχζσ αποφαςίηουν εάν κα ελεγχκοφν και οι τρεισ Οριακζσ Καταςτάςεισ, ι δφο από 

αυτζσ ι μόνο μία. 



10 
 

 

Κεφάλαιο 2ο 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΚΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Οι λικόκτιςτεσ καταςκευζσ όπωσ προαναφζρκθκε λόγω των διαφορετικϊν τρόπωσ αςτοχίασ που 

παρουςιάηουν και τθν ανομοιογζνεια ςτθν δόμθςι τουσ, ςε ςειςμικά γεγονότα αποδεικνφονται 

ιδιαίτερα ευαίςκθτεσ ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Συνεπϊσ, μια 

ρεαλιςτικι μθ γραμμικι ανάλυςι τουσ είναι απαραίτθτθ για τθν αφξθςθ του επιπζδου αςφαλείασ. 

Ραρόλα αυτά, για τθν εκτζλεςθ τθσ μελζτθσ τουσ,  μποροφν να προςεγγιςτοφν και να 

προςομοιαςτοφν με διάφορουσ και διαφορετικοφσ τρόπουσ. 

 

Μια προςζγγιςθ για τθ ρεαλιςτικι αρικμθτικι προςομοίωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των καταςκευϊν 

από φζρουςα τοιχοποιία υπό ςειςμικι καταπόνθςθ αποτελεί θ μζκοδοσ των πεπεραςμζνων 

ςτοιχείων (finite element method – FEM), ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ περιγράφεται θ μθ γραμμικι 

απόκριςθ των ςτοιχείων και καταςκευϊν από τοιχοποιία, μζςω τθσ λεπτομεροφσ περιγραφισ τθσ 

γεωμετρίασ οποιουδιποτε φζροντα οργανιςμοφ [1]  

 

Πμωσ, ενϊ θ διαδικαςία των πεπεραςμζνων ςτοιχείων επιτρζπει τθν ακριβι εκτίμθςθ τθσ 

απόκριςθσ τθσ τοιχοποιίασ υπό διαφορετικζσ καταπονιςεισ, είναι μθ πρακτικι ςτθν ανάλυςθ 

πραγματικϊν καταςκευϊν λόγω του εξαιρετικά μεγάλου υπολογιςτικοφ κόςτουσ που απαιτεί, 

ιδίωσ εάν πραγματοποιθκεί τριδιάςτατθ προςομοίωςθ των ςτοιχείων από τοιχοποιία. [1] Επίςθσ, 

θ μζκοδοσ FEM ςυναντά δυςκολίεσ αρκετζσ φορζσ λόγω του ότι δεν κακορίηεται λεπτομερϊσ από 

τουσ κανονιςμοφσ θ χριςθ και θ εφαρμογι των επιφανειακϊν ςτοιχείων αλλά και του ότι δεν είναι 

ςαφισ ο τρόποσ που οι τάςεισ ςε μία ςυγκεκριμζνθ περιοχι μιασ επιφάνειασ επθρεάηουν από 

πλευράσ αςτοχίασ ςυνολικά τον τοίχο ςτον οποίο ανικουν [8] 

 

Στθ μζκοδο FME (Frame by Macro Element – μζκοδοσ των μακρο-ςτοιχείων) θ οποία επιλζχτθκε 

και εφαρμόηεται ςτο 3Muri το μοντζλο προςομοίωςθσ τθσ καταςκευισ προςδιορίηεται με τθ 

βοικεια μακρο-ςτοιχείων (όπωσ είναι οι τοίχοι, οι δοκοί, τα υπζρκυρα, τα ςενάηια, οι πλάκεσ, οι 

πεςςοί, οι κολϊνεσ, και οι ελκυςτιρεσ) ), τα οποία επιτρζπουν τθ μελζτθ τθσ ολικισ απόκριςθσ 

πραγματικϊν κτιρίων. Μζςω κεωρθτικϊν και πειραματικϊν ερευνϊν αλλά και εφαρμογϊν ςτθν 
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πράξθ αποδεικνφεται ότι θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αποτελεί τθν πιο αποτελεςματικι αλλά και 

ορκολογικότερθ επιςτθμονικι προςζγγιςθ. Θ ςυνεχισ και λεπτομερισ παρατιρθςθ των αςτοχιϊν 

ςε καταςκευζσ από φζρουςα τοιχοποιία δθμιοφργθςε τθν ανάγκθ για τον οριςμό των 

μακροςτοιχείων ωσ μία μζκοδο ανάλυςθσ θ οποία μπορεί να προςδιορίςει αξιόπιςτα τθν ακριβι 

ςυμπεριφορά των ςτοιχείων μιασ καταςκευισ με ζνα ικανοποιθτικό ςε χρόνο υπολογιςτικό κόςτοσ 

αφοφ θ ανάλυςθ ενόσ προςομοιϊματοσ με τθ μζκοδο αυτι ολοκλθρϊνεται ςε ελάχιςτα λεπτά. Το 

υπολογιςτικό κεωρθτικό υπόβακρο του 3Muri προζρχεται από εκτεταμζνεσ ζρευνεσ και 

πειράματα ςε πλικοσ υφιςτάμενων καταςκευϊν από φζρουςα τοιχοποιία αλλά και από 

παρατθριςεισ και ελζγχουσ διαφόρων αςτοχιϊν μετά από ςειςμικά γεγονότα.[8] 

 

2.1 Προςομοίωςθ καταςκευισ μζςω μακροςτοιχείων 

Ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν προςομοίωςθ τθσ καταςκευισ από τοιχοποιία ζχει θ προςεκτικι επιλογι 

τθσ κατανομισ των μαηϊν και τθσ δυςκαμψίασ μζςω μιασ προκαταρκτικισ διερευνθτικισ φάςθσ, 

κυρίωσ ςτισ περιπτϊςεισ υφιςτάμενων καταςκευϊν όπου το φζρον ςφςτθμα δεν είναι άμεςα 

αναγνωρίςιμο. Μζςω των προκαταρκτικϊν διερευνθτικϊν εργαςιϊν όχι μόνο εντοπίηονται τα 

φζροντα ςτοιχεία, αλλά προςδιορίηονται και οι ιδιότθτεσ των υλικϊν. Θ μζκοδοσ προςομοίωςθσ 

ςτοιχείων από φζρουςα τοιχοποιία με ιςοδφναμα πλαίςια βαςίηεται ςτον μακροςκοπικό 

εντοπιςμό φερόντων ςτοιχείων, των οποίων θ γεωμετρία και θ κινθματικι ςυμπεριφορά 

περιγράφεται μζςω πεπεραςμζνων ςτοιχείων (ςτερεά, κελφφουσ ι γραμμικά ςτοιχεία), ενϊ θ 

ςτατικι ςυμπεριφορά τουσ περιγράφεται από τισ εςωτερικά αναπτυςςόμενεσ δυνάμεισ. Σε αυτι 

τθ κεϊρθςθ, θ μζκοδοσ του «ιςοδφναμου πλαιςίου» που χρθςιμοποιείται ευρζωσ, αντιςτοιχεί τα 

ςτοιχεία τοιχοποιίασ ςε ζνα ιδεατό πλαίςιο, ςτο οποίο τα παραμορφϊςιμα ςτοιχεία (όπου 

ςυγκεντρϊνεται θ μθ γραμμικι απόκριςθ) ςυνδζονται μζςω ςτερεϊν κόμβων (μζρθ τθσ 

τοιχοποιίασ που ςυνικωσ δεν παρουςιάηουν βλάβεσ). Επικεντρϊνοντασ ςτθν εντόσ επιπζδου 

απόκριςθ των κατά τα άλλα πολφπλοκων τοιχοποιιϊν με ανοίγματα, ςυνικωσ δφο κφρια 

καταςκευαςτικά μζρθ μποροφν να προςδιοριςτοφν: οι πεςςοί (piers) και οι δοκοί ςφηευξθσ 

(sprandels). [1] 

 

Θ μθ γραμμικι ςυμπεριφορά του πεςςϊν και των δοκϊν ςφηευξθσ προςομοιϊνεται με μθ 

γραμμικά ςτοιχεία πλαιςίου, ενϊ οι δφςκαμπτεσ ηϊνεσ, οι οποίεσ δεν παρουςιάηουν βλάβεσ, 

αντικακίςτανται με δφςκαμπτουσ κόμβουσ. *1+ 
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Τα ςτοιχεία των πατωμάτων προςομοιϊνονται ωσ ορκότροπα 4-κομβα πεπεραςμζνα ςτοιχεία 

(λειτουργία μεμβράνθσ) και προςδιορίηονται από μία κφρια διεφκυνςθ, με το μζτρο ελαςτικότθτασ 

και διάτμθςθσ κακϊσ και το λόγο του Poisson. Θ μάηα που αντιςτοιχεί ςτθν κατακόρυφθ 

διεφκυνςθ υπολογίηεται άμεςα από το πρόγραμμα. [18] 

 

Το τριςδιάςτατο μοντζλο ςχθματίηεται από τθ ςφνδεςθ των επιμζρουσ εντόσ επιπζδου τοίχων. 

Εφόςον τα μακρο-ςτοιχεία λαμβάνουν μόνο τθν εντόσ επιπζδου λειτουργία, ι ςτουσ τοίχουσ βάςει 

τθσ δυςκαμψίασ τουσ. Δεν προςομοιϊνεται θ εκτόσ επιπζδου λειτουργία, καμπτικι/διατμθτικι. 

[18] 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ προςομοίωςθ ςτθρίηεται ςτθν παρατιρθςθ των ςειςμικϊν βλαβϊν (Εικόνα 4) , 

από όπου προκφπτει ότι ςυνικωσ οι ρωγμζσ και οι τφποι αςτοχίασ ςυγκεντρϊνονται ςτα 

προαναφερκζντα ςτοιχεία. Τα κφρια κατακόρυφα φζροντα ςτοιχεία είναι οι πεςςοί, οι οποίοι 

φζρουν ταυτόχρονα κατακόρυφα και οριηόντια φορτία. Οι δοκοί ςφηευξθσ ορίηονται ωσ τα 

τμιματα των τοίχων μεταξφ δφο κατακόρυφα ευκυγραμμιςμζνων ανοιγμάτων και είναι 

δευτερεφοντα οριηόντια ςτοιχεία, τουλάχιςτον ςε ό,τι αφορά ςτα κατακόρυφα φορτία, που 

ςυνδζουν τθν απόκριςθ των γειτονικϊν πεςςϊν κατά τθν επιβολι οριηόντιων φορτίων. 

Σθμειϊνεται ότι παρά το χαρακτθριςμό τουσ ωσ «δευτερεφοντα ςτοιχεία», οι δοκοί ςφηευξθσ 

επθρεάηουν ςθμαντικά τισ ςυνοριακζσ ςυνκικεσ των πεςςϊν, επιτρζποντασ ι εμποδίηοντασ τισ 

ςτροφζσ των άκρων, ζχοντασ τελικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν ικανότθτα του τοίχου να φζρει 

οριηόντια φορτία. [1] 

 

Εικόνα 4: Παραδείγματα τφπων αςτοχίασ εντόσ επιπζδου με ςυγκζντρωςθ βλαβϊν ςτουσ πεςςοφσ και τισ 
δοκοφσ ςφηευξθσ *1+ 

Ιδιαίτερο ρόλο ςτθν ακρίβεια τθσ μεκόδου προςομοίωςθσ παίηουν τόςο ο προςδιοριςμόσ τθσ 

γεωμετρίασ των μακροςτοιχείων, όςο και θ αντιςτοίχιςθ του κατάλλθλου καταςτατικοφ νόμου για 

τα υλικά ϊςτε να προςομοιϊνονται ικανοποιθτικά οι τρόποι αςτοχίασ τθσ τοιχοποιίασ. Θ μζκοδοσ 

ανάλυςθσ καταςκευϊν από τοιχοποιία με τθ μζκοδο των μακροςτοιχείων μειϊνει ςε μεγάλο 
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βακμό το υπολογιςτικό κόςτοσ και κακιςτά εφικτι τθ μελζτθ πολφπλοκων γεωμετριϊν ακόμα και 

ςυγκρότθμα κτιρίων *1+. 

 

Στθν περίπτωςθ των προςομοιϊςεων με ιςοδφναμα πλαίςια όπου προςομοιϊνονται τόςο οι 

πεςςοί όςο και οι δοκοί ςφηευξθσ, θ διαφοροποίθςθ των ςυνοριακϊν ςυνκθκϊν προκφπτει ωσ 

αποτζλεςμα τθσ προοδευτικισ παραμόρφωςθσ των ςτοιχείων. Αφοφ προςομοιωκεί γεωμετρικά θ 

τοιχοποιία ωσ ζνα ςφνολο φερόντων ςτοιχείων, απαιτείται θ αξιόπιςτθ πρόβλεψθ τθσ ςυνολικισ 

ςυμπεριφοράσ τθσ, θ οποία εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθν κατάλλθλθ περιγραφι των 

χαρακτθριςτικϊν του κάκε μεμονωμζνου ςτοιχείου. [1] 

 

Μποροφν επιπλζον να προςομοιωκοφν μεικτζσ καταςκευζσ με τθ βοικεια ειδικϊν ςτοιχείων 

που αντιπροςωπεφουν τθ μθ-γραμμικι ςυμπεριφορά και άλλων δομικϊν ςτοιχείων πζρα τθσ 

τοιχοποιίασ (δοκοί και υποςτυλϊματα από ςκυρόδεμα, διαχωριςτικοί τοίχοι, ενιςχυμζνθ 

τοιχοποιία, ςτοιχεία από ξφλο ι μζταλλο).*18+ 

 

2.2 Ιςοδφναμο πλαιςιακό μοντζλο 

Στθν Εικόνα 5 παρουςιάηεται ζνα ιςοδφναμο πλαιςιακό μοντζλο, όπου οι πεςςοί και οι δοκοί 

ςφηευξθσ περιγράφονται από ςτφλουσ και δοκοφσ, αντίςτοιχα Με τθ ςυναρμολόγθςθ 

διςδιάςτατων τοίχων και κεωρϊντασ ότι θ ςυνειςφορά τουσ είναι εντόσ επιπζδου μποροφν να 

αναλυκοφν τριδιάςτατα μοντζλα με εφαρμογι μθ γραμμικϊν αναλφςεων με ςχετικά μικρό 

υπολογιςτικό κόςτοσ. Συνεπϊσ, θ ιςοδφναμθ πλαιςιακι προςομοίωςθ τθσ τοιχοποιίασ είναι 

κατάλλθλθ για τθ μελζτθ πολφ μεγάλων κτιρίων, ςυμπλεγμάτων κτιρίων, κτιρίων μικτϊν 

ςυςτθμάτων, κ.λπ. [1] 

 

Εικόνα 5: Ιςοδφναμθ πλαιςιακι προςομοίωςθ τοίχου *1+. 
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Θεωρϊντασ ζνα ορκογϊνιο ςφςτθμα, θ φζρουςα καταςκευι ςχετίηεται αυςτθρά με τθν εντόσ 

επιπζδου ικανότθτα των τοίχων και των ςυνδζςεων, κακϊσ και τθ μεταφορά φορτίων μζςω των 

πατωμάτων. Εφαρμόηοντασ το ιςοδφναμο πλαίςιο (Εικόνα 5) κάκε τοίχοσ διακριτοποιείται με ζνα 

ςφςτθμα φατνωμάτων τοιχοποιίασ (πεςςοί και δοκοί ςφηευξθσ), ςτα οποία ςυγκεντρϊνεται θ μθ 

γραμμικι απόκριςθ και ςυνδζονται με ςτερεζσ περιοχζσ (κόμβουσ). Κακϊσ το προςομοίωμα 

εςτιάηει ςτθν κακολικι απόκριςθ του κτιρίου (θ οποία υποτίκεται ότι διζπεται μόνο από τθν εντόσ 

επιπζδου ςυμπεριφορά των τοίχων), θ τοπικι καμπτικι ςυμπεριφορά των πατωμάτων και θ 

εκτόσ επιπζδου απόκριςθ των τοιχίων δεν υπολογίηονται. Ραρά τθν παραδοχι αυτι, πρζπει να 

τονιςτεί ότι οι τοπικοί εκτόσ επιπζδου μθχανιςμοί μποροφν να προςδιοριςτοφν μζςω κατάλλθλων 

αναλυτικϊν μεκόδων και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ υφιςτάμενων κτιρίων, μποροφν να 

αντιμετωπιςτοφν με ςυγκεκριμζνεσ επεμβάςεισ (όπωσ με τοποκζτθςθ ελκυςτιρων) [1]. 

Θ παρουςία διαφράγματοσ παρόλα αυτά ςφμφωνα με τον Lagomarsino ορίηεται από τα μθχανικι 

χαρακτθριςτικά που δίνονται μζςω του προγράμματοσ. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν είναι απαραίτθτα 

και δφςκαμπτα πατϊματα [7].  

 

Μειονεκτιματα 

 

Ραρόλ’ αυτά, θ αντικατάςταςθ τθσ τοιχοποιίασ από ζνα ςτοιχείο πλαιςίου ζχει κάποιουσ 

περιοριςμοφσ λόγω τθσ αδυναμίασ να προςομοιωκεί με ακρίβεια θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 

των μακροςτοιχείων, των δυςκολιϊν που προκφπτουν για ςφνκετεσ γεωμετρίεσ και τθσ 

αδυναμίασ κατάλλθλθσ προςομοίωςθσ των ιδθ ρθγματωμζνων τοίχων. Ακόμθ τα πατϊματα 

ι οι κόλοι ζχουν διαφραγματικι λειτουργία, ςφμφωνα με τθν πρόγραμμα, που παρόλα αυτά 

όπωσ αναφζρκθκε είναι αντίςτοιχο με τα μθχανικά χαρακτθριςτικά που δίνονται. Αυτό 

αποτελεί μειονζκτθμα κακϊσ οι περιςςότερεσ λικόκτιςτεσ καταςκευζσ δεν ζχουν 

διάφραγμα.[1] 

 

 Ακόμθ είναι μία μζκοδοσ που είναι ευαίςκθτθ με τισ αλλαγζσ ςτισ ςυνοριακζσ ςυνκικεσ και 

ςτθν χρονοϊςτορία φόρτιςθσ. Ζτςι πρζπει να γίνεται θ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων με 

πειράματα και είναι ςθμαντικά θ παραμετρικι διερεφνθςθ τθσ επίδραςθσ διαφόρων 

παραμζτρων. *1+ 
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Προςδιοριςμόσ των μακροςτοιχείων 

Στθ βιβλιογραφία ζχουν προτακεί διάφορεσ διαδικαςίεσ υπολογιςμοφ των διαςτάςεων των 

μακροςτοιχείων (π.χ., Lagomarsino et al., 2013). Στθν περίπτωςθ τοίχων με κανονικά 

κατανεμθμζνα ανοίγματα είναι εφκολοσ ο προςδιοριςμόσ των πεςςϊν και των δοκϊν ςφηευξθσ, 

ενϊ γίνεται πιο δφςκολοσ ςτθν περίπτωςθ που τα ανοίγματα είναι τοποκετθμζνα ακανόνιςτα. 

Συνικωσ το κριτιριο για τον προςδιοριςμό του φψουσ του πεςςοφ είναι τα γειτονικά ανοίγματα, 

οπότε γίνεται θ υπόκεςθ μιασ μζγιςτθσ κλίςθσ 30ο τθσ ρωγμισ που ξεκινά από τα άκρα του 

ανοίγματοσ. Με βάςθ το παραπάνω κριτιριο, το φψοσ των ακραίων πεςςϊν είναι μεγαλφτερο. Σε 

άλλεσ διαδικαςίεσ προςομοίωςθσ προτείνεται να ορίηεται το φψοσ ωσ το ςθμείο πάνω από το 

οποίο είναι δυνατό να αναπτυχκεί ζνα κλιπτιρασ κατά τθν πιο ζντονθ κλίςθ (για παράδειγμα 

οριηόντια ι ςε γωνία 45ο). Στθν περίπτωςθ υφιςτάμενων κτιρίων πρζπει να λθφκεί υπόψθ θ 

μορφι των υφιςτάμενων ρωγμϊν για τον ςωςτό προςδιοριςμό τθσ γεωμετρίασ των πεςςϊν και 

των δοκϊν ςφηευξθσ [4] 

 

Στο λογιςμικό 3muri, το οποίο χρθςιμοποιικθκε ςτθν παροφςα εργαςία, ακολουκείται θ 

διαδικαςία που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 6. Ππωσ φαίνεται ςτθ εικόνα 6, ςτο 1ο βιμα ορίηονται 

οι δοκοί ςφηευξθσ ςε ςχζςθ με τθν κατακόρυφθ διάταξθ των ανοιγμάτων: το μικοσ και το φψοσ 

τουσ είναι ίςα με τθν απόςταςθ και το πλάτοσ (ςτθν περίπτωςθ τθσ πλιρουσ ευκυγράμμιςθσ των 

ανοιγμάτων) των γειτονικϊν ανοιγμάτων, αντίςτοιχα. Στο 2ο βιμα ορίηονται οι πεςςοί αρχίηοντασ 

από το φψοσ των γειτονικϊν ανοιγμάτων: ςτθν περίπτωςθ που τα ανοίγματα ευκυγραμμίηονται 

απόλυτα, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ εικόνασ, το φψοσ κεωρείται ίςο με αυτό των ανοιγμάτων. Για 

τουσ εξωτερικοφσ πεςςοφσ πρζπει να λθφκεί υπόψθ θ πικανότθτα να αναπτυχκοφν διαγϊνιεσ 

ρωγμζσ από τα άκρα των ανοιγμάτων (και/ι από τα άκρα του πρεκιοφ). Μια ρεαλιςτικι 

προςζγγιςθ είναι να κεωρθκεί ίςο με το φψοσ του γειτονικοφ ανοίγματοσ ι ίςο με τον μζςο όρο 

του φψουσ του ορόφου και του φψουσ του γειτονικοφ ανοίγματοσ. Για το 3ο βιμα, θ γεωμετρία 

των κόμβων προκφπτει απευκείασ μετά τον οριςμό των ςτοιχείων με τα οποία ςυνδζονται. Θ 

προςομοίωςθ του τοίχου ολοκλθρϊνεται με τθν επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ ςε κάκε όροφο.[1] 
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Εικόνα 6: Παράδειγμα προςομοίωςθσ ιςοδφναμου πλαιςίου ςτθν περίπτωςθ κανονικισ διάταξθσ 
ανοιγμάτων *4+. 

Σθμειϊνεται ότι θ εφαρμογι των παραπάνω κριτθρίων χωρίσ περιοριςμό ςτθ γωνία διάδοςθσ 

ρωγμϊν μπορεί να οδθγιςει ςε υπερεκτίμθςθ τθσ εντόσ επιπζδου ενεργοφ αναλογίασ των 

διαςτάςεων των εξωτερικϊν πεςϊν με γειτονικά ανοίγματα με περιοριςμζνο φψοσ, που 

βρίςκονται κοντά ςτο άκρο. Για τθν ακρίβεια, ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ είναι πικανό να 

εμφανιςτοφν τφποι καμπτικισ αςτοχίασ ςε τζτοιουσ λυγθροφσ πεςςοφσ, με πικανι υποεκτίμθςθ 

τθσ εγκάρςιασ αντοχισ και υπερεκτίμθςθ τθσ ικανότθτασ παραμόρφωςθσ. Το ενεργό φψοσ των 

πεςϊν εξαρτάται από τθν παρουςία και άλλων καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων, όπωσ είναι τα 

πρζκια και τα οριηόντια διαηϊματα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, ενϊ για ανομοιόμορφα 

κατανεμθμζνα ανοίγματα είναι δυνατό να διαφζρει ανάλογα με τθ διεφκυνςθ τθσ ανάλυςθσ.[1] 

 

Στισ περιπτϊςεισ ανομοιόμορφα κατανεμθμζνων ανοιγμάτων, το μζςο φψοσ των δοκϊν 

ςφηευξθσ μπορεί να υπολογιςτεί ωσ το αλλθλοεπικαλυπτόμενο τμιμα μεταξφ των ανοιγμάτων ςτα 

δφο επίπεδα . Πταν δεν υφίςταται αλλθλοεπικαλυπτόμενο τμιμα ι δεν υφίςταται άνοιγμα, 

μπορεί να κεωρθκεί μια περιοχι τθσ τοιχοποιίασ ωσ δφςκαμπτθ. Σε κάκε περίπτωςθ, είναι 

απαραίτθτθ θ πραγματοποίθςθ επιπλζον ερευνϊν για τθν επιβεβαίωςθ τθσ καταλλθλότθτασ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ για διαφορετικζσ κατανομζσ ανοιγμάτων. Τζλοσ, θ πραγματικι 

ςυμπεριφορά των τοιχοποιιϊν πρζπει να αποτιμάται προςεκτικά κατά τθν προςομοίωςθ μζςω 

ενόσ ιςοδφναμου πλαιςίου. Για παράδειγμα, τοίχοι πλιρωςθσ χαμθλισ ποιότθτασ και με κακι 

ςφνδεςθ με τθν τοιχοποιία μπορεί να είναι καλφτερο να προςομοιωκοφν ωσ ανοίγματα, 

αγνοϊντασ τθν ςυνειςφορά τουσ, κακϊσ δεν μπορεί να διαςφαλιςτεί θ πλιρθσ ςυναρμογι με τα 

προχφιςτάμενα τμιματα τθσ τοιχοποιίασ και τελικά θ ανακατανομι των τάςεων δεν προςομοιάηει 

ςε μια αρχικι καταςκευι χωρίσ άνοιγμα. Εναλλακτικά, είναι δυνατόν να αποδοκοφν χαμθλότερεσ 

μθχανικζσ ιδιότθτεσ ςτο τμιμα του φορζα με τουσ τοίχουσ πλιρωςθσ [4]). 
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2.3 Τρόποι αςτοχίασ τοιχοποιίασ 

Για τον προςδιοριςμό τθσ ςχζςθσ δφναμθ-μετατόπιςθ, που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν περιγραφι 

τθσ ςυμπεριφοράσ των τοίχων, είναι απαραίτθτθ θ κατανόθςθ και θ εξιγθςθ των διαφορετικϊν 

τρόπων αςτοχίασ που είναι δυνατό να εμφανιςτοφν ςτισ καταςκευζσ από φζρουςα τοιχοποιία. Οι 

βλάβεσ που παρατθρικθκαν μετά από ςειςμικά γεγονότα φανζρωςαν ότι τα κτίρια από τοιχοποιία 

παρουςιάηουν αςτοχία ςε τοπικό επίπεδο κυρίωσ εξαιτίασ τθσ εκτόσ επιπζδου απόκριςθσ των 

τοίχων. Αυτοφ του τφπου θ αςτοχία προκαλείται από μθ επαρκι ςφνδεςθ τόςο των εγκάρςιων 

τοίχων μεταξφ τουσ όςο και των τοίχων με τα πατϊματα. [1] 

 

Στθν πραγματικότθτα, το προςομοίωμα των μακροςτοιχείων μπορεί να περιγράψει μζςω τθσ 

κατάλλθλθσ διαμόρφωςθσ, τθν ανακυκλιηόμενθ διατμθτικι και καμπτικι απόκριςθ των 

φατνωμάτων τθσ τοιχοποιίασ. Συγκεκριμζνα για τουσ πεςςοφσ που υπόκεινται ςε οριηόντια φορτία 

(π.χ., ςειςμικά), οι μθχανιςμοί αςτοχίασ είναι οι ακόλουκοι (Εικόνα 7) [1]: 

 

a) Αςτοχία λόγω ανακυκλιηόμενθσ φόρτιςθσ: πρόκειται για αςτοχία λόγω κραφςθσ του πεςςοφ ςτθ 

κλιβόμενθ ηϊνθ. 

b) Διατμθτικι-διαγϊνια αςτοχία: πρόκειται για αςτοχία του πεςςοφ εξαιτίασ τθσ παρουςίασ 

υπερβολικϊν διατμθτικϊν τάςεων με ςυνζπεια τθν ανάπτυξθ διαγϊνιων ρωγμϊν. 

c) Διατμθτικι αςτοχία λόγω ολίςκθςθσ: πρόκειται για αςτοχία λόγω εμφάνιςθσ οριηόντιων 

ρωγμϊν ςτουσ κόμβουσ ζδραςθσ. 

 

Είναι γνωςτό ότι θ εμφάνιςθ των παραπάνω μορφϊν αςτοχίασ εξαρτάται από διάφορουσ 

παράγοντεσ. Στθν περίπτωςθ των πεςςϊν, επθρεάηονται από τθ γεωμετρία, τισ ςυνοριακζσ 

ςυνκικεσ, το αξονικό φορτίο, τα μθχανικά χαρακτθριςτικά των ςυςτατικϊν τθσ τοιχοποιίασ 

(κονίαμα, λίκοι και διεπιφάνειεσ), κακϊσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ τοιχοποιίασ (αναλογία 

διαςτάςεων λίκων, μορφι εντόσ επιπζδου και διατομι τθσ τοιχοποιίασ). Πςον αφορά ςτισ δοκοφσ 

ςφηευξθσ, παίηουν ρόλο επιπλζον παράγοντεσ όπωσ είναι τα φαινόμενα αλλθλοεμπλοκισ ςτισ 

ακραίεσ διατομζσ με τα ςυνεχόμενα τμιματα του τοίχου, οι τφποι των πρεκιϊν (ιδιαίτερα αν 

πρόκειται για λίκινα τόξα ι επιςτφλια ςε πζτρα, χάλυβα, ξφλο ι οπλιςμζνο ςκυρόδεμα), θ 

αλλθλεπίδραςθ με τα φζροντα ςτοιχεία με τα οποία ςυνδζονται (ιδιαίτερα με αυτά που 

παρουςιάηουν εφελκυςτικι αντοχι, όπωσ είναι οι δοκοί από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ι οι ράβδοι 

ςφνδεςθσ από χάλυβα).[1] 
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Εικόνα 7 Μθχανιςμοί αςτοχίασ των πεςςϊν: a) αςτοχία λόγω ανακυκλιηόμενθσ φόρτιςθσ, b) διατμθτικι-
διαγϊνια αςτοχία, c) αςτοχία λόγω ολίςκθςθσ [1] 

 

 

Εικόνα 8. Σχθματικι προςομοίωςθ τθσ απόκριςθσ του πεςςοφ τοιχοποιίασ, με χριςθ απλοποιθμζνου 
κριτθρίου αντοχισ βαςιςμζνου ςτο εφαρμοηόμενο αξονικό κλιπτικό φορτίο *4+. 

Οι παραπάνω τφποι αςτοχίασ μποροφν να περιγραφοφν ςε όρουσ μζγιςτθσ διατμθτικισ 

επιπόνθςθσ, με απλοποιθμζνα κριτιρια αντοχισ βάςει μθχανικϊν ι άλλων παραδοχϊν που 

προτείνονται ςτθ βιβλιογραφία και ςτουσ κανονιςμοφσ. Συνικωσ, ςτθρίηονται ςτθν κατά 

προςζγγιςθ εκτίμθςθ τθσ τοπικισ μζςθσ εντατικισ κατάςταςθσ όπωσ προκφπτει λόγω των 

εφαρμοηόμενων δυνάμεων ςε προκακοριςμζνα ςθμεία ι διατομζσ του τοίχου. Στθ ςυνζχεια, 

αποτιμάται θ παραπάνω παραδοχι ςε ςχζςθ με τθν οριακι αντοχι του υλικοφ, θ οποία 

περιγράφεται μζςω υπεραπλουςτευμζνων ςχζςεων που προζκυψαν βάςθ κάποιων μθχανικϊν 

παραμζτρων. Ωσ αναφορά χρθςιμοποιείται θ ελάχιςτθ τιμι τθσ αξονικισ δφναμθσ που δρα ςτο 

ςτοιχείο, όπωσ προςδιορίηεται από τα κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν για τθν περιγραφι των 

αποκρίςεων ςε κάμψθ και διάτμθςθ. [1] 

 

Σθμειϊνεται ότι τα αξονικά φορτία μεταβάλλονται ςε ςχζςθ με τισ αρχικζσ τουσ τιμζσ τόςο 

εξαιτίασ τθσ εφαρμογισ των οριηόντιων φορτίων που προςομοιϊνουν τα ςειςμικά φορτία όςο και 

λόγω των φαινομζνων ανακατανομισ που ςχετίηονται με τθν εξζλιξθ τθσ μθ γραμμικισ 
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ςυμπεριφοράσ. Κατά ςυνζπεια, μεταβάλλεται και θ τιμι τθσ αντίςτοιχθσ διατμθτικισ αντοχισ του 

τοίχου κατά τθ διάρκεια τθσ μθ γραμμικισ ςτατικισ ανάλυςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ αςτοχία 

του τοίχου ορίηεται μζςω τθσ μζγιςτθσ ςχετικισ μετακίνθςθσ μεταξφ ορόφων (drift - 𝑑𝑢) που 

υπολογίηεται για τον επικρατζςτερο μθχανιςμό αςτοχίασ κατά τα αναφερόμενα ςτουσ διεκνείσ 

κανονιςμοφσ (για παράδειγμα EN1998, 2004). Στθν Εικόνα 8 παρουςιάηονται ςχθματικά τα 

ανωτζρω αναφερόμενα κζματα. [1] 
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Κεφάλαιο 3 

Διαδικαςία ανάλυςθσ με το πρόγραμμα 3MURI  

 

3.1 Λογιςμικό 3muri 

Το λογιςμικό 3muri διατίκεται ςτθν αγορά από τθν εταιρεία S.T.A. Data S.r.l. και ςυγκεκριμζνα 

ςτθν Ελλάδα από τθν εταιρεία ERGOCAD® και εφαρμόηει τισ αρχζσ τθσ προςομοίωςθσ με μθ 

γραμμικά μακροςτοιχεία, ςυνκζτοντασ πλαίςια που αντιπροςωπεφουν τουσ τοίχουσ τθσ 

καταςκευισ. Το μακροςτοιχείο που χρθςιμοποιείται ςτο λογιςμικό αναπτφχκθκε αρχικά από τουσ 

Gamabrotta and Lagomarsino (1996) και Brencich and Lagomarsino (1997, 1998) και βελτιϊκθκε ςε 

ςυνεργαςία με τουσ Penna (2002) και Galasco et al. (2004). Μια ολοκλθρωμζνθ επεξιγθςθ τθσ 

κεωρίασ ςτθν οποία βαςίηεται ο κϊδικασ του λογιςμικοφ δίνεται από τουσ Lagomarsino et al. 

(2013). Το εν λόγω μακροςτοιχείο επιτρζπει τθν περιγραφι των δφο εντόσ επιπζδου μορφϊν 

αςτοχίασ, κάμψθσ-κραφςθσ λόγω ανακυκλιηόμενθσ φόρτιςθσ και διατμθτικισ ολίςκθςθσ με τριβι, 

με χριςθ περιοριςμζνου αρικμοφ βακμϊν ελευκερίασ. Το προςομοίωμα, μζςω εςωτερικϊν 

μεταβλθτϊν, λαμβάνει υπόψθ τθν εξζλιξθ των βλαβϊν λόγω διατμθτικισ ολίςκθςθσ, θ οποία 

προκαλεί μείωςθ τθσ αντοχισ και τθσ δυςκαμψίασ. [1] 

 

Το μακρομοντζλο είναι ζνα δίκομβο ςτοιχείο ικανό να προςομοιϊςει τθ ςυμπεριφορά εντόσ 

επιπζδου ενόσ ςτοιχείου τοιχοποιίασ (πεςςοί, διαδοκίδεσ). Με δφο πρόςκετουσ εςωτερικοφσ 

βακμοφσ ελευκερίασ, μπορεί να περιγράψει τόςο τθ διατμθτικι ςυμπεριφορά όςο και τθν 

αλλθλεπίδραςθ αξονικισ και καμπτικισ ζνταςθσ. *18+ 
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Εικόνα 9. Κινθματικό προςομοίωμα του μακροςτοιχείου [18] 

Το μακροςτοιχείο διαιρείται ςε τρεισ υποπεριοχζσ, όπωσ απεικονίηεται εικόνα 9: δφο 

υποπεριοχζσ, θ κατϊτερθ θ (1) και θ ανϊτερθ θ (3), αντιςτοίχωσ ςτον πόδα και ςτθν 

κορυφι του ςτοιχείου, όπου ςυγκεντρϊνονται οι αςτοχίεσ λόγω αλλθλεπίδραςθσ αξονικϊν 

και καμπτικϊν εντάςεων, και ζνα κεντρικό τμιμα, υποπεριοχι (2), θ οποία υποβάλλεται 

μόνο ςε διατμθτικι παραμόρφωςθ. Οι δφο διεπιφάνειεσ κεωροφνται άκαμπτεσ ςε 

διάτμθςθ με μθδενικό πάχοσ. Οι αξονικζσ παραμορφϊςεισ οφείλονται ςε κατανεμθμζνο 

ςφςτθμα ελατθρίων με μθδενικό πάχοσ. Με τισ υποκζςεισ αυτζσ πετυχαίνεται μείωςθ των 

πραγματικϊν βακμϊν ελευκερίασ του μοντζλου. Επειδι το κεντρικό τμιμα κεωρείται ωσ 

άκαμπτο τμιμα με μοναδικι παραμόρφωςθ τθν διατμθτικι, υπό κακεςτϊσ μικρϊν 

μετακινιςεων, οι αξονικζσ μετακινιςεισ και οι ςτροφζσ των άκρων μποροφν να κεωρθκοφν 

ίςεσ με του κζντρου (we, φe), ενϊ οι εγκάρςιεσ μετακινιςεισ των άκρων τουσ κεντρικοφ 

τμιματοσ πρζπει να είναι ίςεσ με τισ αντίςτοιχεσ κομβικζσ μετακινιςεισ (ui, uj). *18+ 

 

Ωσ εκ τοφτου το μοντζλο του μακροςτοιχείου μπορεί να περιγραφεί με τθ βοικεια οχτϊ 

βακμϊν ελευκερίασ, ζξι κομβικζσ ςυνιςτϊςεσ μετατόπιςθσ (ui, wi, φi, uj, wj, φj) και δφο 

εςωτερικζσ (we, φe). Δε λαμβάνονται υπόψθ εγκάρςιεσ μεταβολζσ και ζτςι θ εςωτερικι 

διατμθτικι δφναμθ είναι ςτακερι κατά μικοσ του άξονα του ςτοιχείου (Vi=Vj=V). *18+ 

Σε ζνα πλιρεσ κινθματικό μοντζλο δφο διαςτάςεων (2D) πρζπει να λθφκοφν τρεισ βακμοί 

ελευκερίασ ςε κάκε κόμβο “i” και “j” ςτα ακραία όρια: θ αξονικι παραμόρφωςθ, θ 

οριηόντια παραμόρφωςθ και θ ςτροφι. Για τθν κεντρικι ηϊνθ, δφο βακμοί ελευκερίασ 

πρζπει να λθφκοφν: θ αξονικι παραμόρφωςθ και θ ςτροφι. *18+ 

 

Οι κόμβοι που ςυνδζουν τουσ εγκάρςιουσ τοίχουσ ορίηονται με 5 βακμοφσ ελευκερίασ ςτο 

κακολικό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων ((uX, uY, uZ, rotX, rotY). Ο ςτροφικόσ βακμόσ ελευκερίασ 

γφρω από τον κατακόρυφο άξονα Η μπορεί να παραλθφκεί χάρθ ςτθν λειτουργία 
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μεμβράνθσ των τοίχων και των πατωμάτων. Τα ςτοιχεία των πατωμάτων προςομοιϊνονται 

ωσ ορκρότροπα πεπεραςμζνα ςτοιχεία και προςδιορίηονται από μία κφρια διεφκυνςθ, με 

το μζτρο ελαςτικότθτασ και διάτμθςθσ κακϊσ και το λόγο του Poisson. *18+ 

 

Εικόνα 10.Φορζασ ςτο χϊρο, βακμοί ελευκερίασ κόμβων *18+ 

Συνοπτικά, λοιπόν, (εικόνα 10) ςχετικά με τουσ βακμοφσ ελευκερίασ οι κόμβοι του μακθματικοφ 

μοντζλου είναι 3-διαςτάςεων με 5 βακμοφσ ελευκερίασ (3 μετακινθςιακζσ ςυνιςτϊςεσ ςτο 

κακολικό ςφςτθμα αναφοράσ και 2 ςτροφζσ περί των άξονα Χ και Υ) ι με 2-διαςτάςεων κόμβουσ 

με 3 βακμοφσ ελευκερίασ (δφο μετακινιςεισ και μία ςτροφι ςτο επίπεδο του τοίχου). *8+ 

 

Το ςτοιχείο ράβδου που εφαρμόηεται ςτο 3muri για τθν προςομοίωςθ των πεςςϊν και των δοκϊν 

ςφηευξθσ ζχει τισ εξισ ιδιότθτεσ: 1) θ αρχικι δυςκαμψία δίνεται από τισ ελαςτικζσ ιδιότθτεσ (για 

ρθγματωμζνθ κατάςταςθ), 2) θ ςυμπεριφορά είναι διγραμμικι με μζγιςτεσ τιμζσ διάτμθςθσ και 

καμπτικισ ροπισ όπωσ υπολογίηονται απ τισ οριακζσ καταςτάςεισ αςτοχίασ, 3) γίνεται 

ανακατανομι των εςωτερικϊν δυνάμεων ςφμφωνα με τθν εξίςωςθ ιςορροπίασ του ςτοιχείου, 4) ο 

εντοπιςμόσ των οριακϊν καταςτάςεων παραμόρφωςθσ γίνεται βάςει κακολικϊν και τοπικϊν 

παραμζτρων αςτοχίασ, 5) ςτθν πλαςτικι περιοχι θ δυςκαμψία μειϊνεται (χαλάρωςθ), 6) ο 

ζλεγχοσ τθσ πλαςτιμότθτασ γίνεται για μζγιςτθ ςχετικι μετατόπιςθ μεταξφ ορόφων (𝛿𝑢) και 

βαςίηεται ςτο μθχανιςμό αςτοχίασ του EC8, 7) όταν εξαντλείται θ αντοχι του ςτοιχείου δεν 

διακόπτεται θ κακολικι ανάλυςθ (Εικόνα 11):  

𝛿𝑢 =
𝑢𝑗 − 𝑢𝑖


+

𝜑𝑗 − 𝜑𝑖

2
=  

0.4%    𝛿𝜄ά𝜏𝜇𝜂𝜎𝜂
0.6            𝜅ά𝜇𝜓𝜂
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Εικόνα 11: Μθ γραμμικό ςτοιχείο ράβδου με χαλάρωςθ [8] 

Θ ςυμπεριφορά του ςτοιχείου περιγράφεται από τθν παρακάτω εξίςωςθ, με τθ μθ γραμμικι 

ςυμπεριφορά του υλικοφ να παρατθρείται όταν κάποια τιμι δράςθσ φτάςει τθν οριακι τιμι που 

ορίηεται από τα κριτιρια αςτοχίασ για κάμψθ-κραφςθ λόγω ανακυκλιηόμενθσ φόρτιςθσ και για 

διατμθτικι ολίςκθςθ:  

 
  
 

  
 

𝑇𝑖

𝑁𝑖

𝑀𝑖

𝑇𝑗
𝑁𝑗

𝑀𝑗 
  
 

  
 

=

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12𝐸𝐽

3 1 + 𝜓 
0 −

6𝐸𝐽

2 1 + 𝜓 
       −

12𝐸𝐽

3 1 + 𝜓 
        0      −

6𝐸𝐽

2 1 + 𝜓 
  

0
𝛦𝛢


              0                      0                     

𝛦𝛢


             0                 

−
6𝐸𝐽

2 1 + 𝜓 
 0  

𝐸𝐽 4 + 𝜓 

 1 + 𝜓 
      

6𝐸𝐽

2 1 + 𝜓 
           0          

𝐸𝐽 4 + 𝜓 

 1 + 𝜓 
  

−
12𝐸𝐽

3 1 + 𝜓 
      0       

6𝐸𝐽

2 1 + 𝜓 
          

12𝐸𝐽

3 1 + 𝜓 
         0          

6𝐸𝐽

2 1 + 𝜓 
   

0        −  
𝛦𝛢


             0                      0                    

𝛦𝛢


                  0   

6𝐸𝐽

2 1 + 𝜓 
        0            

𝐸𝐽 2 − 𝜓 

 1 + 𝜓 
        

6𝐸𝐽

2 1 + 𝜓 
       0          

𝐸𝐽 4 + 𝜓 

 1 + 𝜓 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
𝑢𝑖

𝑤𝑖

𝜑𝑖

𝑢𝑗

𝑤𝑗

𝜑𝑗 
 
 

 
 

 

 

όπου 𝜓 =1.2
𝐸𝑏2

𝐺2, 𝛦 και 𝐺 το μζτρο ελαςτικότθτασ και το μζτρο διάτμθςθσ τθσ τοιχοποιίασ, 

αντίςτοιχα, ενϊ 𝑏 και  είναι το πλάτοσ και το φψοσ του πεςςοφ αντίςτοιχα. Τζλοσ, 𝛢 και 𝐽 είναι το 

εμβαδόν και θ ροπι αδράνειασ τθσ διατομισ. 

Το κριτιριο αςτοχίασ για κάμψθ δίδεται από τθ ςχζςθ: 

𝑀𝑢 =
𝑙2𝑡𝜎0

2

1−𝜎0

0.85𝑓𝑚
(1 −

𝑁

𝑙𝑡
 (4.3) 

όπου 𝑀𝑢είναι θ οριακι αντοχι ςε κάμψθ, 𝑙 είναι το μικοσ του φατνϊματοσ, 𝑡 είναι το πάχοσ, 𝑁 

είναι θ αξονικι κλιπτικι (κεωρϊντασ κετικι τθ κλιπτικι καταπόνθςθ), 𝜎0 είναι θ κλιπτικι τάςθ ςτθ 

ςυνολικι επιφάνεια (𝜎0=𝑁 /𝑙t) και 𝑓𝑚  είναι θ μζςθ κλιπτικι αντοχι τθσ τοιχοποιίασ. Αντίςτοιχα, το 

κριτιριο αςτοχίασ ςε διατμθτικι ολίςκθςθ δίδεται από τθ ςχζςθ: 

𝑇𝑢 = 𝑙′𝑡𝑓𝜈 = 𝑙′𝑡 𝑓𝜈0 + 𝜇𝜎𝑛  = 𝑙′𝑡𝑓𝜈0 + 𝜇𝛮 (4.4) 
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Ππου 𝑇𝑢  είναι θ διατμθτικι αντοχι ςε ολίςκθςθ, 𝑙′είναι το μικοσ τθσ κλιβόμενθσ διατομισ του 

τοίχου, 𝑡 είναι το πάχοσ, 𝑓𝜈  είναι θ αντίςταςθ ζναντι διάτμθςθσ τθσ τοιχοποιίασ, 𝑓𝜈0είναι θ 

διατμθτικι αντίςταςθ τθσ τοιχοποιίασ χωρίσ κλίψθ, 𝜇 είναι ο ςυντελεςτισ τριβισ (ςυνικωσ 

λαμβάνεται ίςοσ με 0.4) και 𝜎 𝑛 είναι θ μζςθ κανονικι τιμι τθσ κλιπτικισ τάςθσ που αςκείται επί 

τθσ επιφάνειασ επιρροισ. 

 

Περιγραφι διαδικαςίασ λειτουργίασ του προγράμματοσ 3MURI 

Σφμφωνα με τθν Εικόνα 12 παρουςιάηεται το διάγραμμα λειτουργίασ του προγράμματοσ 3muri. 

 

Εικόνα 12: Διάγραμμα λειτουργία του προγράμματοσ *8+ 
Στο πρϊτο ςτάδιο λαμβάνεται υπόψθ θ ειςαγωγι ολόκλθρου του φορζα και ορίηονται τα ςτοιχεία 

τθσ καταςκευισ όπωσ είναι οι επιφάνειεσ των τοίχων, τα μζλθ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, τα 

μεταλλικά ςτοιχεία, τα ξφλινα, οι πεςςοί κακϊσ και οι δοκοί-υπζρκυρα των τοίχων. *8+ 

Στο δεφτερο ςτάδιο εκτελείται θ ανάλυςθ του φορζα, κακϊσ αρχικά κακορίηονται τα ιςοδφναμα 

πλαίςια και υπολογίηεται θ καμπφλθ ικανότθτασ (καμπφλθ ςτθν οποία παρουςιάηονται ςτον 
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κατακόρυφο άξονα οι δυνάμεισ που εφαρμόηονται ςταδιακά ςτθν καταςκευι και ςτον οριηόντιο οι 

αντίςτοιχεσ μετακινιςεισ που προκαλοφνται ςτον κόμβο ελζγχου). *8+ 

Στο τρίτο ςτάδιο ελζγχονται οι απαιτιςεισ τισ καταςκευισ τόςο ςε επίπεδο μετακινιςεων όςο και 

ςε αντίςταςθ ζναντι των ςειςμικϊν δράςεων. Στο βιμα αυτό οι ζλεγχοι αςφαλείασ υπολογίηονται 

από τθ ςφγκριςθ τθσ καμπφλθσ ικανότθτασ με τθν καμπφλθ απαίτθςθσ: αν θ ικανότθτα τθσ 

καταςκευισ ςε μετακινιςεισ υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ απαίτθςθ ςε όρουσ μετακινιςεων λόγω 

των διατάξεων των κανονιςμϊν τότε θ καταςκευι είναι αςφαλισ. *8+ 

Αν αυτό δεν ιςχφει τότε απαιτείται τροποποίθςθ του μοντζλου με ςτόχο τθν αντιςειςμικι 

βελτίωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του φορζα ι δθμιουργία νζασ. Στθν περίπτωςθ αυτι γίνονται οι 

απαραίτθτεσ τροποποιιςεισ των ςτοιχείων αλλαγζσ ςτθ γεωμετρία ι ςτα χαρακτθριςτικά τουσ, 

διαγραφζσ, προςκικεσ νζων κλπ και ςτθ ςυνζχεια επιςτρζφουμε ςτο πρϊτο ςτάδιο όπου 

ενθμερϊνεται ςυνολικά το μοντζλο. *8+ 

 

3.2 Ρεριγραφι PUSHOVER ανάλυςθσ 

Σε ςθμαντικά ςειςμικά γεγονότα οι καταςκευζσ από τοιχοποιία ζχουν αποδειχκεί ιδιαίτερα τρωτζσ 

ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, ςυνεπϊσ μια ρεαλιςτικι μθ γραμμικι 

ανάλυςι τουσ είναι απαραίτθτθ για τθν αφξθςθ του επιπζδου αςφαλείασ. *1+ 

 

Στθν ανάλυςθ με το 3Muri λαμβάνεται υπόψθ θ ςυνολικι ςυμπεριφορά μιασ καταςκευισ, από τθ 

ςτιγμι που ικανοποιοφνται όλοι οι ζλεγχοι αςφαλείασ ςε τοπικό επίπεδο των διαφόρων 

ςτοιχείων. Ακολουκϊντασ τισ ςυςτάςεισ των κανονιςμϊν, θ ςυμπεριφορά μιασ καταςκευισ 

ελζγχεται ςε όρουσ μετατοπίςεων παρά ςε όρουσ δυνάμεων, λαμβάνοντασ πάντα υπόψθ ότι οι 

αςτοχίεσ ςυνδζονται κυρίωσ με τισ απαιτιςεισ ςε μετακίνθςθ. *8+ 

 

Θ μθ γραμμικι ςτατικι ανάλυςθ (pushover) περιγράφει το ςφςτθμα αντίςταςθσ ζναντι ςειςμικϊν 

δράςεων μζςω των όρων τθσ καμπφλθσ ικανότθτασ (capacity curves). Αυτζσ οι αναλφςεισ ορίηονται 

ωσ ςτατικζσ λόγω του ότι οι εξωτερικζσ δυνάμεισ εφαρμόηονται ωσ ςτατικά φορτία ςτθν 

καταςκευι. Θ ανάλυςθ καλείται ωσ «μθ-γραμμικι» εξαιτίασ του μοντζλου που επιλζγεται *8+ 

Θ μζκοδοσ FME (Frame by Macro Element) με μακροςτοιχεία επιτρζπει να μειωκεί το πλικοσ των 

βακμϊν ελευκερίασ και ωσ εκ τοφτου να προςδιοριςτεί θ ςυμπεριφορά ςφνκετων καταςκευϊν 

από φζρουςα τοιχοποιία με ζνα ελάχιςτο χρονικό υπολογιςτικό κόςτοσ. Ωσ αποτζλεςμα ο χρόνοσ 
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των αναλφςεων μειϊνεται ςθμαντικά επιτρζποντασ τθν περαιτζρω ζρευνα πρόςκετων λφςεων και 

προτάςεων για μια καταςκευι. *8+ 

 

Για τθν πραγματοποίθςθ των απαραίτθτων ελζγχων εκτελζςτθκε μθ-γραμμικι ςτατικι ανάλυςθ με 

βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4.3.3.4.2 του Eυρωκϊδικα 8. Οι απαιτοφμενοι ζλεγχοι 

περιλαμβάνουν ςφγκριςθ μεταξφ των επιμζρουσ καμπυλϊν ικανότθτασ που δθμιουργοφνται κατά 

τθν διάρκεια των αναλφςεων με τισ απαιτοφμενεσ μετακινιςεισ όπωσ ακριβϊσ περιγράφεται ςτον 

ιςχφοντα κανονιςμό. Θ καμπφλθ ικανότθτασ (ι pushover) αναπαρίςταται από ζνα διάγραμμα ςτον 

οποίο εμφανίηεται θ μζγιςτθ μετακίνθςθ-τζμνουςα ςτθ βάςθ και το οποίο κα αναλυκεί μετά. 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4.3.3.4.2 του Eυρωκϊδικα 8, υπάρχουν δφο τφποι 

κατανομϊν των δυνάμεων που πρζπει να ελεγχκοφν: *8+ 

 

 Κατανομι των δυνάμεων με βάςθ τισ μάηεσ κάκε ςτάκμθσ: 

   

 Κατανομι των δυνάμεων με βάςθ τθν παραγωγι των μαηϊν για τθν παραμόρφωςθ 

που προκφπτει από τθν πρϊτθ ιδιομορφι  

Με τον τρόπο αυτό, θ τιμι για τθν μζγιςτθ μετακίνθςθ ςτθν βάςθ του κτιρίου, προκφπτει 

από τον υπολογιςμό τθσ κατανομισ των δυνάμεων. Θ τιμι αυτι τθσ μετακίνθςθσ αποτελεί 

τθν οριακι τιμι για το κτίριο. Θ μετακίνθςθ που ελζγχεται για τον κακοριςμό τθσ καμπφλθσ 

ικανότθτασ βρίςκεται ςτο ςθμείο του κτιρίου που ονομάηεται κόμβοσ ελζγχου. Ο 

κανονιςμόσ απαιτεί να γίνεται δι-γραμμικοποίθςθ τθσ καμπφλθσ ικανότθτασ ςε ζνα 

ιςοδφναμο ςφςτθμα (SDOF). *8+ 

 

Συνεπϊσ, το 3Muri πραγματοποιεί 24 αναλφςεισ pushover ςε τζςςερισ κατευκφνςεισ. τισ 

κετικζσ και αρνθτικζσ κατευκφνςεισ x και y. Μποροφν να εξεταςτοφν δφο διαφορετικζσ 

κατανομζσ φορτίου. Το φορτίο κα είναι είτε κατανεμθμζνο ανάλογο με τισ μάηεσ δαπζδου 

(Εικόνα 13 αριςτερά) ι ανάλογθ με τθ γραμμικι πρϊτθ ιδιομορφι τθσ δομισ (Εικόνα 13 

δεξιά). Θ πρϊτθ κατανομι φορτίου είναι ςυχνά κακοριςτικι για χαμθλά κτίρια (3-4 

ορόφουσ) και κτίρια με ελαφριά πατϊματα. Θ δεφτερθ κατανομι φορτίου είναι όπωσ μια 

από τισ ιςοδφναμεσ μεκόδουσ δφναμθσ και ωσ επί το πλείςτον κακοριςτικι για τα ψθλά 

κτίρια (περιςςότερο από 5 ορόφουσ). *12+ 
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Εικόνα 13. Κατανομζσ δυνάμεων [7] 

Ο προςδιοριςμόσ τθσ καμπφλθσ ςε ςχζςθ με το ιςοδφναμο ςφςτθμα επιτρζπει τον 

προςδιοριςμό τθσ περιόδου ςτθν οποία προκφπτει λόγω ςειςμικισ δράςθσ θ μζγιςτθ 

μετακίνθςθ, ςφμφωνα με τα φάςματα που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3.2.2.2 του 

Ευρωκϊδικα 8. *10+ 

Αντίςτοιχα, ςτθν παράγραφο 4.3.2 του Eυρωκϊδικα 8 κακορίηεται ότι θ τυχθματικι 

εκκεντρότθτα για το κζντρο μάηασ είναι ίςθ με το 5% τθσ μζγιςτθσ διάςταςθσ του κτιρίου 

ςτθν διεφκυνςθ που είναι κάκετθ ςτθν ςειςμικι δράςθ. [10] 

Με βάςθ τθν μορφι του κτιρίου, και τον κανονιςμό, υπάρχουν οι παρακάτω επιλογζσ για 

τθν εκτζλεςθ των μθ-γραμμικϊν αναλφςεων ςτο πρόγραμμα: *8+ 

 Σειςμικό φορτίο: Αναγνωρίηει το πρόγραμμα ποια από τισ 2 κατανομζσ 

φορτίων κα υπολογιςτοφν (με βάςθ τισ μάηεσ ι τθν πρϊτθ ιδιομορφι) 

 Διεφκυνςθ: Αναγνωρίηει το πρόγραμμα τθν διεφκυνςθ ςτθν οποία θ καταςκευι 

υπόκειται ςε ςειςμικά φορτία (X ι Y ι ςτο κακολικό ςφςτθμα). 

Ρροκειμζνου να προςδιοριςτεί θ δυςμενζςτερθ κατάςταςθ από τισ ςειςμικζσ δυνάμεισ, 

πραγματοποιοφνται επιμζρουσ αναλφςεισ για κάκε κατανομι, για κάκε ςειςμικι 

διεφκυνςθ και για κάκε πικανι τυχθματικι εκκεντρότθτα. 
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Δεδομζνα των αποτελεςμάτων PUSHOVER ανάλυςθσ 

Στα ςχιματα που ακολουκοφν ςτο επόμενο κεφάλαιο , τα οποία λιφκθκαν από το 

πρόγραμμα 3MURI γίνεται ςαφζσ για το ποια ςενάρια αναλφςεων ικανοποιοφνται και ποια 

όχι. Θ ικανοποίθςθ ενόσ ςεναρίου ανάλυςθσ πθγάηει από το γεγονόσ ότι θ κεωρθτικά 

απαιτοφμενθ μετακίνθςθ που ζχει υπολογιςτεί από τισ παραμζτρουσ του ςειςμικοφ 

φορτίου και από το φάςμα του Ευρωκϊδικα 8, είναι μικρότερθ τθσ μζγιςτθσ μετακίνθςθσ 

που μπορεί να προςφζρει θ καταςκευι ςε αυτι τθ κατάςταςθ . 

Θ κεωρθτικά απαιτοφμενθ μετακίνθςθ ορίηεται ωσ : *5+ 

𝑑𝑡 = 𝑑𝑡∗ ∗ 𝛤 

Θ μζγιςτθ μετακίνθςθ που παρζχει θ καταςκευι ορίηεται ωσ : dm 

και υπολογίηεται μζςω τθσ επίλυςθσ του πολυβάκμιου ςυςτιματοσ δυςκαμψίασ. 

Ηθτοφμενο ςτισ αναλφςεισ που πραγματοποιικθκαν ιταν το 𝑑𝑡 <dm[5] 

Ακόμα, ςτουσ ςυνοπτικοφσ πίνακεσ αποτελεςμάτων που ακολουκοφν, πζρα από τισ 

απαιτοφμενεσ αλλά και μζγιςτεσ μετακινιςεισ, εμφανίηεται και ο αδιάςτατοσ ςυντελεςτισ α 

ο οποίοσ ορίηεται ωσ : *5+ 

𝑎 = 𝑃𝐺𝐴/𝑎𝑔𝑅  

Ππου : 

𝑃𝐺𝐴 : οριακι ικανότθτα φαςματικισ επιτάχυνςθσ 

𝑎𝑔𝑅  : επιτάχυνςθ ςειςμικισ φόρτιςθσ που ζχει ορίςει ο μελετθτισ 

Ο ςυντελεςτισ α κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τθσ μονάδασ προκειμζνου να 

ικανοποιείται το ςυγκεκριμζνο ςενάριο φόρτιςθσ. 
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3.3 Ρεριγραφι PUSHOVER καμπφλθσ 

Στουσ ςφγχρονουσ κανονιςμοφσ και ιδιαίτερα ςτουσ ευρωκϊδικεσ, θ πλαςτιμότθτα μιασ 

καταςκευισ ζχει καταδειχτεί μία από τισ ςθμαντικότερεσ παραμζτρουσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ 

ζναντι ςειςμικϊν. Θ πλαςτιμότθτα αντιπροςωπεφει τθν ικανότθτα μιασ καταςκευισ να 

παραμορφϊνεται λόγω ενόσ ςχεδόν ςτακεροφ φορτίου, μεταβαίνοντασ από τθν ελαςτικι φάςθ, 

καταναλϊνοντασ τθν ενζργεια που εκλφεται από τα ςειςμικά κφματα μζςω του φαινομζνου τθσ 

υςτζρθςθσ και τθσ τριβισ. *8+ 

Θ ανάλυςθ τθσ pushover (NLPO) είναι μια μθ γραμμικι ςτατικι μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται για 

τθν ςειςμικι ανάλυςθ δομϊν. Eίναι μια διαδικαςία ςτθν οποία το μζγεκοσ του πλευρικοφ φορτίου 

που διεγείρεται ςε μια δομι αυξάνεται μονοτονικά ζωσ ότου αποτφχει. Το πλευρικό φορτίο 

εφαρμόηεται ςε ζνα προκακοριςμζνο μοτίβο φόρτωςθσ. Θ ςχζςθ μεταξφ τθσ μετατόπιςθσ ελζγχου 

και τθσ τζμνουςασ βάςθσ απεικονίηεται ςτθ ςυνζχεια ςτθ λεγόμενθ καμπφλθ ικανότθτασ ι 

καμπφλθ pushover. [15] 

 

 

Εικόνα 14. Μθ γραμμικόσ καταςτατικόσ νόμοσ τοιχοποιίασ *7+ 

 

Στθν Εικόνα 15 παρουςιάηεται ζνα διάγραμμα τθσ Καμπφλθσ Ικανότθτασ Ραραμόρφωςθσ, 

δθλαδι το διάγραμμά ανάμεςα ςε τζμνουςα βάςθσ που αςκείται και τθσ μζςθσ 

μετακίνθςθσ των κόμβων τθσ ςτάκμθσ όπου βρίςκεται ο κόμβοσ ελζγχου. Θ καμπφλθ 

ικανότθτασ χωρίηεται ςε 3 φάςεισ :  *5+ 

1. Ελαςτικι Φάςθ  

2. Ρλαςτικι Φάςθ  

3. Κατάρρευςθ  
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Εικόνα 15: Διάγραμμα τθσ Καμπφλθσ Ικανότθτασ Παραμόρφωςθσ*8+ 

Στο διάγραμμα ςτθν εικόνα 15 δίνονται κάποιεσ γενικζσ κατευκφνςεισ ποφ αφοροφν τισ φάςεισ 

παραμόρφωςθσ που βρίςκεται μια καταςκευι υπό ςειςμικι διζγερςθ. Θ μεγάλθ κλίςθ τθσ 

καμπφλθσ ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ τθσ φάςθσ τθσ ελαςτικισ παραμόρφωςθσ όπου θ καταςκευι 

είναι ςε κζςθ να δζχεται παραμορφϊςεισ χωρίσ όμωσ να ζχει επζλκει κάποιου είδουσ βλάβθ ι 

πρόβλθμα ςτθ λειτουργία τθσ. Θ μείωςθ τθσ κλίςθσ τθσ καμπφλθσ ι ακόμα και θ ευκυγράμμιςθ 

τθσ με τον άξονα τθσ μετακίνθςθσ, ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ τθσ φάςθσ πλαςτικισ παραμόρφωςθσ 

του φορζα όπου υπάρχει ςυνεχόμενθ αφξθςθ τθσ παραμόρφωςθσ αλλά για μια ςτακερι τιμι τθσ 

δφναμθσ τθσ τζμνουςασ βάςθσ. Τζλοσ, θ απότομι αλλαγι κλίςθσ με κατακόρυφθ πτϊςθ τθσ 

δφναμθσ, αποτελεί ζνδειξθ αςτοχίασ του υλικοφ και του φορζα μασ. Θ τοιχοποιία γενικότερα ςαν 

υλικό δόμθςθσ, ζχει πολφ μικρι ελαςτικι φάςθ παραμόρφωςθσ ςε διάρκεια, κάτι που είναι 

αναμενόμενο και λόγω τθσ φφςθσ του υλικοφ αλλά και λόγω τθσ ψακυρισ του αςτοχίασ (Εικόνα 

14). [5] 

Ενϊ για τισ περιςςότερεσ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα, χάλυβα ι ξφλο μποροφν να εκπονθκοφν 

ςτατικζσ μελζτεσ με χριςθ των ελαςτικϊν μεκόδων (χρθςιμοποιϊντασ τον ςυντελεςτι ςειςμικισ 

ςυμπεριφοράσ q, ο οποίοσ εκφράηει τθν πλαςτιμότθτα), ςε κτίρια από φζρουςα τοιχοποιία αυτό 

δεν είναι εφικτό. Για τθν ακρίβεια, θ μζκοδοσ με το ςυντελεςτι q δεν μπορεί να εφαρμοςτεί με 

αςφαλι κριτιρια, λόγω τθσ παρουςίασ των υψθλϊν τιμϊν των ςειςμικϊν δράςεων και επομζνωσ 

των μεγάλων παραμορφϊςεων που εμφανίηονται ςε αυτζσ τισ καταςκευζσ. Για το λόγο αυτό, θ 

πλαςτιμότθτα μετατρζπεται ςε ηθτοφμενο για τθν λιψθ μιασ απόφαςθσ ςχετικά με τθ μζκοδο 

ανάλυςθσ (και όχι δεδομζνο). [8] 
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Θ πλαςτιμότθτα ςθμαίνει παραμόρφωςθ: ςτθν πραγματικότθτα, θ πλαςτιμότθτα κακορίηεται από 

το du/de, τον λόγο δθλαδι μεταξφ τθσ μζγιςτθσ μετακίνθςθσ πριν τθν κατάρρευςθ προσ τον 

οριακι ελαςτικι μετακίνθςθ. Ωσ εκ τοφτου, είναι αναγκαίο να κακοριςτοφν και οι δφο τιμζσ. 

 

 

Εικόνα 16. Καμπφλθ pushover ι ωσ καμπφλθ ικανότθτασ *7+ 

Θ  καμπφλθ ςτθν εικόνα 16 (γνωςτι ωσ καμπφλθ pushover ι ωσ καμπφλθ ικανότθτασ) 

δείχνει τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ ςειςμικισ δφναμθσ ςτθ βάςθ ενόσ κτιρίου και τθσ μετακίνθςθσ 

ενόσ ςυγκεκριμζνου κόμβου, του κόμβου ελζγχου ο οποίοσ ςυνικωσ ορίηεται ςτο 

υψθλότερο ςθμείο τθσ καταςκευισ. Θ καμπφλθ δείχνει επίςθσ τθ ςυμπεριφορά/απόκριςθ 

καταςκευισ ςτα ςυνεχϊσ αυξανόμενα φορτία τα οποία επιβάλλονται. Διακρίνονται τρεισ 

διαφορετικζσ φάςεισ/περιοχζσ:[8] 

Φάςθ 1: Ελαςτικι. Θ αρχικι ςυμπεριφορά είναι κυρίωσ ελαςτικι και θ μετακίνθςθ είναι 

ανάλογθ των φορτίων/δυνάμεων 

Φάςθ 2: Ρροοδευτικι επιδείνωςθ. Λόγω του ότι τα ςτοιχεία που αποτελοφν τθν καταςκευι 

περνοφν από τθν ελαςτικι περιοχι (κατακόρυφα και οριηόντια ςτοιχεία τοίχων) ςτθν 

επόμενθ φάςθ, επιςθμαίνεται μία ςταδιακι μείωςθ τθσ ανάπτυξθσ των δυνάμεων, μζχρι το 

μζγιςτο επίπεδο τθσ αντίςταςθσ. Κακϊσ ςυνεχίηεται θ αςτοχία των ςτοιχείων, 

παρουςιάηεται μία πτϊςθ ςτθ καμπφλθ. 

Φάςθ 3: Κατάρρευςθ. Από τθ ςτιγμι που κα ξεπεραςτεί ζνα ςυμβατικό (προκακοριςμζνο) 

όριο παραμορφϊςεων κεωρείται ότι θ καταςκευι καταρρζει. Αυτό το όριο ςυνικωσ είναι 

το 80% τθσ τιμισ τθσ μζγιςτθσ μετακίνθςθσ και κεωρθτικά ζχουμε φτάςει και το αντίςτοιχο 

όριο που κακορίηεται από τον ζλεγχο ςε οριακι κατάςταςθ αςτοχίασ. 
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Ο ζλεγχοσ αφορά το ςφνολο τθσ καταςκευισ (κακολικόσ) και από τθ ςτιγμι που θ 

καταςκευι παρζχει μία μετακίνθςθ μεγαλφτερθ από τθν απαιτοφμενθ κεωρθτικά,  

Αντίκετα, αν θ καταςκευι δεν φτάςει τθν απαιτοφμενθ μετακίνθςθ, το 3MURI παρζχει όλεσ 

τισ πλθροφορίεσ κακϊσ και τα δεδομζνα των αναλφςεων για να αναγνωριςτοφν εφκολα οι 

κρίςιμεσ περιοχζσ και να δοκεί θ δυνατότθτα ςτο μελετθτι να κάνει τισ απαραίτθτεσ 

βελτιϊςεισ ι ενιςχφςεισ ςτο μοντζλο για να φτάςει ςτο επικυμθτό αποτζλεςμα ςε ελάχιςτο 

χρόνο και με ελάχιςτο κόςτοσ. [8] 

 

3.4 Σθμαντικζσ παράμετροι για τθν ανάλυςθ 

Επιλογι κόμβου ελζγχου 

Στθ περίπτωςθ των κτθρίων από φζρουςα τοιχοποιία , τα οποία περιζχουν μαλακά 

διαφράγματα όπωσ ξφλινα πατϊματα και κόλουσ, ζχει παρατθρθκεί ότι υπάρχει μεγαλφτερθ 

ςφγκλιςθ των αποτελεςμάτων αν επιλεχκεί κόμβοσ που βρίςκεται ςε ςτοιχείο τοιχοποιίασ που 

ζχει πρϊιμθ αςτοχία. Θ διαφορά με τισ αναλφςεισ ςε κτιρια από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα , 

ζγκειται ςτο γεγονόσ πϊσ τα διαφράγματα λειτουργοφν πολφ καλφτερα ςε ςφγκριςθ με μια 

καταςκευι από τοιχοποιία. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα όλα οι κόμβοι τθσ καταςκευισ να ζχουν 

ίδια μετακίνθςθ λόγω τθσ ακαμψίασ των διαφραγμάτων, κάτι που δεν μπορεί να ςυμβεί ςε 

καταςκευζσ από φζρουςα τοιχοποιία.*5+ 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, όταν δεν υπάρχει δφςκαμπτο διάφραγμα ςτθν τελευταία ςτάκμθ, 

τότε χρειάηεται να ορίςουμε ωσ κόμβο ελζγχου εκείνο τον κόμβο ο οποίοσ παρουςιάηει τθν 

μζγιςτθ μετακίνθςθ. Αυτόσ ο κόμβοσ μπορεί να βρεκεί εφκολα από τθν εκτζλεςθ μιασ 

δυναμικισ ανάλυςθσ και ςυνικωσ βρίςκεται ςε ζνα ςθμείο το οποίο βρίςκεται ςτθν 

περίμετρο του κτιρίου. *8] 

Επομζνωσ ο κόμβοσ ελζγχου πρζπει να πλθροί τα ακόλουκα κριτιρια (Εικόνα 17): [12] 

- Στον τελευταίο όροφο του κτθρίου 

- Πχι κοντά ςτο κζντρο διάτμθςθσ 

- Αλλά κοντά ςτο κζντρο μάηασ  
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Εικόνα 17: Παράδειγμα κόμβου ελζγχου *7+ 

Επιλογζσ Τρόπου Ανάλυςθσ 

Το 3MURI προςφζρει 3 πικανοφσ τρόπουσ ανάλυςθσ τθσ καταςκευισ, όςον αφορά τα 

διαγράμματα τθσ Pushover καμπφλθσ. Θ επιλογι που κάνει ο μελετθτισ αντικατοπτρίηεται 

ςτο μζγεκοσ των μετακινιςεων που εμφανίηονται ςτο διάγραμμα ικανότθτασ. Οι 

διακζςιμεσ επιλογζσ ιταν : *5+ 

 Χριςθ τθσ μετατόπιςθσ του κόμβου ελζγχου  

 Χριςθ τθσ μζςθσ μετακίνθςθσ των κόμβων τθσ ςτάκμθσ όπου βρίςκεται ο κόμβοσ 

ελζγχου  

 Χριςθ τθσ μζςθσ μετακίνθςθσ των κόμβων τθσ ςτάκμθσ του κόμβου ελζγχου 

αναλόγωσ με τον διαμοιραςμό των μαηϊν των ςτοιχείων  

 

Σφμφωνα με μελζτεσ που ζχουν διεξαχκεί πάνω ςε αυτό το είδοσ καταςκευϊν 

(Lagomarsino, Galasco, & Penna, 2006), θ δεφτερθ από τισ παραπάνω αναφερόμενεσ 

μεκόδουσ ζχει δείξει ότι προςφζρει αποτελζςματα που ςυγκλίνουν περιςςότερο μεταξφ 

τουσ και επομζνωσ είναι περιςςότερο αξιόπιςτθ. Επομζνωσ κεωρικθκε καλφτερο να 

επιλεχκεί θ χριςθ τθσ μζςθσ μετακίνθςθσ των κόμβων τθσ ςτάκμθσ όπου βρίςκεται ο 

κόμβοσ ελζγχου. *5+ 
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Κεφάλαιο 4 

 Διερεφνθςθ Συμπλζγματοσ Κτιρίων 

 

4.1 Ρεριοχι μελζτθσ 

Θ περιοχι  μελζτθσ τθσ εργαςίασ είναι ζνα ςυγκρότθμα ιςτορικϊν κτιρίων  όπωσ φαίνεται ςτθν 

φωτογραφία (Εικ 18) και βρίςκεται ςτισ Μουρνιζσ του Νομοφ Χανίων. Ρρόκειται για τζςςερα 

επιμικεισ κτίρια με κολωτζσ καταςκευζσ  και ξφλινθ ςτζγθ το ζνα από τα τζςςερα και τα οποία 

ζχουν κτιςτεί ςε διαφορετικζσ χρονικζσ ιςτορικζσ περιόδουσ (16ο αιϊνα -1850). Ζχουν 

ανακθρυχτεί διατθρθτζα κτιρια και για αυτό το λόγο θ οποιαδιποτε παρζμβαςθ και διαχείριςθ 

πρζπει να γίνει με πολφ προςοχι ϊςτε να είναι αναςτρζψιμθ, ςυμβατι με τθν τοιχοποιία, 

ανκεκτικι, διακριτι και να ςυνδζεται αρμονικά με το περιβάλλον. Ραρόλα αυτά ζχουν υποςτεί 

διαφορετικζσ παρεμβάςεισ ςχετικά με τθν γεωμετρία του και τα υλικά δόμθςθσ.  

 

Εικόνα 18: Πανοραμικι φωτογραφία ςυγκροτιματοσ 

Πςον αφορά τθν ςειςμικι ςυμπεριφορά του ςυγκροτιματοσ ζχουν παρατθρθκεί οριςμζνεσ  

ρωγμζσ λόγω ςειςμικισ διζγερςθσ ι κακίηθςθσ αλλά κυρίωσ οι τοιχοποιίεσ ζχουν υποςτεί 

περιβαλλοντικι διάβρωςθ από υγραςία. Οι διαμπερείσ ρωγμζσ φαίνονται ςτισ παρακάτω εικόνεσ 

(Εικ 19-23) 
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Εικόνα 19: Διαμπερισ ρωγμι ςτθν ανατολικι πλευρά του ςυγκροτιματοσ (κτίριο 1) 

 

Εικόνα 20: Διαμπερι ρωγμι ςτθν ανατολικι πλευρά του ςυγκροτιματοσ (κτίριο 3) 

 

Εικόνα 21. Διαμπερισ ρωγμι ςτθν ανατολικι πλευρά του ςυγκροτιματοσ (κτίριο 4) 
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Εικόνα 22: Διαμπερισ ρωγμι ςτον κόλο (κτίριο2) 

 

Εικόνα 23: Διαμπερισ ρωγμι (τοίχοσ κτιρίου 2) 

 Πςων αφορά τθν ςυνκικθ ότι πρόκειται για ζνα ςυγκρότθμα κτιρίων, τα μεμονωμζνα κτίρια είναι 

πιο εφκαμπτα και ζχουν χαμθλότερο ςυντελεςτι αςφάλειασ, ςυνεπϊσ θ επίδραςθ του 

ςυμπλζγματοσ είναι κετικι ςτα κτίρια. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ανάλυςθ των κτιρίων ωσ μεμονωμζνων 

με ςτόχο τθν μείωςθ του υπολογιςτικοφ κόςτουσ είναι υπζρ τθσ αςφάλειασ. Από τθν άλλθ, θ  
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εξζταςθ του ςυνόλου ενόσ ςυγκροτιματοσ κτιρίων είναι μια εκτεταμζνθ και εξαιρετικά δυςχερισ 

διαδικαςία [1]. Συνεπϊσ, κα γίνει ςε μετζπειτα κεφάλαιο θ ςφγκριςθ των αναλφςεων pushover του 

ςυγκροτιματοσ με τισ αναλφςεισ των μεμονωμζνων κτιρίων ϊςτε να βρεκεί θ επιρροι του κάκε 

κτιρίου ςτθν ςυνολικι ςειςμικι απόκριςθ. 

4.1.1. Γεωμετρικά και μθχανικά χαρακτθριςτικά 

Οι κατόψεισ του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ που εξετάςτθκε παρουςιάηονται ςτισ Εικόνεσ 24-27, 

ενϊ οι μθχανικζσ ιδιότθτεσ των κτιριακϊν μονάδων, όπωσ ειςιχκθςαν και ςτο πρόγραμμα 

φαίνονται ςτον Ρίνακα 8. Τα Ε,G, ν και fm ςτοιχεία ζχουν λθφκεί από τθν εργαςία των Βαχλιϊτθσ 

κ.α., (2009), για τθν μελζτθ «ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ & ΕΝΙΣΧΥΣΘ ΔΙΑΤΘΘΤΕΩΝ ΚΤΘΙΩΝ AΡΟ ΦΕΟΥΣΑ 

ΤΟΙΧΟΡΟΙΙΑ – ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΘΣΘ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΕΡΕΜΒΑΣΕΩΝ» ςτα πλαίςια ςεμιναρίου του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ  ‘’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΡΠ ΦΕΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΡΟΙΙΑ : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΛΑΒΕΣ, ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ’. 

Συγκεκριμζνα λιφκθκαν τα μθχανικά χαρακτθριςτικά για τα εξισ ζργα αποκαταςτάςεων:  Κτίριο 

ΟΑΣΑ εκφμνθσ και Μετςόβου ςτα Εξάρχεια, 46ου Λυκείου Ακθνϊν, 1ο Δ.Σ. Αχαρνϊν και 

Ινςτιτοφτο Βυηαντινϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτο Μυςτρά. 

Οι τιμζσ για τον ςυντελεςτι αςφαλείασ γm και τον ειδικό βάροσ w λιφκθκαν από ςχετικοφσ 

πίνακεσ του Ευρωκϊδικα 6. Οι τιμζσ για τθν διατμθτικι αντοχι  τ= 50 ΚΝ/m3 και θ χαρακτθριςτικι 

αντοχι 𝑓𝑘=70% fm είναι από τθν βιβλιογραφία τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Μ. Λάγιου με 

τίτλο ΔΙΕΕΥΝΘΣΘ ΤΘΣ ΣΕΙΣΜΙΚΘΣ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑΣ ΦΟΕΩΝ ΑΡΟ ΑΟΡΛΘ ΤΟΙΧΟΡΟΙΙΑ ΜΕΣΩ 

ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΘΣ ΜΕ ΜΑΚΟΣΤΟΙΧΕΙΑϋϋ. 

 

Εικόνα 24: Κάτοψθ ςυγκροτιματοσ με τθν αρίκμθςθ των κτιρίων 
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Εικόνα 25: Μπροςτινι (ανατολικι) όψθ του ςυγκροτιματοσ 

 
Εικόνα 26 Πίςω (δυτικι) όψθ του ςυγκροτιματοσ 

 
 
 
Εικόνα 27: Διαμικθσ τομι και θ ςτάκμθ κεμελίωςθσ 

Πίνακασ 7: Υλικά  

Όνομα Τύπορ Χπώμα Πεπιγπαθή 

C16/20 Σκςπόδεμα  EN 1992-1-1:2005  

απγολιθοδομη Τοισοποιία   

ημιλαξεςηη Τοισοποιία   

κηιπιο 3 - απγολιθοδομη Τοισοποιία   

 

 

Στάκμθ κεμελίωςθσ 
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Πίνακασ 8: Μθχανικά χαρακτθριςτικά υλικϊν 

Όνομα E  
[N/mm2] 

G  
[N/mm2] 

Ειδικό βάπορ  
[kN/m3] 

fm  
[N/cm2] 

Διαημηηική 
ανηίζηαζη  

[N/cm2] 

Απγολιθοδομη 
αζβεζηόλιθορ 

1.000,00 400,00 20 167,00 5,00 

Αζβεζηόλιθορ λαξεςμένορ 1.000,00 400,00 20 200,00 5,00 

κηιπιο 3 - απγολιθοδομη 900,00 360,00 20 150,00 5,00 

 

Όνομα E  
[N/mm2] 

G  
[N/mm2] 

Ειδικό βάπορ  
[kN/m3] 

fcm  
[N/mm2] 

fck  
[N/mm2] 

γ c α cc 

C16/20 (ζκςπόδεμα) 29.000,00 12.083,00 25 24,0 16,0 1,50 1,00 

 

Στο ςθμείο αυτό, παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 28 θ κάτοψθ του μοντζλου αφοφ διαμορφϊκθκε, 

ςτθν Εικόνα 29  θ τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ του μοντζλου προςομοίωςθσ όπωσ καταςκευάςτθκε 

ςτο πρόγραμμα 3MURI κακϊσ και το πλζγμα όπωσ προχϊρθςε μετά τθν διακριτοποίθςθ τθσ 

κακολικισ ανάλυςθσ (εικόνα 30). Οι διαφορετικοί χρωματιςμοί είναι και θ διαφοροποίθςθ των 

υλικϊν. Τα κάκετα και οριηόντια ςτοιχεία αναπαριςτοφν τοιχοποιίεσ ςτισ οποίεσ τα χαρακτθριςτικά 

τουσ κακορίηονται με τον παραπάνω πίνακα. 

 

Εικόνα 28: Κάτοψθ μοντζλου 
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Εικόνα 29: Τριςδιάςτατο μοντλζλο 

 

Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ των κτιρίων του ςυγκροτιματοσ χαρακτθρίηεται από πολλζσ ανωμαλίεσ 

που κακιςτοφν δφςκολθ τθν αναγνϊριςθ του ιςοδφναμου πλαιςίου (διάταξθ των ανοιγμάτων, 

κτίρια με τοιχοποιίεσ γειτονικϊν κτιρίων, διαφορετικά φψθ το κάκε κτίριο, νευρϊςεισ εςωτερικά 

των κτιρίων). Επομζνωσ, όπωσ είναι εμφανζσ,  ζχει πραγματοποιθκεί μια γεωμετρικι αλλαγι ςτο 

μοντζλο, ςε ςχζςθ με τθ πραγματικι καταςκευι. Οι αλλαγζσ και οι παραδοχζσ ζγινα με βάςθ 

διαφορετικό γνϊμονα ςε κάκε περίπτωςθ. Ζτςι ςυγκεκριμζνα πάρκθκαν οι εξισ παραδοχζσ για 

τθν ςφνκεςθ του γεωμετρικοφ μοντζλου: 

 

Εικόνα 30. Πλζγμα του μοντζλου 
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1. Ρροςομοίωςθ νευρϊςεων εςωτερικά των κτιρίων: 

Το κυκλικό τόξο που υπάρχει ςτθ πραγματικότθτα , προςομοιϊνεται με τον τρόπο που φαίνεται 

ςτθν Εικόνα 31. Αυτι θ επιλογι προςομοίωςθσ ζγινε με γνϊμονα τθν καλφτερθ παραδοχι τθσ 

κατάςταςθσ. Αρχικά θ παραδοχι τθσ τοξωτισ τοιχοποιίασ δε κα αλλάξει ςθμαντικά τα 

αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ και επομζνωσ θ χριςθ ορκισ γωνίασ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο τθσ 

καταςκευισ αποτελοφςε τθ τετριμμζνθ λφςθ. Ακόμα, θ επιλογι αυτι προτιμικθκε κακϊσ ςτο 

ςχεδιαςτικό κομμάτι του 3MURI δεν είναι δυνατό να ςχεδιαςτεί θμικυκλικόσ ι τοξωτι τοιχοποιία. 

[5] Ζπειτα, κατά τθν επεξεργαςία του πλζγματοσ, με γνϊμονα το μοντζλο από ζρευνα που είχε 

πραγματοποιθκεί ςε πραγματικι καταςκευι από τον κακθγθτι S. Lagomarsino et all [14] 

επιλζχκθκε οι περιοχζσ ςτθν κορυφι του ανοίγματοσ να μείνουν άκαμπτεσ, όπωσ είναι και ςτθν 

πραγματικότθτα θ λειτουργία του τόξου. Tο μικοσ του υπζρκυρου είναι το 1/3 του ακροίςματοσ 

του ανοίγματοσ ςυν το μιςό μικοσ των δφο ακριανϊν πεςςϊν .  

 

Εικόνα 31. Προςομοίωςθ τόξου 

2. Ρροςομοίωςθ τθσ Στάκμθσ του Εδάφουσ:  

Επιλζχκθκε θ προςομοίωςθ τθσ ςτάκμθσ του εδάφουσ να γίνει ςτθ βάςθ τθσ καταςκευισ, δθλαδι 

ςτο 0,20εκ κάτω από το χαμθλότερο ςθμείο τθσ καταςκευισ (Εικόνα 32), κι όχι πιο πάνω ζτςι ϊςτε 

να ζχουμε δυςμενζςτερα αποτελζςματα αναλφςεων και να γίνουν οι κατάλλθλεσ επεμβάςεισ υπζρ 

τθσ αςφάλειασ. Στθ περίπτωςθ που θ προςομοίωςθ γινόταν ςτο πραγματικό φψοσ τθσ επιφάνειασ 

του εδάφουσ, κα προζκυπταν μικρότερεσ μετακινιςεισ ςε υψθλότερθ ςτάκμθ όπου και 

επιλζχκθκε ο κόμβοσ ελζγχου και επομζνωσ θ καταςκευι μπορεί να εμφανίηονταν περιςςότερο 

ανελαςτικι απ’ όςο είναι ςτθ πραγματικότθτα. 
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 Θ ςυγκεκριμζνθ επιλογι, εντάςςεται ςε ζνα γενικότερο πλαίςιο δυςμενϊν επιλογϊν ςχετικά με τθ 

προςομοίωςθ του κτθρίου , διότι δεν ιταν δυνατι θ λεπτομερισ καταγραφι των μθχανικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των υλικϊν μζςω δοκιμϊν εργαςτθρίου όπου και κα εκτιμιοφνταν καλφτερα θ 

ςυνολικι κατάςταςθ του φορζα. Τζλοσ, πρζπει να ςθμειωκεί ότι το 3MURI προςομοιϊνει τθ 

κεμελίωςθ τθσ καταςκευισ ωσ πακτωμζνουσ κόμβουσ. [5] 

 

Εικόνα 32:Προςομοίωςθ ςτάκμθσ εδάφουσ *8+ 

 

3) Ρροςομοίωςθ τθσ ανιςοςτακμίασ:  

Τα δάπεδα-πλάκεσ προςομοιϊνονται ςυνικωσ με εφκαμπτεσ ανιςοτροπικζσ μεμβράνεσ. Οι 

μεμβράνεσ αυτζσ αλλθλεπιδροφν με άλλα ςτατικά ςτοιχεία του φορζα και λαμβάνονται ςυνολικά 

ςτθν ςυμπεριφορά του φορζα. Οι κόλοι κεωροφνται ωσ δάπεδα ςτο πρόγραμμα και ςυνεπϊσ 

προςομοιάηονται ωσ ‘άκαμπτοι’ ςφνδεςμοι. *8+ 

Σφμφωνα με το πρόγραμμα, κεωρείται ζνα ενιαίο επίπεδο για το διάφραγμα/πάτωμα ςε κάκε 

τοίχο. Θ διαφορά φψουσ των πλακϊν/ςτάκμεσ πατωμάτων λαμβάνεται, λοιπόν, ωσ διαφορετικό 

ελεφκερο φψοσ πεςςϊν. Συνεπϊσ ο ‘άκαμπτοσ’ ςφνδεςμοσ που δθμιουργείται λόγω του ορόφου 

είναι και αυτό που πρζπει να διατθρθκεί ςτακερό και να γίνεται εναλλαγι του φψουσ του πεςςοφ 

για τθν διαφορά φψουσ του κάκε κτιρίου (Εικόνα 33).  

 

 

Εικόνα 33: Προςομοίωςθ ανιςοςτακμίασ 
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4)Ρροςομοίωςθ ρωγμϊν 

Στισ περιοχζσ που βρίςκονται υφιςτάμενεσ ρωγμζσ (Εικόνεσ 19-23) επιλζγεται να γίνει θ αυτόματθ 

μείωςθ με το πρόγραμμα με τθν επιλογι  «δυςκαμψία-ρθγμάτωςθσ». Σφμφωνα με τθν αυτόματθ 

επιλογι μειϊνονται όλα τα μθχανικά χαρακτθριςτικά κατά  50% όπωσ αναφζρεται ςτθν 

βιβλιογραφία. Οι ρωγμζσ που είναι ςυγκεκριμζνα ςε πεςςοφσ κτιρίων (εκτόσ των διαμπερϊν 

ρωγμϊν που υπάρχουν ςτον κόλο –κτίριο 2) τοποκετικθκαν μετζπειτα ςτθν επεξεργαςία του 

πλζγματοσ για να τοποκετθκοφν ςε ξεχωριςτά δομικά ςτοιχεία (πεςςοφσ ι υπζρκυρα). [20,21] 

5)Ξφλινα δοκάρια 

Τα ξφλινα δοκάρια είναι διαβρωμζνα κι ζτςι δεν επιβαρφνουν τθν τοιχοποιία. Συνεπϊσ επιλζχκθκε 

να μθν προςομοιωκοφν. 

6) Ανοίγματα ςτον κόλο 

Ανοίγματα ςτο πρόγραμμα μποροφν να προςομοιωκοφν μόνο ςε τοιχοποιία. Οπότε επιλζχκθκε να 

μθν προςομοιωκοφν ςτο μοντζλο. 

7)Σκυρόδεμα περιμετρικά τθσ κφρασ 

Ρεριμετρικά των κυρϊν του 4ου κτιρίου (όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 34) του ςυγκροτιματοσ, 

προςτζκθκε ςκυρόδεμα. 

 

Εικόνα 34. Σκυρόδεμα περιμετρικά τθσ κφρασ 

Για όλεσ τισ παραπάνω παραδοχζσ, αποφαςίςτθκε να γίνει μία αξιολόγθςθ τθσ δυνάμεων 

αντίδραςθσ που ςυνεπάγονται από το γεωμετρικό μοντζλο που δθμιουργείτε από το 3MURI 

ςυγκριτικά με μοντζλο που δθμιουργείται με πρόγραμμα πεπεραςμζνων ςτοιχείων , το COMSOL.  

Αυτό κα γίνει ςφμφωνα με τθν μεταπτυχιακι διατριβι:’’APPLICABILITY OF THE PUSHOVER 

METHOD FOR THE S EI SMIC ASSESSMENT OF URM STRUCTURES IN GRONINGEN’’ του F. J . ( 

FALKO) NOORTMAN. Σε παρακάτω κεφάλαιο κα γίνει και θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων. 
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4.1.2 Θεμελίωςθ 

 

Θ κεμελίωςθ του κτιρίου κεωρικθκε περιμετρικά ωσ πάκτωςθ απευκείασ εδραςμζνθ ςτο 

ζδαφοσ ςτθν ςτάκμθ κεμελίωςθ όπωσ ορίςτθκε από το ζδαφοσ. 

 

4.1.3  Οριςμόσ φορτίων 

_Στατικά φορτία 

 

Για τα φορτία που αςκικθκαν ςτισ κολωτζσ καταςκευζσ, δθλαδι ςτισ υφιςτάμενεσ οροφζσ 

των τριϊν κτιρίων ιταν τα εξισ: 

 

 Κδιοσ βάροσ πατωμάτων: 

Το ίδιο βάροσ των κόλων υπολογίηονται αυτόματα από το πρόγραμμα. 

 

 Μόνιμο φορτίο επικάλυψθσ 

Για επιςτρϊςεισ δϊματοσ ςφμφωνα με τον Ευρωκϊδικα 1 είναι Q*= 1,5 KN/m3 

 

 Ωφζλιμο φορτίο 

Ο υπολογιςμόσ ζγινε βάςει του Κανονιςμοφ φορτίςεων δομικϊν ζργων 

όπου Ps=125h όπου h μζγιςτο πάχοσ ςτρϊματοσ χιονιοφ ςε οριηόντια επιφάνεια. 

        Το φορτίο υπολογίςτθκε προσ τθ μεριά τθσ αςφάλειασ: Q=1,35 kN /m3 

 

Σφμφωνα με τον παρακάτω  Ρίνακα 9  προςτζκθκαν οι τιμζσ για τα ψ0 των κολωτϊν 

καταςκευϊν ϊςτε να δοκοφν και τα οι ςυντελεςτζσ για ςυνδυαςμοφσ δράςεων (πχ. χιόνι). 

Στον  πίνακα δίνονται οι προτεινόμενεσ τιμζσ κατά τον ΕΝ1991 και το εκνικό προςάρτθμα. 
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Πίνακασ 9: Τιμζσ ςυντελεςτϊν ψ0 (EC8) 

 
 
 
 
_Σειςμικά φορτία 

Με τθ βοικεια του λογιςμικοφ 3muri εκτελείται Μθ Γραμμικι Στατικι Ανάλυςθ (Pushover), με 

κατανομι των οριηόντιων ςειςμικϊν φορτίων βάςει τθσ πρϊτθσ ιδιομορφισ, μζςω τθσ εξίςωςθσ: 

𝐹𝑖 = 𝑚𝑖 ∗ 𝜑𝑖 ∗ 𝜓𝑖 ∗ 𝑆𝑒  

όπου 𝐹𝑖είναι θ οριηόντια ςειςμικι δφναμθ για τον όροφο i (ςε kN), 𝑚𝑖είναι θ μάηα του ορόφου i 

(ςε tn), 𝜑𝑖  είναι θ ιδιομορφι του ορόφου i, 𝜓𝑖  είναι ο ςυντελεςτισ ςυμμετοχισ, που υπολογίηεται 

από τθν εξίςωςθ (4.6) και 𝑆𝑒  είναι θ φαςματικι επιτάχυνςθ (ςε 𝑚/𝑠ec2). Ο ςυντελεςτισ 

ςυμμετοχισ υπολογίηεται ωσ εξισ: 

𝜓 =
 𝑚𝑖 ∗ 𝜑𝑖

 𝑚𝑖 ∗ 𝜑𝑖
2

 

Θ φαςματικι επιτάχυνςθ λαμβάνεται από το ελαςτικό φάςμα του EC8 (EN1998, 2004) και 

αντιςτοιχεί ςτθ κεμελιϊδθ ιδιοπερίοδο του ςυνολικοφ ςυγκροτιματοσ όπωσ υπολογίηεται 

εςωτερικά από το λογιςμικό. Σφμφωνα με τον Eυρωκωδικα 8 θ περιοχι μελζτθσ βρίςκεται ςτθν 2θ 

Ζϊνθ Σειςμικισ Επικινδυνότθτασ (Εικόνα 35) και εδράηεται ςε ζδαφοσ κατθγορίασ C επειδι 

ςυνικωσ τα πεδινά εδάφθ είναι ςυμβατικά αργιλικά. Συνεπϊσ,  ο ςυντελεςτισ εδαφικισ 

επιτάχυνςθσ είναι 0,24 . Συνεπϊσ ςτισ παραμζτρουσ που φαίνονται ςτθν εικόνα 35 ορίηεται ωσ 

𝑎𝑔𝑅[𝑚𝑠2]=0,24∗9,81=2,35 𝑚/𝑠2  θ εδαφικι επιτάχυνςθ για τθ κατάςταςθ οριακισ αςτοχίασ NC. 

Ειςάγοντασ τθν κατθγορία εδάφουσ λαμβάνονται οι τιμζσ για τισ χαρακτθριςτικζσ περίοδοι 

του φάςματοσ, που για κατθγορία εδάφουσ C,  𝛵𝐵=0.15 𝑠, 𝛵𝐶=0.60 𝑠 και 𝛵𝐷=2.00 𝑠 (Εικ 36). 
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Εικόνα 35. Ζϊνεσ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ [5] 

 

Εικόνα 36. Συνιςτϊμενα φάςματα ελαςτικισ απόκριςθσ Τφπου 1 (Μs>5,5) για κατθγορίεσ εδάφουσ Α ζωσ Ε 
(5% απόςβεςθ) *ΕΝ 1998-1, ςχιμα 3.2+ 
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4.2. Αποτελζςματα ςυνολικοφ κτιριακοφ ςυμπλζγματοσ 

4.2.1 Στατικι ανάλυςθ και ςφγκριςθ με το μοντζλο ςτο πρόγραμμα 

COMSOL  

Για τθν ςτατικι επάρκεια, ςφμφωνα με τον Ευρωκϊδικα 6,  το πρόγραμμα κάνει τον εξισ 

ζλεγχο: 

𝛮𝛦𝑑 ≤ 𝑁𝑅𝑑 = 𝛷 × 𝐹𝑑 × 𝐴 

Ππου  𝛮𝛦𝑑  : θ τιμι ςχεδιαςμοφ του κάκετου φορτίου που εφαρμόηεται ςτθν τοιχοποιία 

 𝑁𝑅𝑑 : υπολογίηεται με βάςθ τισ μάηεσ και τον ςυνδυαςμό φορτίςεων  

 Α: θ διατομι του τοίχου 

fd: θ ςχεδιαςτικι αντοχι ςε κλίψθ τθσ τοιχοποιίασ. 

Φ: ο παράγοντασ μείωςθσ χωρθτικότθτασ 

 

Εφόςον ικανοποιεί τον ζλεγχο αυτό εμφανίηονται με πράςινο τα δομικά ςτοιχεία ενϊ με 

ροη είναι οι ζλεγχοι που δεν ικανοποιοφνται.  

Συνεπϊσ τα αποτελζςματα ςε τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ φαίνεται ςτθν Εικόνα 37 ενϊ οι 

τιμζσ ςτον πίνακα 10 

 

Εικόνα 37: Τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ ςτατικισ επάρκειασ 
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Πίνακασ 10: Πίνακασ ςτατικισ επάρκειασ 

 

Τα προβλιματα ςτατικισ επάρκειασ παρατθροφνται ςτο κτίριο 2 ςτθν πίςω πλευρά και ςτο 

κτίριο 4 ςτθν μπροςτινι και πίςω όψθ. Συνεπϊσ, όπωσ διαπιςτϊνεται και από τισ 

υφιςτάμενεσ φκορζσ και δομικζσ βλάβεσ, θ ανεπάρκεια είναι λογικό και επόμενο να 

παρατθρείται ςτισ περιοχισ αυτζσ λόγω και των φορτίων του κόλου αλλά και των 

μειωμζνων μθχανικϊν χαρακτθριςτικϊν. 

Για να αξιολογθκεί αν το μοντζλο είναι όντωσ ςωςτό με τουσ παραδοχζσ που ζγιναν, 

επιλζχκθκε να γίνει ςφγκριςθ του τελικοφ μοντζλου ςτο 3MURI με το ίδιο μοντζλο που 

ζγινε ςτο COMSOL. Θ ςφγκριςθ ζγινε ςφμφωνα με μία από τισ επιλογζσ που προτείνεται 

ςτθν βιβλιογραφία [15]. Το πρόγραμμα COMSOL ςτο οποίο υλοποιικθκε το μοντζλο είναι 

ζνα πρόγραμμα ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ που δουλεφει ςφμφωνα με τθν μζκοδο 

πεπεραςμζνων ςτοιχείων και είναι παρόμοιο με το πρόγραμμα DIANA που επιλζχκθκε ςτθν 

βιβλιογραφία. Στθν εικόνα 38 φαίνεται το μοντζλο ςτο COMSOL. 
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Εικόνα 28: Το μοντζλο ςτο COMSOL 

Σφμφωνα με τθν βιβλιογραφία αυτι [15] γίνεται ςφγκριςθ των δυνάμεων αντίδραςθσ ςτο 

πρόγραμμα πεπεραςμζνων ςτοιχείων που εξάγονται ςτο πρόγραμμα DIANA (ςτθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ το πρόγραμμα COMSOL) με τισ εςωτερικζσ  δυνάμεισ  που εξάγονται 

ςτο 3MURI. Αυτι θ ςφγκριςθ είναι ενδιαφζρουςα επειδι αρκετά ςτοιχεία ζχουν 

διαμορφωκεί ςτο μοντζλο ςτο  COMSOL τα οποία δεν μοντελοποιικθκαν ςτο 3MURI, λόγω 

των περιοριςμϊν. Για παράδειγμα, όπωσ ειπϊκθκε και ςε προθγοφμενο κεφάλαιο, τα τόξα 

προςωμοιϊκθκαν ωσ ανοίγματα και τα διαφορετικι φψθ ορόφων ωσ διαφορά ςτο κάτω 

μζροσ των τοιχοποιιϊν. Ωςτόςο, θ μάηα αυτϊν των ςτοιχείων ζχουν λθφκεί υπόψθ 

εφαρμόηοντασ ιςοδφναμα φορτία ενϊ πρζπει να ςθμειωκεί ότι τα ςτοιχεία που δεν ζχουν 

μοντελοποιθκεί, δεν ςυμβάλλουν ςτθ ςυνολικι δομι. Ωςτόςο, είναι ςθμαντικό θ ςυνολικι 

μάηα και των δφο μοντζλων να είναι θ ίδια γιατί επθρεάηει τα αποτελζςματα των 

αναλφςεων ςτθν Pushover ανάλυςθ [15]. 

Θ μάηα τθσ δομισ ςτο COMSOL, προςδιορίηεται προςκζτοντασ όλεσ τισ δυνάμεισ κάκετθσ 

αντίδραςθσ και θ μάηα ςτο 3MURI προςδιορίηεται προςκζτοντασ όλεσ τισ εςωτερικζσ 

δυνάμεισ ςτο κάτω μζροσ όλων των τοιχωμάτων οι οποίεσ εξάγονται ςτθν ανάλυςθ τθσ 

ςτατικισ επάρκειασ [15]. 

Συνεπϊσ, θ μάηα τθσ δομισ ςφμφωνα με τα δφο μοντζλα παρουςιάηεται ςτον Ρίνακα 11, 

από τον οποίο μπορεί να ςυναχκεί το ςυμπζραςμα ότι θ μάηα ςτο 3MURI είναι περίπου 

639KN μεγαλφτερθ από τθν μάηα του μοντζλου ςτο COMSOL. Θ διαφορά μπορεί να 

ςθμειωκεί ότι δεν είναι πολφ μεγάλθ εφόςον υπάρχουν αρκετζσ διαφορζσ με το μοντζλο 

ςτο COSMOL. [15]. Ρικανόν, θ διαφορά κα μποροφςε να μειωκεί εάν μειωνόταν και το 

φψοσ των ανοιγμάτων που προςομοιϊνουν τα τόξα εςωτερικά των κτιρίων. 
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Πίνακασ 11 

 COMSOL 3MURI 

Μάζα της δομής 8190 KN 8829 KN 

 

4.2.2 Ιδιομορφικι ανάλυςθ  

Για να βρεκεί ο κόμβοσ ελζγχου εκτελζςτθκε πρϊτα θ ιδιομορφικι ανάλυςθ. Ζτςι 

παρακάτω φαίνεται θ εικόνα από τθν ανάλυςθ που ζγινε. Για να ενεργοποιθκεί το 90% τθσ 

μάηασ χρειάςτθκε να γίνει ανάλυςθ 95 ιδιομορφϊν. Επίςθσ αξίηει να ςθμειωκεί επειδι 

γίνεται κατανομι τθσ μάηασ χρθςιμοποιείται μεγάλοσ αρικμόσ ιδιομορφϊν. *18+ 

 

Ππωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 39, πάνω αριςτερά αναγράφονται οι μετακινιςεισ του κάκε 

κόμβου ςφμφωνα με τθν ιδιομορφικά ανάλυςθ ωσ προσ τον άξονα x, y και z. Κάτω αριςτερά 

είναι θ κάτοψθ του μοντζλου. Στα δεξιά πάνω φαίνεται θ όψθ τθσ επιλεγμζνθσ τοιχοποιίασ 

και κάτω ο υπολογιςμόσ δζκα ιδιομορφϊν. (Τ=ιδιοπερίοδοσ, mx =ςυμμετοχι τθσ μάηασ 

ςτθν κατεφκυνςθ x, Mx= ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ μάηασ ςτθν κατεφκυνςθ του x άξονα, my 

= ςυμμετοχι τθσ μάηασ ςτον άξονα y, My = ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ μάηασ ςτον άξονα y,   

mz= ςυμμετοχι τθσ μάηασ ςτθν κατεφκυνςθ z,  Mz= ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ μάηασ ςτον 

άξονα z) 

 

 
Εικόνα 39: Ιδιομορφικι ανάλυςθ 
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Ο κόμβοσ με τθν μεγαλφτερθ μετατόπιςθ ωσ προσ τουσ άξονεσ x και y είναι ο κόμβοσ 30.  

Αυτό είναι και λογικό εφόςον βρίςκεται ςτθν περίμετρο του μοντζλου  που είναι πιο 

ςυνθκιςμζνο και είναι κοντά ςτο κζντρο μάηασ του ςυγκροτιματοσ [8]. 

 

Θ πρϊτθ ιδιομορφι (ιδιομορφι 5θ) είναι μεταφορικι κατά τον άξονα x και ενεργοποιεί το 

91% τθσ ςυνολικισ μάηασ του ςυγκροτιματοσ. Αυτι κα είναι και θ ιδιομορφι που κα 

χρθςιμοποιθκεί και ςτθν pushover ανάλυςθ μετζπειτα. 

 

 

4.2.3 Pushover Ανάλυση   

Ραρουςιάηονται οι απαιτοφμενεσ μετακινιςεισ ςφμφωνα με τον Ευρωκϊδικα 8 κακϊσ και 

οι μζγιςτεσ δυνατζσ μετατοπίςεισ του φορζα για όλα τα ςενάρια και για τισ δυο οριακζσ 

καταςτάςεισ που εξετάηονται ( NC=Near Collapse , SD=Significant Damage).  

Θ οριακι κατάςταςθ SD επιτρζπει ςε οριςμζνα υπζρκυρα και ςτθκαία να αποτφχουν και 

οδθγεί ςε ςθμαντικά υψθλότερουσ παράγοντεσ ςυμμόρφωςθσ. Θ αποδοχι κανενόσ 

ςτοιχείου για αποτυχία ςτθ δράςθ του ςειςμοφ (SD) είναι μια πολφ ςυντθρθτικι υπόκεςθ 

και δε κα χρθςιμοποιθκεί για τθ ερμθνεία τθσ καμπφλθσ pushover. [12] 

Επιπλζον εμφανίηονται οι ςυντελεςτζσ ικανοποίθςθσ α που ορίςτθκαν ςτο προθγοφμενο 

κεφάλαιο, κακϊσ και το είδοσ ,θ κατεφκυνςθ και θ εκκεντρότθτα τθσ φόρτιςθσ . Θ 

τελευταία ςτιλθ αποτελεί τον λόγο τθσ μζγιςτθσ μετακίνθςθσ dm προσ τθ κεωρθτικά 

απαιτοφμενθ μετακίνθςθ dt για τθν κατάςταςθ τθσ οριακισ αςτοχίασ. 

 

Εικόνα 40: Pushover ανάλυςθ 
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Ερμθνεία τθσ ανάλυςθσ: Ππωσ προαναφζρκθκε τα ςενάρια που ικανοποιοφνται 

εμφανίηονται με πράςινο χρϊμα και εκείνα που δεν ικανοποιοφνται με κόκκινο. Ο αρικμόσ 

των ςεναρίων που ικανοποιοφνται είναι παρόμοιοσ με τον αρικμό που των ςεναρίων που 

δεν ικανοποιοφνται όπου ζχουμε dt>dm . Αυτό ςθμαίνει ότι οι καταςκευζσ χρειάηονται 

επεμβάςεισ ϊςτε  να υπάρχει καλφτερθ ςειςμικι ςυμπεριφορά. 

Επίςθσ παρατθρείται ότι εκτόσ από τα πρϊτα δυο ςενάρια οι απαιτοφμενεσ και μζγιςτεσ 

μετακινιςεισ ςτα ςενάρια ιδομορφϊν και μάηασ για τθν ίδια κατεφκυνςθ και εκκεντρότθτα 

είναι ίδιεσ. Αυτό εξθγείται γιατί πρόκειται για ιςόγειο κτίριο οπότε θ κατανομι των 

δυνάμεων ωσ προσ τισ ιδιομορφζσ δεν παίηει ρόλο. 

Ππωσ φαίνεται και από τον πίνακα, υπάρχει προβλθματικι ςυμπεριφορά τθσ καταςκευισ 

ςτθ κατεφκυνςθ φόρτιςθσ ±𝑌. Το πρόβλθμα αυτό μπορεί να αποδοκεί ςτο γεγονόσ ότι ο 

τρόποσ καταςκευισ του φορζα εμφανίηει μθ κανονικό ςε κάτοψθ ςχιμα κακϊσ και αρκετά 

τόξα – νευρϊςεισ (‘ςπαςίματα’) τα οποία ςφμφωνα με τθ καταςκευαςτικι εμπειρία δεν 

βοθκοφν ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςειςμικι φόρτιςθσ. Γίνεται κατανοθτό επομζνωσ από δυο 

διαφορετικζσ αναλφςεισ ότι θ καταςκευι εμφανίηει προβλιματα δυςκαμψίασ κατά τθ 

διεφκυνςθ Υ τα οποία κα πρζπει να επιλυκοφν. Επίςθσ όπωσ φαίνεται ςτθν κάτοψθ το 

μεγαλφτερο μικοσ είναι κατά τον άξονα Χ και άρα παρουςιάηεται μεγαλφτερθ δυςκαμψία. 

Επομζνωσ, επειδι κατά τον άξονα Υ τα μικθ είναι μικρότερα παρουςιάηουν περιςςότερεσ 

παραμορφϊςεισ.   

 Η κίτρινθ ζνδειξθ ςτα ςενάρια 14, 16, 17 και 19, τα υποδεικνφει ωσ τα πιο ςθμαντικά από 

τισ διευκφνςεισ ±𝑋 ,±𝑌.  Αυτό ςθμαίνει ότι ςε ςφγκριςθ με τα υπόλοιπα ςενάρια τθσ 

ανάλυςθσ, παρουςιάηουν τουσ μικρότερουσ ςυντελεςτζσ 𝑎 και επομζνωσ είναι τα πιο 

κρίςιμα ωσ προσ κάκε κατεφκυνςθ.  

Ζτςι ςφμφωνα και με βιβλιογραφίεσ *12, 13+ επιλζγονται τα κίτρινα ςενάρια που 

κεωροφνται τα πιο κρίςιμα για τθν καταςκευι.  

Ακολουκοφν οι καμπφλεσ τθσ PUSHOVER ανάλυςθσ και οι χρωματικζσ χαρτογραφιςεισ 

μεμονωμζνων τοίχων που ζχουν υποςτεί αςτοχία ςτο τελικό βιμα. Επιλζγονται τα πιο 

κρίςιμα και ςοβαρά κριτιρια που ςυνεπάγονται από το πρόγραμμα: 

 

Σενάριο 14: dt = 0,45 και dm=0,90  ςφμφωνα με το κριτιριο NC 

Σενάριο 17: dt = 1,71        dm=0,77   ςφμφωνα με το κριτιριο NC  
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Tο κρίςιμα ςενάριο 16 ζχει ακριβϊσ ίδιεσ τιμζσ με το ςενάριο 14 άρα δεν αναλφεται. Το ίδιο 

ιςχφει και για το κρίςιμο ςενάριο 19 με τισ ίδιεσ τιμζσ του ςεναρίου 17. 

 

Θ καμπφλθ για το ςενάριο 14 που ικανοποιείται είναι παρακάτω:  

 
Εικόνα 41: Καμπφλθ pushover για το ςενάριο 14 

 

 

 
Εικόνα 42:Κατοψθ του κτιρίου ςφμφωνα με το ςενάριο 14 

 

 

 
 

 

 

Εικόνα 43:Η τριςδιάςτατθ χρωματογραφία (πορτοκαλί βζλοσ= ςειςμικό φορτίο) 
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Εικόνα 44: Η πίςω όψθ του ςυγκροτιματοσ 

 
Εικόνα 45: Η μπροςτινι όψθ του ςυγκροτιματοσ 

 
Εικόνα 46: Οι νευρϊςεισ ςτο κτίριο 4 

 
Εικόνα 47: Η μπροςτινι όψθ του κτιρίου 1 
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Εικόνα 48: Νότια τοιχοποιία κτιρίου 2 

Με πράςινο χρϊμα απεικονίηονται τα ςτοιχεία όπου δεν ζχουν υποςτεί βλάβεσ. Με ζντονο 

κόκκινο τα ςτοιχεία ςτα οποία ζχει προκλθκεί αςτοχία λόγω ροπισ κάμψθσ. Ζπειτα με 

πορτοκαλί χρϊμα απεικονίηονται τα ςτοιχεία όπου βρίςκονται ςτο όριο τθσ διατμθτικισ 

τουσ αντοχισ προτοφ επζλκει θ αςτοχία. Τζλοσ, με πράςινο ςκοφρο χρϊμα απεικονίηεται θ 

αςτοχία ςτο ελαςτικό όριο κάτι που ςθμαίνει ότι θ παραμόρφωςθ μπορεί να ξαναγυρίςει 

ςτθν αρχικι μορφι.  

Φαίνεται ότι τα περιςςότερα προβλιματα-αςτοχίεσ παρατθροφνται ςτουσ πεςςοφσ του 

κτιρίου 2 κακϊσ ζχει ιδθ και τισ περιςςότερεσ υφιςτάμενεσ φκορζσ και ςτα υπζρκυρα του 

κτιρίου 3.  Ακόμθ υπάρχουν αρκετζσ καμπτικζσ αςτοχίεσ ςτο κτίριο 1 και καμπτικζσ βλάβεσ 

ςτουσ πεςςοφσ των τόξων του κτιρίου 4. Επίςθσ από τθν κάτοψθ φαίνεται ότι υπάρχει 

μετακίνθςθ των κόμβων του κτιρίου 1 και 2 προσ ςτθν δεξιά μεριά.  

Στθ διεφκυνςθ φόρτιςθσ, ακόμθ, παρατθρείται αςτοχία υπζρκυρου του κτιρίου 3 ςε 

διάτμθςθ κακϊσ το οριηόντιο φορτίο δθμιουργεί μία ροπι ανατροπισ, θ οποία μειϊνει τθν 

κλιπτικι αξονικι δφναμθ των πεςςϊν και ωσ εκ τοφτου και τθ διατμθτικι αντοχι (εικόνα 

44). 

Στθν καμπφλθ pushover παρατθρείται ςτθν πλαςτικι φάςθ μία απότομθ μείωςθ λόγω 

απότομθσ ρθγμάτωςθσ κάποια ςτοιχείου και ςυνεπϊσ υπάρχει αςτάκεια ςτθν επίλυςθ  

(instability) 

Ραρόλα αυτά όλεσ οι βλάβεσ και αςτοχίεσ δεν  δθμιουργοφν πρόβλθμα ςτθν γενικι 

ςειςμικι ςυμπεριφορά του ςυγκροτιματοσ εφόςον ικανοποιείται το ςενάριο . Επομζνωσ, 
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οι κινιςεισ για τθν επιλογι τθσ επζμβαςθσ δεν ξεκινάνε από το κτίριο 2 και κτίριο 3 που 

υπάρχουν πολλζσ καμπτικζσ αςτοχίεσ.  

Τα αποτελζςματα για το ςενάριο 17 είναι τα εξισ:   

 

Εικόνα 49: Καμπφλθ pushover για το ςενάριο 21 

 

Εικόνα 50:Κατοψθ του κτιρίου ςφμφωνα με το ςενάριο 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 51:Η τριςδιάςτατθ χρωματογραφία 
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Εικόνα 52. Μπροςτινι όψθ 

 

Εικόνα 53. Η νότια πλευρά του κτιρίου 4 

 

 

Εικόνα 54: Η βόρεια πλευρά του κτιρίου 4 
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Εικόνα 55:Η τοιχοποιία ςτθν νότια πλευρά  του κτιρίου 2 

 

 
Εικόνα 56: Νεφρωςθ κτίριο 2 

 
Είναι εμφανζσ από τθν Εικόνα 49 ότι ο φορζασ δεν φτάνει ςτθν επιηθτοφμενθ μετακίνθςθ θ 

οποία είναι dt = 1,71cm ενϊ θ μζγιςτθ μζςθ μετακίνθςθ που μπορεί να αποδϊςει θ 

καταςκευι ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ είναι dm=0,77  cm .  

 

Εξετάηοντασ τουσ τοίχουσ με τισ αςτοχίεσ παρατθρείται ότι το μεγαλφτερο πρόβλθμα 

υπάρχει ςτο κτίριο 4 ςτα υπζρκυρα και ςτουσ πεςςοφσ τθσ νότιασ πλευράσ όπου υπάρχει 

καμπτικι αςτοχία, ςτισ τοιχοποιίεσ που γειτνιάηουν με το κτίριο 3 και ςτισ νευρϊςεισ του 

κτιρίου 2. Σε αντίκεςθ με το προθγοφμενο ςενάριο, επειδι όλεσ αυτζσ οι μερικζσ αςτοχίεσ 

οδθγοφν ςε μθ ικανοποίθςθ τθσ ςειςμικισ ςυνκικθσ,  ςθμαίνει ότι οι βλάβεσ και θ αςτοχία 
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που πραγματοποιείται επθρεάηουν ολόκλθρο το ςυγκρότθμα και πρζπει άμεςα να 

προβλεφκοφν ϊςτε να γίνει επζμβαςθ.  

 

4.3  Αποτελζςματα ανάλυςθσ μεμονωμζνων κτιρίων 

4.3.1. Κτίριο 2  

 

 

Εικόνα 57: Τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ κτίριο 2 

Θ τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ του κτιρίου 2 φαίνεται ςτθν εικόνα 57 . Με καφζ φαίνεται οι 

εξωτερικοί τοίχοι που είναι αςβεςτόλικοι δόμθςθσ αργολικοδομισ. Οι νευρϊςεισ 

εςωτερικά είναι θμιλαξευμζνοι αςβεςτόλικοι και απεικονίηονται με πορτοκαλί. 

  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 58. (α) Τριςδιάςτατθ χρωματογραφία ςτατικισ επάρκειασ (β)πίνακασ ςτατικισ επάρκειασ 

(α) 
(β) 
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Στθν εικόνα 58 παραπάνω φαίνεται ότι θ τοιχοποιία από τθν πίςω μεριά δεν επαρκεί 

ςφμφωνα με τον κανονιςμό(ροη χρϊμα). Αυτό επιβεβαιϊνεται και ςτθν ανάλυςθ τθσ 

ςτατικισ επάρκειασ που ζγινε και για το ςυγκρότθμα. 

Για να ακολουκιςει θ ανάλυςθ pushover απαιτείται να βρεκεί ο κόμβοσ ελζγχου ο οποίο 

υπολογίηεται από τθν μζγιςτθ μετακίνθςθ για τθν πρϊτθ ιδιομορφι. Ππωσ φαίνεται ςτθν 

παρακάτω εικόνα (εικ 59) ςτθν πρϊτθ ιδιομορφι με τθν μεγαλφτερθ κατανομι μάηασ κατά 

y ο κόμβοσ 4 ζχει τθν μεγαλφτερθ μετακίνθςθ. Σφμφωνα με αυτόν κα γίνει και θ ανάλυςθ 

pushover.    

 

Εικόνα 59. Ιδιομορφικι ανάλυςθ 

Στθν παρακάτω εικόνα 60 απεικονίηεται τα ςενάρια τθσ pushover ανάλυςθ με τα ςενάρια 

όταν ικανοποιοφνται (πράςινο χρϊμα) ι όχι (κόκκινο χρϊμα). 
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Εικόνα 60: Ανάλυςθ pushover 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα κρίςιμα ςενάρια ςφμφωνα με το πρόγραμμα, ςτθν εικόνα 61 

φαίνεται θ καμπφλθ pushover για το ςενάριο 1 με τθν μζγιςτθ μετατόπιςθ dm και τθν 

κεωρθτικά απαιτοφμενθ dt . 

 Στθν εικόνα 62 φαίνεται ςτο τελευταίο βιμα οι βλάβεσ που προκφπτουν ςτο κτίριο 2 ςε 

τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ. Ραρατθρείται ότι όλοι οι πεςςοί και τα υπζρκυρα υφίςτανται 

καμπτικι βλάβθ με τον πεςςό που είναι ςτθν μπροςτινι όψθ να ζχει αςτοχιςει καμπτικά.  

 

 

Εικόνα 61: Pushover καμπφλθ ςενάριο 1 
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Εικόνα 62: Τριςδιάςτατθ χρωματογραφία 

 

 

Εικόνα 63: Pushover καμπφλθ ςενάριο 21 

 

Εικόνα 64: Τριςδιάςτατθ χρωματογραφία 

Στθν εικόνα 63 φαίνεται θ καμπφλθ pushover για το ςενάριο 21 με τθν μζγιςτθ μετατόπιςθ 

dm και τθν κεωρθτικά απαιτοφμενθ dt . Εδϊ φαίνεται το ςενάριο να μθν ικανοποιείται. 
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 Στθν εικόνα 64 φαίνεται ςτο τελευταίο βιμα οι βλάβεσ που προκφπτουν ςτο κτίριο 2 ςε 

τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ. Ο  πεςςόσ που βρίςκεται ςτθν νότια όψθ ζχει αςτοχιςει 

καμπτικά αφοφ θ διεφκυνςθ του ςειςμικοφ φορτίου είναι ςτον y άξονα. Επιςθσ 

παρατθρείται και διατμθτικθ αςτοχία ςτθν διεφκυνςθ τθσ φόρτιςθσ ςτθν νότια πλευρά του 

κτιρίου. Εφόςον δεν ικανοποιείται το ςενάριο, ςυμπεραίνεται ότι είναι άμεςθ θ επζμβαςθ 

τθσ τοιχοποιίασ ςτθν ανατολικι πλευρά και ςτθν νότια πλευρά.   

 

4.3.2. Κτίριο 4  

 

Εικόνα 65: Τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ κτιρίου 4 

Θ τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ του κτιρίου 2 φαίνεται ςτθν εικόνα 65 . Με καφζ φαίνεται οι 

εξωτερικοί τοίχοι που είναι αςβεςτόλικοι τρόπου δόμθςθσ αργολικοδομισ. Οι νευρϊςεισ 

εςωτερικά είναι θμιλαξευμζνοι αςβεςτόλικοι και απεικονίηονται με πορτοκαλί. 
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Εικόνα 66 (α) Τριςδιάςτατθ χρωματογραφία ςτατικισ επάρκειασ (β)πίνακασ ςτατικισ επάρκειασ 

Στθν εικόνα 66  παραπάνω φαίνεται ότι θ τοιχοποιία από τθν πίςω μεριά δεν επαρκεί 

ςφμφωνα με τον κανονιςμό(ροη χρϊμα). Αυτό επιβεβαιϊνεται και ςτθν ανάλυςθ τθσ 

ςτατικισ επάρκειασ που ζγινε και για το ςυγκρότθμα. 

Για να ακολουκιςει θ ανάλυςθ pushover απαιτείται να βρεκεί ο κόμβοσ ελζγχου ο οποίο 

υπολογίηεται από τθν μζγιςτθ μετακίνθςθ για τθν πρϊτθ ιδιομορφι. Ππωσ φαίνεται ςτθν 

παρακάτω εικόνα (εικ 67) ςτθν πρϊτθ ιδιομορφι με τθν μεγαλφτερθ κατανομι μάηασ κατά 

y ο κόμβοσ 6 ζχει τθν μεγαλφτερθ μετακίνθςθ. Σφμφωνα με αυτόν κα γίνει και θ ανάλυςθ 

pushover.    

 

Εικόνα 67: Ιδιομορφικι ανάλυςθ 

Στθν παρακάτω εικόνα 68 απεικονίηεται τα ςενάρια τθσ pushover ανάλυςθ με τα ςενάρια 

όταν ικανοποιοφνται (πράςινο χρϊμα) ι όχι (κόκκινο χρϊμα). 

 

(α) 
(β) 
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Εικόνα 68: Pushover ανάλυςθ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα κρίςιμα ςενάρια ςφμφωνα με το πρόγραμμα, ςτθν εικόνα 66 

φαίνεται θ καμπφλθ pushover για το ςενάριο 13 με τθν μζγιςτθ μετατόπιςθ dm και τθν 

κεωρθτικά απαιτοφμενθ dt . 

 Στθν εικόνα 70 φαίνεται ςτο τελευταίο βιμα οι βλάβεσ που προκφπτουν ςτο κτίριο 4 ςε 

τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ. Ραρατθρείται ότι όλοι οι πεςςοί υφίςτανται καμπτικι βλάβθ με 

τον πεςςό που είναι ςτθν πίςω όψθ να υφίςταται διατμθτικι βλάβθ.  

 

 

Εικόνα 69: Pushover καμπφλθ για το 13 
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Εικόνα 70 Τριςδιάςτατθ χρωματογραφία 

 

Εικόνα 71 Pushover καμπφλθ για το 21 

 

 

 

Εικόνα 72 Τριςδιάςτατθ χρωματογραφία 
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Στθν εικόνα 71 φαίνεται θ καμπφλθ pushover για το ςενάριο 21 με τθν μζγιςτθ μετατόπιςθ 

dm και τθν κεωρθτικά απαιτοφμενθ dt . Εδϊ φαίνεται το ςενάριο να μθν ικανοποιείται. 

 Στθν εικόνα 72 φαίνεται ςτο τελευταίο βιμα οι βλάβεσ που προκφπτουν ςτο κτίριο 4 ςε 

τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ. Ο  πεςςόσ που βρίςκεται ςτθν νότια όψθ ζχει αςτοχιςει 

καμπτικά αφοφ θ διεφκυνςθ του ςειςμικοφ φορτίου είναι ςτον y άξονα.  

Στθ διεφκυνςθ φόρτιςθσ, ακόμθ, παρατθρείται αςτοχία πεςςοφ του κτιρίου 3 ςε διάτμθςθ 

κακϊσ το οριηόντιο φορτίο δθμιουργεί μία ροπι ανατροπισ, θ οποία μειϊνει τθν κλιπτικι 

αξονικι δφναμθ των πεςςϊν και ωσ εκ τοφτου και τθ διατμθτικι αντοχι (εικόνα 72). 

Εφόςον δεν ικανοποιείται το ςενάριο, ςυμπεραίνεται ότι είναι άμεςθ θ επζμβαςθ τθσ 

τοιχοποιίασ ςτθν ανατολικι πλευρά, ςτθν βόρεια πλευρά και ςτθν νότια πλευρά.   
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Κεφάλαιο 5 

Συγκριτικι μελζτθ αποτελεςμάτων pushover 

αναλφςεων  

 

5.1 Σφγκριςθ κτιριακοφ ςυμπλζγματοσ με κτίριο 2 

 

Εικόνα 73: Σφγκριςθ pushover ανάλυςθσ ςυγκροτιματοσ με κτίριο 2 

Στθν παραπάνω εικόνα (Εικόνα 73) εμφανίηεται θ αφξθςθ των ςυντελεςτϊν 

ικανοποίθςθσ a του κτιρίου 2 ςε ςφγκριςθ με τθν ςυνολικι ςειςμικι ςυμπεριφορά του 

ςυγκροτιματοσ. Μπορεί να εξαχκεί το ςυμπζραςμα, λοιπόν, πϊσ επιδρά το 

ςυγκρότθμα ολόκλθρο και το κτίριο 2 μόνο του ςτθν ςειςμικι ςυμπεριφορά.  

Ο ςυντελεςτισ ικανοποίθςθσ όπωσ αναλφεται ςτο κεφάλαιο 2 είναι ςθμαντικό να είναι 

μεγαλφτεροσ του 1 για να ικανοποιείται το ςενάριο.  
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Το πράςινο χρϊμα αντιπροςωπεφει τα αποτελζςματα τθσ pushover ανάλυςθσ για το 

κτίριο 2 μόνο του ενϊ το μπλε τθ ςυνολικι ςυμπεριφορά του ςυμπλζγματοσ όλων  των 

κτιρίων. Είναι εμφανζσ ότι οι ςυντελεςτζσ α ςτον άξονα x αυξικθκαν λίγο ζωσ πολφ. 

Αναλυτικότερα, για το κτίριο 2 ο υψθλότεροσ ςυντελεςτισ α είχε τιμι που μόλισ αγγίηει 

το 1,5 ενϊ για τθν ίδια κατεφκυνςθ και εκκεντρότθτα φόρτιςθσ ο ςυντελεςτισ για το 

ςυγκρότθμα φτάνει τιμι μεγαλφτερθ του 1,5. Αυτό είναι λογικό κακϊσ όλεσ μαηί οι 

τοιχοποιίεσ ςε ζνα ςυγκρότθμα ςυμπεριφζρονται ενιαία ενιςχφοντασ τθν ςειςμικι 

ςυμπεριφορά. 

Στον άξονα y, όμωσ, ο ςυντελεςτισ α είναι μικρότεροσ αυτόσ του ςυγκροτιματοσ από 

τον ςυντελεςτι του κτιρίου 2 μεμονωμζνα κακϊσ οι τοιχοποιίεσ που είναι κατά μικοσ 

του άξονα y και κάκετοι ςτο μεγάλο μικοσ κατά x φαίνεται να επιβαρφνουν τθ ςειςμικι 

ςυμπεριφορά του κτιρίου 2. Αυτό ςυμβαίνει γιατί μόνο του το κτίριο ζχει μεγαλφτερθ 

ςυμμετρία απ’ ό τι το ςυγκρότθμα κακϊσ ζχει μεγαλφτερο μικοσ ςτθν Χ κατεφκυνςθ 

και άρα  τείνει να περιςτραφοφν τα κτίριο προσ τον Υ άξονα. 
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5.2 Σφγκριςθ ςυμπλζγματοσ με κτίριο 4 

 

Εικόνα 74. Σφγκριςθ pushover ανάλυςθσ ςυγκροτιματοσ με κτίριο 2 

Στθν παραπάνω εικόνα (Εικόνα 74) εμφανίηεται οι ςυντελεςτζσ α του κτιρίου 4 ςε ςφγκριςθ 

με τθν ςυνολικι ςειςμικι ςυμπεριφορά του ςυγκροτιματοσ. Μπορεί να εξαχκεί το 

ςυμπζραςμα, λοιπόν, πϊσ επιδρά το ςυγκρότθμα ολόκλθρο και το κτίριο 4 μόνο του ςτθν 

ςειςμικι ςυμπεριφορά.  

Το πράςινο χρϊμα αντιπροςωπεφει τα αποτελζςματα τθσ pushover ανάλυςθσ για το κτίριο 

4 μόνο του ενϊ το μπλε τθ ςυνολικι ςυμπεριφορά του ςυμπλζγματοσ όλων  των κτιρίων.  

Για τον άξονα Χ, παρατθρείται ότι ο ςυντελεςτισ α του ςυγκροτιματοσ ξεπερνάει τθν τιμι 2 

προσ τθν πλευρά του +Χ+e και προσ τθν πλευρά –Χ+e ξεπερνάει τθν τιμι 1,5. Και οι δφο 

τιμζσ είναι μεγαλφτερεσ από τουσ ςυντελεςτζσ του κτιρίου 4. Ενϊ για το κτίριο 4 ο 

ςυντελεςτισ προσ τθν πλευρά +Χ-e ξεπερνάει το 2, και ςτθν πλευρά –Χ-e φτάνει τθν τιμι 2. 

Και οι δφο τιμζσ ξερνάνε τισ τιμζσ του ςυντελεςτι του ςυγκροτιματοσ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, θ ςφγκριςθ μπορεί να ερμθνευτεί ότι το κτίριο 4 επθρεάηεται αρκετά από τθν δυτικι 

τοιχοποιία του κτιρίου 3 (ενδεχομζνωσ περιςςότερο από το κτίριο 2) γεγονόσ λογικό 

εφόςον θ τοιχοποιία αυτι ζχει αρκετά ανοίγματα όπου ςυγκεντρϊνονται όλεσ οι αςτοχίεσ. 



71 
 

Συμπεραίνεται ότι επθρεάηεται γιατί ςτον –e βρίςκεται και θ δυτικι τοιχοποιία του κτιρίου 

3. 

Για τον άξονα Υ, παρατθρείται ότι ςτον +Υ θ τιμι του ςυντελεςτι του κτιρίου 4 είναι 

μεγαλφτερθ από τθν τιμι του ςυντελεςτι του ςυγκροτιματοσ ενϊ ςτον –Υ θ τιμι του 

ςυντελεςτι του ςυγκροτιματοσ είναι μεγαλφτερθ. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ εξθγείται ότι 

το κτίριο 4 επθρεάηεται περιςςότερο από τον δυτικι τοιχοποιία του κτιρίου 4 κακϊσ θ 

κατεφκυνςθ του φορτίου ςτον +Υ περνάει αρχικά ςε αυτι τθν τοιχοποιία και μετά 

προχωράει ςτθν απζναντι.  

Επομζνωσ, είναι ςθμαντικι θ ενίςχυςθ των τοιχοποιϊν που ζρχονται ςε επαφι με το κτίριο 

4 (τοιχοποιίεσ κτιρίου 3).  
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Κεφάλαιο 6 

Συμπεράςματα 

 

Οι ιςτορικζσ καταςκευζσ και τα μνθμεία από φζρουςα τοιχοποιία ςυνυπάρχουν μαηί με τισ 

υπόλοιπεσ νεϊτερεσ καταςκευζσ ςε πολλά αςτικά κζντρα. Τα περιςςότερα ιςτορικά κτιρια ζχουν 

χτιςτεί για να φζρουν κατακόρυφα φορτία και είναι ευάλωτα ςτα οριηόντια φορτία που 

προκαλοφνται από ςειςμικι διζγερςθ. Κατά τθν διάρκεια ηωισ τουσ, ζχουν υποςτεί πολλζσ 

διαφοροποιιςεισ και επεμβάςεισ για αυτό και είναι δφςκολό να αναλυκοφν. Θ ανάλυςθ γίνεται 

ακόμα πιο δφςκολθ εξαιτίασ των διαφορετικϊν κονιαμάτων που είχαν χρθςιμοποιθκεί κατά τθν 

ανζγερςι τουσ εφόςον διαφοροποιοφνται ανάλογα με τθν περιοχι και τθν χρονικι περίοδο. Σε 

αυτζσ  τισ μεταβλθτζσ προςτίκενται  και οι διαφορετικοί τρόποι αςτοχίασ για κάκε τοιχοποιία. 

 

Στισ μζρεσ μασ, υπάρχει ο Ευρωκϊδικασ EC6 κατά τον οποίο υπολογίηεται ο κάκε τφποσ αςτοχίασ 

με ςχζςεισ υπολογιςμοφ των αντοχϊν. Σφμφωνα με αυτόν, διαχωρίηονται ςε τοιχοςϊματα 

ελεγχόμενθσ παραγωγισ και κονιάματα που παραςκευάηονται ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνα 

πρότυπα και ςτα φυςικά λικοςϊματα που δεν προζρχονται από πιςτοποιθμζνα εργοςτάςια, 

ορίηονται αυξθμζνοι ςυντελεςτζσ αςφάλειασ και μειωμζνεσ τιμζσ αντοχϊν. Σε κάκε περίπτωςθ, 

ςυνιςτάται ο προςδιοριςμόσ των μθχανικϊν χαρακτθριςτικϊν μζςω πειραμάτων και ελζγχων 

που αφοροφν το ςυγκεκριμζνο ζργο ι όταν αυτό δεν είναι δυνατό, θ λιψθ ςτοιχείων από βάςεισ 

πειραματικϊν δεδομζνων για αντίςτοιχεσ καταςκευζσ. 

 

Για τθν παροφςα εργαςία γίνεται χριςθ τθσ μεκόδου των μακροςτοιχείων, με τθν οποία 

μειϊνεται ςθμαντικά το υπολογιςτικό κόςτοσ ςε ςχζςθ με τθ μζκοδο των πεπεραςμζνων 

ςτοιχείων. Συγκεκριμζνα, γίνεται χριςθ του ιςοδφναμου πλαιςίου το οποίο αποτελείται από 

πεςςοφσ και δοκοφσ ςφηευξθσ που ςυνδζονται μεταξφ τουσ με δφςκαμπτουσ κόμβουσ. Αρχικά, 

εντοπίηονται μακροςκοπικά τα «παραμορφϊςιμα» ςτοιχεία πεςςϊν και δοκϊν ςφηευξθσ, ενϊ θ 

γεωμετρία των ςτερεϊν κόμβων, οι οποίοι δεν παρουςιάηουν βλάβεσ, προκφπτει από τθ 

γεωμετρία των άλλων ςτοιχείων.  
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Ραρόλθ τθν ευκολία που προςφζρει το 3muri ςτθν ςφνκεςθ τθσ γεωμετρίασ, παρουςιάηονται 

πολλοί περιοριςμοί όπωσ ςτθν  προςομοίωςθ των τόξων και ςτα διαφορετικά φψθ κτιρίων. Αυτοί 

οι περιοριςμοί οδιγθςαν ςτο δθμιουργία αρκετϊν προςεγγίςεων.  

 

Σε δεφτερο επίπεδο, ζγινε θ ςτατικι ανάλυςθ ολόκλθρου του ςυγκροτιματοσ και θ ιδιομορφικι 

ανάλυςθ  θ οποία κα βοθκοφςε ςτθν επιλογι του κόμβου ελζγχου για τθν pushover ανάλυςθ. Τα 

αποτελζςματα τθσ ςτατικισ ανάλυςθσ ζδειξαν ότι οι τοιχοποιίεσ των κτιρίων 2 και 4, ςφμφωνα 

με τθν αρίκμθςθ των κτιρίων ςτθν εικόνα 24 δεν επαρκοφν ςτατικά και ςυνεπϊσ χρειάηονται 

επζμβαςθ.  

 

Ζπειτα ζγινε ςφγκριςθ με το μοντζλο ςτο COMSOL ϊςτε να ελεγχκεί θ καταλλθλότθτα των 

παραδοχϊν που λιφκθκαν για τθν προςομοίωςθ οριςμζνων ςτοιχείων. Συνεπϊσ θ ςφγκριςθ με 

τθν μάηα τθσ δομισ που υπολογίςτθκε ςτο COMSOL και θ μάηα ςτο 3MURI (διαφορά 640ΚΝ) 

οδιγθςε ςτο ςυμπζραςμα ότι πρζπει να γίνουν οριςμζνεσ περεταίρω επεξεργαςίεσ όπωσ θ 

αλλαγι ςτα φψθ των ανοιγμάτων που προςομοιϊνουν τα τόξα. 

 

Στθν ιδιομορφικι ανάλυςθ υπολογίςτθκε θ πρϊτθ ιδιομορφι που διεγείρει το 90% τθσ μάηασ 

των τοιχοποιιϊν και ο κόμβοσ που μετακινείται περιςςότερο ςφμφωνα με αυτιν. Ο κόμβοσ 

αυτόσ είναι ο 30. 

 

Ζπειτα, εκτελείται θ pushover ανάλυςθ για 24 ςενάρια με βάςθ τθν πρϊτθ ιδιομορφι, τθν μάηα, 

τθν εκκεντρότθτα και τθν διεφκυνςθ φόρτιςθσ. Ο αρικμόσ των ςεναρίων που δεν ικανοποιείται ο 

ζλεγχοσ με βάςθ τον Ευρωκϊδικα είναι ίςοσ με τον αρικμό των ςεναρίων που ικανοποιείται ο 

ζλεγχοσ και ςυνεπϊσ δεν μπορεί να διεξαχκεί κάποιο ςυμπζραςμα. Τα ςενάρια που δεν 

ικανοποιοφνται είναι αυτά που το αδρανειακό φορτίο αςκείται ςτθν διεφκυνςθ των μικρότερων 

ςε μικοσ και πιο ευάλωτων τοιχοποιιϊν. Ανάμεςα ςτα 24 ςενάρια, ερμθνεφτθκαν τα πιο κρίςιμα 

ςενάρια για το ςφνολο των καταςκευϊν.  Ζνα από τα κρίςιμα ςενάρια, όμωσ, είναι αυτό που δεν 

ικανοποιεί τθν ςυνκικθ και παρουςιάηει τισ ελεφκερεσ τοιχοποιίεσ του κτιρίου 3, τθν βόρεια και 

νότια τοιχοποιία του κτιρίου 4 και τισ νευρϊςεισ του κτιρίου 2 ωσ ευάλωτεσ για καμπτικι 

αςτοχία. Συνεπϊσ, ςε αυτά τα ςθμεία πρζπει αν γίνει και θ άμεςθ επζμβαςθ εφόςον επθρεάηει 

τθν γενικι ςυμπεριφορά του κτιρίου.  

 

Για τθν διεφρυνςθ τθσ ςειςμικισ ςυμπεριφοράσ των κτιρίων ωσ μεμονωμζνα επιλζχκθκαν τα 

κτίρια 2 και 4 ωσ τα κτίρια που μποροφν να ςτακοφν μόνα τουσ με ανεξάρτθτουσ τοίχουσ ςε 
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αντίκεςθ με τα υπόλοιπα κτίριο που ζχουν διαμορφωκεί ςτουσ τοίχουσ γειτονικϊν κτιρίων. Για 

το κτίριο 2, θ pushover ανάλυςθ κατζλθξε ςε ςυμπζραςμα ότι οι νευρϊςεισ  ζχουν το κζμα 

καμπτικισ βλάβθσ, ςτο ίδιο ςυμπζραςμα που κατζλθξε και θ pushover ανάλυςθ του 

ςυγκροτιματοσ. Ρζρα από τισ νευρϊςεισ όμωσ παρουςιάηει καμπτικι και διατμθτικι αςτοχία για 

τθν νότια  πλευρά του κτιρίου. Για το κτίριο 4, θ pushover  ανάλυςθ παρουςίαςε τισ ίδιεσ βλάβεσ 

με τθν Pushover ανάλυςθ του ςυγκροτιματοσ που από ότι φαίνεται όμωσ είναι πιο μειωμζνεσ. 

 

Θ μοντελοποίθςθ του ςυγκροτιματοσ όπωσ και του κάκε κτιρίου μεμονωμζνα με το  πρόγραμμα 

3MURI ιταν πολφ εφχρθςτθ με πλικοσ επιλογϊν για μεικτζσ καταςκευζσ. Μειϊνεται αιςκθτά ο 

χρόνοσ και το υπολογιςτικό κόςτοσ ενϊ με τθν επεξεργαςία του πλζγματοσ δίνεται θ ευκαιρία 

για διαμόρφωςθ του κάκε δομικοφ ςτοιχείου ξεχωριςτά. Ραρόλ’ αυτά υπιρξαν πολλζσ 

δυςκολίεσ ωσ προσ τθ προςομοίωςθ διαφόρων ςτοιχείων όπωσ περιγράφθκαν ςε προθγοφμενο 

κεφάλαιο οι οποίεσ οδιγθςθσ ςε αρκετζσ παραδοχζσ.  Πμωσ, τα αποτελζςματα των αναλφςεων 

ιταν πλιρωσ αντιπροςωπευτικά και κατανοθτά με άψογθ γραφικι αναπαράςταςθ και 

ρεαλιςτικι απεικόνιςθ των ρθγματϊςεων. 

 

Σχετικά με τθν ανάλυςθ ωσ προσ το ςυγκρότθμα, θ μζκοδοσ προςομοίωςθσ του ιςοδφναμου 

πλαιςίου βοθκάει ςτθν επίλυςθ μελζτθσ ςειςμικισ ςυμπεριφοράσ για περιπτϊςεισ 

ςυμπλεγμάτων κτιρίων, ςτα οποία μια ανάλυςθ μζςω πεπεραςμζνων ςτοιχείων κα είχε 

ιδιαίτερα υψθλό υπολογιςτικό κόςτοσ. Θ μελζτθ ςυγκροτθμάτων κτιρίων είναι δφςκολθ κακϊσ 

είναι απαραίτθτθ εμβάκυνςθ τθσ γνϊςθσ των χαρακτθριςτικϊν του κάκε κτιρίου που αποτελεί 

μζλοσ του ςυγκροτιματοσ. Γενικά θ «επίδραςθ του ςυμπλζγματοσ» ςτθ ςειςμικι ςυμπεριφορά 

ενόσ κτιρίου είναι κετικι με διαφοροποίθςθ ςε κακολικό επίπεδο τθσ κατανομισ των δυνάμεων. 

Από τθν άλλθ, ςε τοπικό επίπεδο θ παρουςία γειτονικϊν κτιρίων μπορεί να οδθγιςει ςτθν 

εμφάνιςθ βλαβϊν από ςφγκρουςθ. 

 

Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, θ ανάλυςθ προχϊρθςε ςτθν διερεφνθςθ τθσ επιρροισ του 

ςυγκροτιματοσ για το κτίριο 2 και 4 με τθν ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων ανάλυςθσ. Οι 

ςυγκρίςεισ ζδειξαν ότι θ επίδραςθ του ςυγκροτιματοσ κατά τον άξονα Χ ςτο κτίριο 2 ενϊ ςτον 

άξονα Y είναι αρνθτικι. Αυτό ςθμαίνει ότι οι τοιχοποιίεσ ςτον άξονα Υ επιβαρφνονται 

περιςςότερο λόγω αςυμμετρίασ του ςυγκροτιματοσ, δυςκαμψίασ των τμθμάτων και μεγάλου 

μικουσ των πλευρϊν ςτθν μία διεφκυνςθ. Τα ςυμπεράςματα από τθν ςφγκριςθ ςτο κτίριο 4 

ζδειξαν ότι θ δυτικι τοιχοποιία του κτιρίου 3 επθρεάηει περιςςότερο από τα υπόλοιπα κτίρια 

ςτθν ςυμπεριφορά του κτιρίου, γεγονόσ λογικό λόγω ανοιγμάτων. 
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Κεφάλαιο 7 

Ρροτάςεισ 

 

1) Για τθν επιλογι των κατάλλθλων μθχανικϊν χαρακτθριςτικϊν ενόσ δομικοφ υλικοφ 

είναι προτιμότερο θ διερεφνθςθ τουσ ςε διαφορετικζσ βιβλιογραφίεσ και 

υπολογιςμόσ  του μζςου όρου. Ζτςι προκφπτουν ζγκυρα μθχανικά χαρακτθριςτικά 

ενόσ υλικοφ.  

2) Οι λίκοι που αποτελοφνται οι καταςκευζσ από φζρουςα τοιχοποιία είναι ςφνκετο 

υλικό για αυτό και θ επιλογι των κατάλλθλων μθχανικϊν χαρακτθριςτικϊν είναι 

δφςκολθ. Για αυτό το λόγο θ πιο εμπεριςτατωμζνθ τεχνικι είναι ο πειραματικόσ 

ζλεγχοσ των μθχανικϊν ιδιοτιτων των λίκων επί του πεδίου.   

3) Θα μποροφςε να γίνει διερεφνθςθ των αποτελεςμάτων με επιλογι διαφορετικοφ 

κόμβου ελζγχου. Συνεπϊσ, θ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων κα βοθκοφςε ςτο 

γεγονόσ ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τθν επίδραςθ του κόμβου ελζγχου ςτθν 

ανάλυςθ. 

4) Σφμφωνα με τθν βιβλιογραφία  [16+ δίνεται θ εναλλακτικι επεξεργαςία του τελικοφ 

πλζγματοσ του μοντζλου με τθν χριςθ MATLAB. Αυτι θ επιλογι κακίςταται εφικτι 

τθν διακριτοποίθςθ για πλζγματα με υψθλό βακμό πολυπλοκότθτασ, θ οποία 

μπορεί να αποτελείται από χιλιάδεσ ςτοιχεία.  

5) Το 3MURI προςφζρει αυτοματοποιθμζνθ τοποκζτθςθ ελκυςτιρων, FRP, 

μεταλλικϊν και ξφλινων ςτοιχείων και γριγορα αλλαγι του μζτρου ελαςτικότθτασ 

για αρμολόγθμα.  Ζπειτα οι αναλφςεισ  πραγματοποιοφνται με μικρό υπολογιςτικό 

κόςτοσ, ταυτόχρονα οι επεμβάςεισ ςυγκρίνονται εφκολα και ο μελετθτισ μπορεί να 

καταλιξει ςτθν βζλτιςτθ λφςθ. 

6) Επίςθσ ςτο πρόγραμμα, ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να ερευνιςει τουσ πικανοφσ 

τοπικοφσ μθχανιςμοφσ και ειδικά αυτοφσ που δθμιουργοφνται εκτόσ επιπζδου και 

μπορεί να δθμιουργθκοφν ςτο μοντζλο και κατ’ επζκταςθ ςτθ καταςκευι. Συνεπϊσ, 

αντιμετωπίηεται το κζμα τθσ επιρροισ αυτοφ του είδουσ των μθχανιςμϊν και 

αξιολογείται θ αςφάλεια των καταςκευϊν από φζρουςα τοιχοποιία λόγω τθσ 

φπαρξθσ αυτϊν  
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7) Ακόμθ το πρόγραμμα 3MURI προςφζρει και άμεςθ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ. Μζςω 

τθσ μεκόδου αυτοφ μπορεί να γίνει προςδιοριςμόσ τθσ επιρροισ που ζχει κάκε 

ςτοιχείο που ςυλλζγεται κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ των διερευνθτικϊν εργαςιϊν 

(ευαιςκθςία δεδομζνων) κακϊσ και τθσ απόδοςθσ που κα ζχει κάκε ενιςχυτικι 

επζμβαςθ ςτθν καταςκευι (ευαιςκθςία επεμβάςεων).  

8) Επειδι ςτθν προκειμζνθ εργαςία επιλζχκθκε θ ‘’Χριςθ τθσ μζςθσ μετακίνθςθσ των 

κόμβων τθσ ςτάκμθσ όπου βρίςκεται ο κόμβοσ ελζγχου’’ και αναλφκθκε θ ανάλυςθ 

τθσ pushover ςτθν NC οριακι κατάςταςθ, κα μποροφςε ςε μετζπειτα ςτάδιο να 

γίνει και ζρευνα με διαφορετικοφσ τρόπουσ ανάλυςθσ.  

9) Σε μετζπειτα επεξεργαςία του μοντζλου, τα αποτελζςματα από τθν ςφγκριςθ με το 

μοντζλο ςτο COMSOL ζδειξαν ότι κα μποροφςαν να γίνει περεταίρω επεξεργαςία 

ςτα δομικά ςτοιχεία όπωσ ςτα φψθ των ανοιγμάτων που προςομοιϊνουν τα τόξα 

εςωτερικά των κτιρίων. Συνεπϊσ, κα μποροφςε με αυτό τον τρόπο να αυξθκεί θ 

ςυνολικά μάηα τθσ δομισ ςφμφωνα με τθν ςφγκριςθ που ζγινε με το μοντζλο ςτο 

COMSOL 
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