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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αποτίμηση νέων κτιρίων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Η αποτίμηση των κτιρίων γίνεται με τη διερεύνηση του βαθμού επιρροής στην 

ανελαστική στατική ανάλυσης από τα φαινόμενα 2ας τάξης. Τα κτίρια υπό μελέτη 

αριθμούν 14 (ήτοι 14 προσομοιώματα) τα οποία χωρίζονται σε 3 διαφορετικές κατηγορίες 

(γεωμετρικές διαφορές). Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται δύο φορές. Η πρώτη μέθοδος 

δεν λαμβάνει υπόψη τα φαινόμενα 2ας τάξεως ενώ στη δεύτερη λαμβάνονται.  

Γίνεται εκτενής αναφορά για το τι είναι η ανελαστική στατική ανάλυση (pushover 

analysis) καθώς και ποιοι είναι οι στόχοι της. Ακολούθως παρατίθεται οι βασικές 

παραδοχές της μεθόδου σύμφωνα με τον ΚΑΝ. ΕΠΕ και ποιες είναι οι προϋποθέσεις της 

μεθόδου αυτής καθώς και τις αδυναμίες της.  

Εν συνεχεία, πραγματοποιείται αναφορά για το πώς συντελείται μια προσομοίωση 

ανελαστικής στατικής ανάλυσης, ο προσδιορισμός των εντατικών μεγεθών, αναφορά για 

της επιρροές των φαινομένων 2ας τάξεως, στοχευόμενη μετακίνηση κ.α. όπως ορίζονται 

από τον ΚΑΝ. ΕΠΕ.  

Μετέπειτα γίνεται η ανάλυση των 14 προσομοιωμάτων που πραγματοποιήθηκε στο 

λογισμικό SCADA PRO. Περιγράφεται λεπτομερώς η προσομοίωση της ανελαστικής 

συμπεριφοράς των κτιρίων.  

Βάσει των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από το στάδιο αποτίμησης προκύπτουν 

(εξάγονται) τα συμπεράσματα σχετικά με τη μέθοδο της ανελαστικής στατικής ανάλυσης 

καθώς και τη γενική συμπεριφορά των προσομοιωμάτων έναντι σεισμικών δράσεων.  
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ABSTRACT 

The main objective of the present dissertation is the seismic assessment of new buildings 

consists of reinforced concrete. The assessment is accomplished with the method of 

pushover analysis. The buildings which are examined are 14 in total which are split into 3 

different categories. The categories differ in a geometrical manner (i.e. different size in 

column height). The calculations are repeated twice. The first round of calculations does 

not include a pushover analysis whereas the second round does.  

To continue with, a background theory is presented of what pushover analysis is and what 

are the aims of this type of analysis. Furthermore, basic terms and parameters of the 

pushover analysis are presented according to the Greek Code of Structural Interventions.  

In addition to the above, there is an extent section on how a simulation can be accomplished 

with pushover analysis, which are the loads etc.  

Analysis of the 14 buildings is done with the aid of SCADA PRO software. Detailed 

analysis is done with respect to the materials used for the buildings. Also the behavior of 

the buildings is analyzed once subjected to pushover analysis.  

Once the analysis is complete conclusions are drawn how the buildings react with the 

addition of the pushover analysis and the general behavior of the simulations against 

seismic effects.  
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1. Εισαγωγή  

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με υψηλή σεισμική δραστηριότητα, η οποία είναι και η 

υψηλότερη στην Ευρώπη. Ο σεισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό νέων κτιρίων και γενικά 

νέων κατασκευών. Ωστόσο, ακόμα και στα υπάρχοντα κτίρια υπάρχει η δυνατότητα 

επέμβασης προκειμένου τα κτίρια αυτά να αντιστέκονται στις σεισμικές δυνάμεις που 

ενδέχεται να προκύψουν. Δυστυχώς λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και σε 

συνδυασμό της ανεπαρκούς βιβλιογραφίας, το έργο της αντισεισμικής μελέτης είναι 

αρκετά δύσκολο καθώς και κοπιαστικό.  

Αποτελεί γεγονός πως οι περισσότερες οικοδομές στη χώρα μας έχουν χτιστεί πριν τη 

δεκαετία του 1980 και δυστυχώς δεν πληρούν τις σύγχρονες αντισεισμικές διατάξεις, 

εκείνες του ΕΑΚ2000 και του Ευρωκώδικα 8. Λόγω της έλλειψης βιβλιογραφίας και 

αντισεισμικής πρακτικής, η ανάγκη σύνταξης αντισεισμικών κανονισμών αποτελούσε 

μέγιστη ανάγκη. Η εφαρμογή σεισμικών φαινομένων κατά τη μελέτη ενός κτιρίου ή μιας 

κατασκευής μπορεί να διακρίνει την απομένουσα αντοχή των υφιστάμενων κατασκευών 

και να γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις στα φέροντα στοιχεία.  

Οι αντισεισμικοί κανονισμοί έχουν πλέον εφαρμοστεί σε πολλές χώρες 

συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα διαθέτει τον Ελληνικό 

Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ), οι ΗΠΑ διαθέτουν το FEMA και φυσικά ο 

Ευρωκώδικας 8 που αφορά τις χώρες τις Ευρώπης με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα 

της κάθε χώρας.  

Όσον αφορά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ήτοι ΚΑΝ.ΕΠΕ (Κανονισμός 

Επεμβάσεων), καθορίζει ποια είναι τα κριτήρια αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας των 

υπαρχόντων κτιρίων, ποιες οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας, 

τρόποι επέμβασης στα υπάρχοντα κτίρια κ.α.  
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1.1 Σκοπός της Εργασίας 

Ο σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού επιρροής στην ανελαστική στατική 

ανάλυση από τα φαινόμενα 2ας τάξης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού επιλέγονται 14 

διαφορετικά προσομοιώματα τα οποία χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 1) Αύξηση διατομής 

υποστυλώματος, 2) Αλλαγή στο ύψος των υποστυλωμάτων και 3) Αύξηση του αριθμού 

των ορόφων. 

Η διαδικασία των υπολογισμών πραγματοποιείται δύο φορές. Στον πρώτο γύρο των 

υπολογισμών δεν λαμβάνονται υπόψη τα φαινόμενα της 2ας τάξεως ενώ στο δεύτερο γύρο 

λαμβάνονται υπόψη τα φαινόμενα 2ας τάξεως ώστε να προσδιοριστεί ο βαθμός επιρροής 

τους. Επίσης, συνυπολογίζεται ο δείκτης σχετικής μεταθετότητας θ. 

Το κτίριο του προσομοιώματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω υπάρχουν 14 διαφορετικές εκδοχές του προσομοιώματος λόγω αλλαγής των 

γεωμετρικών δομών (αλλαγή διατομής υποστυλώματος κ.α.). Οι διαστάσεις του 

προσομοιώματος είναι 10,00 επί 15,00 m και οι όροφοι κυμαίνονται από έναν έως έξι 

ορόφους. Επίσης, ο φορέας συγκροτείται από τρεις σειρές τεσσάρων (3x4) 

υποστυλωμάτων (το ύψος τους κυμαίνεται από 3-6 m) που συνδέονται μεταξύ τους με 

δοκούς που φέρουν 6 πλάκες 5,00 x 5,00 m.  

Το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αφορά την εισαγωγή και τον σκοπό της 

εργασίας. Είναι σημαντικό να γίνει μια σωστή εισαγωγή προκειμένου ο αναγνώστης να 

μπορέσει να κατανοήσει τη σοβαρότητα μιας σεισμικής δόνησης και ποια μέτρα μπορούν 

να ληφθούν προκειμένου να μειωθούν οι συνοδευόμενοι κίνδυνοι.  

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην ανελαστική στατική ανάλυση (pushover analysis) 

σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επίσης δίδεται ο ορισμός του σεισμού και ποια τα είδη του. 

Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά για το πώς αντιδράει το οπλισμένο σκυρόδεμα σε 

καταστάσεις σεισμού κάτω από ανελαστική στατική ανάλυση.  

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 14 προσομοιώματα. Τα 

προσομοιώματα αυτά υπόκεινται σε σεισμικές δυνάμεις και γίνεται σύγκριση των 

αποτελεσμάτων  αφού ουσιαστικά το κάθε προσομοίωμα αναλύεται δύο φορές. Κατά την 



12 

 

πρώτη φορά δεν λαμβάνονται υπόψη τα φαινόμενα 2ας τάξεων ενώ στη δεύτερη 

λαμβάνονται. Σκοπός είναι να διευρυνθεί ο βαθμός επιρροής των φαινομένων αυτών.  

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθενται τα συμπεράσματα του 

τρίτου κεφαλαίου και πραγματοποιείται συζήτηση για το αν η ανάλυση προσομοιωμάτων 

με ανελαστική στατική ανάλυση όντως λαμβάνει σωστά την επίδραση του σεισμού.  

Τέλος παρατίθεται οι βιβλιογραφικές πηγές και αναφορές.  
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2. Ανελαστική Στατική Ανάλυση (Pushover Analysis) 

2.1 Εισαγωγή 

Είναι σημαντικό πως όταν πραγματοποιείται ένας σχεδιασμός κτιρίου να γίνεται μελέτη 

σε βάθος ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλες εκείνες οι παράμετροι που μπορεί να 

επηρεάσουν μια κατασκευή. Επομένως, προκειμένου να γίνεται αντιληπτό το θέμα της 

παρούσας εργασίας είναι ορθό να παρουσιαστούν βασικές θεωρίες και ορολογίες που 

σχετίζονται με την ανελαστική στατική ανάλυση και τις σεισμικές δράσεις.  

Έτσι η ανελαστική στατική ανάλυση θεωρείται μια πιο ακριβή προσέγγιση της 

συμπεριφοράς μιας κατασκευής ήτοι μια πιο ρεαλιστική εκτίμηση της αντίδρασης μιας 

κατασκευής σε οριζόντιες δυνάμεις.  

2.2 Σεισμοί 

Οι σεισμοί αφορούν ουσιαστικά δονήσεις ή ταλαντώσεις που πραγματοποιούνται στην 

επιφάνεια του εδάφους και προκαλούνται από μια παροδική διαταραχή της ελαστικής ή 

λόγω βαρύτητας ισορροπίας του υπεδάφους της γης (Duggal, 2011). Η διαταραχή και οι 

επακόλουθες κινήσεις δημιουργούν ελαστικές κύματα. Υπάρχουν τρεις τύποι φυσικών 

σεισμών, ονομαστικά: 1) οι επιφανειακοί σεισμοί (σχετικές κινήσεις των πλακών), οι 

πλουτώνιοι σεισμοί (βαθιές αλλαγές) ή οι ηφαιστειακοί, με βάση την πηγή των τάσεων 

που προκαλούν την κίνηση (Εισαγωγή στη Σεισμολογία, ΑΠΘ, χ.η). 

2.3 Ανελαστική Συμπεριφορά Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος 

Οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα έπειτα από σεισμό παρουσιάζουν ένα 

σημαντικό εύρος μετελαστικής συμπεριφοράς αρκεί να πληρούνται ορισμένες 

προϋποθέσεις μόρφωσης του φέροντος οργανισμού καθώς και της διαστασιολόγησης των 

δομικών στοιχείων (Πενέλης & Κάππος, 1992). Η  δυνατότητα  ανελαστικής  

συμπεριφοράς  φορέων  οπλισμένου σκυροδέματος  έχει  αποδειχθεί  από  σημαντικό  

αριθμό  πειραμάτων  στη  διεθνή  βιβλιογραφία,  όπου  συχνά το φαινόμενο εξετάζεται σε 

συνδυασμό με αναλυτικές λύσεις και αριθμητικά προσομοιώματα (Kirtas & Kakaletsis, 

2013∙ Κακαλέτσης, 2008) 

Κατά την ανελαστική στατική ανάλυση λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής συμπεριφοράς 

q που αφορά ουσιαστικά τη συμπεριφορά μιας κατασκευής έπειτα από σεισμικό φορτίο το 
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οποίο αφορά ωστόσο την υιοθέτηση απομειωμένων σεισμικών φορτίων κατά το 

σχεδιασμό.  

2.4 Στόχος Ανελαστικής Στατικής Ανάλυσης 

Η ανελαστική στατική ανάλυση, γνωστή και ως pushover analysis (ή nonlinear static 

analysis, ή υπερωθητική ανάλυση ή μέθοδος ελέγχου μετακινήσεων) αφορά μια μη-

γραμμική στατική μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς 

των κατασκευών έπειτα από σεισμικό φορτίο (Αβραμίδης κ.α., 2011). Πρόκειται  για  μια  

διαδικασία  απλούστερη  σε  απαιτήσεις  προσομοίωσης  και  επίλυσης σε  σχέση  με  την  

πλήρη  δυναμική  ανελαστική  ανάλυση,  η  οποία  όμως  έχει  ικανοποιητικά  

αποτελέσματα μόνο  στην  περίπτωση  φορέων  που  συνήθως  χαρακτηρίζονται  

«κανονικοί»,  με  χαμηλή  συμμετοχή  των ανώτερων ιδιομορφών απόκρισης (EC8 

§4.3.3.4.2.1, ΚΑΝ.ΕΠΕ. §5.7.2α). 

Η ανελαστική ανάλυση αναφέρεται ως μια διαδικασία για την αποτίμηση της 

συμπεριφοράς των κατασκευών έπειτα από σεισμική δόνηση. Η ανελαστική θεωρία 

αναφέρεται και είναι δεδομένη σε πολλούς σύγχρονους κανονισμούς όπως είναι για 

παράδειγμα ο Ευρωκώδικας 8, ο ΚΑΝ.ΕΠΕ, ο ASCE κ.λπ.  

Στην ανελαστική στατική ανάλυση μελετάται η συμπεριφορά μιας κατασκευής (ή φορέα) 

υπό τα σταθερά κάθετα φορτία (φορτία βαρύτητας όπως είναι για παράδειγμα τα μόνιμα 

και κινητά φορτία) καθώς και των μονοτονικών αυξανόμενων οριζόντιων φορτίων. Στόχος 

είναι η αποτύπωση της καμπύλης ικανότητας ή αλλιώς καμπύλης αντίστασης της 

κατασκευής. Η καμπύλη αυτή αποτυπώνει τη μεταβολή της τέμνουσας βάσης με τη 

μετακίνηση του κόμβου ελέγχου, η θέση του οποίου συνήθως αφορά το κέντρο μάζας στην 

κορυφή του φορέα (EC8 §4.3.3.4.2.3, ΚΑΝ.ΕΠΕ.§5.7.3.2). Εξετάζεται, για την 

κατάσταση του φορέα που αφορά τη μετακίνηση-στόχο, εφόσον η παραμόρφωση των 

πλάστιμων δομικών στοιχείων δεν συνεπάγεται βαθμό βλάβης μεγαλύτερο από τον 

ανεκτό.  

Στην Ελλάδα και σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 και το Εθνικό Προσάρτημα 

[§4.4.3.1(4)], η ανελαστική στατική μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί για κατασκευές στην 
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Ελλάδα μόνο σε συνδυασμό με τη δυναμική φασματική μέθοδο ανάλυσης ώστε να 

πραγματοποιηθεί εμβάθυνση στα αποτελέσματα της φασματικής μεθόδου.  

Κύριος στόχος της ανελαστικής στατικής ανάλυσης είναι η εκτίμηση του μεγέθους των 

ανελαστικών παραμορφώσεων που θα αναπτυχθούν στα δομικά στοιχεία όταν το κτίριο 

υπόκειται στη σεισμική δράση για την οποία γίνεται η αποτίμηση ή ο ανασχεδιασμός. 

Για κατ΄ εξοχήν πλάστιμα στοιχεία, οι τιμές των παραμορφώσεων αυτών συγκρίνονται 

απευθείας με τις αντίστοιχες τιμές σχεδιασμού. Εκτός από τις τιμές των ανελαστικών 

παραμορφώσεων, η μέθοδος δίνει και τιμές των δυνάμεων (εντατικών μεγεθών) στα 

δομικά στοιχεία που έχουν εισέλθει στην μετελαστική περιοχή της απόκρισής τους. Οι 

τιμές αυτές είναι εν γένει πιο αξιόπιστες από εκείνες που υπολογίζονται με βάση τις 

ελαστικές μεθόδους (και τυχόν ικανοτικούς ελέγχους). (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017 §5.7.1.1.) 

Γενικά η ανελαστική στατική ανάλυση παρέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες και έχει την 

πλήρη εποπτεία για τη σειρά εμφάνισης των πλαστικών αρθρώσεων στα δομικά στοιχεία. 

Με τον τρόπο αυτόν ο μελετητής έχει τη δυνατότητα να έχει μια πλήρη Δια της σταδιακής 

παραμορφωσιακής κατάστασης μιας δομής σε κάθε στιγμή και μπορεί να εντοπίσει με 

ευκολία τα αδύνατα σημεία των μελών μιας κατασκευής. Η στατική ανελαστική ανάλυση 

εφαρμόζεται κυρίως σε ήδη υπάρχοντα κτίρια ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 

νεόδμητες κατασκευές.  

Σύμφωνα με τον Duggal (2011), κατά τη διάρκεια ενός σεισμού τα κτίρια δέχονται 

σεισμικές δυνάμεις οι οποίες δύναται να είναι οριζόντιες ή κάθετες. Σε ένα προσομοίωμα 

λοιπόν, οι δυνάμεις αυτές μπορούν να υπολογιστούν με τη βοήθεια ενός στατικού 

προγράμματος και εισάγοντας τις διάφορες παραδοχές του κτιρίου καθώς και τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Η ανάλυση μπορεί να εφαρμοστεί με βάση την εξωτερική 

δράση, τη συμπεριφορά της δομής και τον τύπο του επιλεγμένου δομικού μοντέλου. Τα 

παρακάτω σχήματα απεικονίζουν τη διαδικασία της ανάλυσης καθώς και τις μεθόδους 

ανάλυσης.  
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Σχήμα 1: Διαδικασία ανάλυσης (Πηγή: Duggal, 2011) 

 

Σχήμα 2: Μέθοδοι ανάλυσης (Πηγή: Duggal, 2011) 

Η ανελαστική στατική ανάλυση δύναται να χρησιμοποιηθεί στον ανασχεδιασμό κτιρίων 

καθώς και σε νέα κτίρια (όπως και τα προσομοιώματα της παρούσας εργασίας) ώστε να 

διαπιστωθεί από την καμπύλη αντίστασης της κατασκευής ο λόγος au/a1ο οποίος απαιτείται 

για τον υπολογισμό του συντελεστή q της σεισμικής συμπεριφοράς μιας κατασκευής 

(EC8) (ΡΑΦ, 2013).  

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει την καμπύλη αντίστασης.  
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Σχήμα 3: Καμπύλη αντίστασης – προσδιορισμός το λόγου au/a1ο 

 

2.5 Βασικές Παραδοχές της Μεθόδου σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 

(§5.7.1.1) 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο στόχος της στατικής ανελαστικής ανάλυσης είναι 

η εκτίμηση του μεγέθους των ανελαστικών παραμορφώσεων που δύναται να αναπτυχθούν 

στα δομικά στοιχεία μιας κατασκευής η οποία υπόκειται σε σεισμό. Ήδη υπάρχοντα κτίρια 

και νεόδμητα μπορούν ελεγχθούν με τη στατική ανελαστική μέθοδο και να παρθούν 

αξιόπιστα αποτελέσματα για την αντίδραση των δομικών στοιχείων κατά τη σεισμική 

δράση.  

Η παράγραφος 4.1.4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ αναφέρει επίσης πως ο έλεγχος ασφαλείας γίνεται με 

βάση τη μέγιστη διαθέσιμη και στοχευόμενη απόκριση της «κορυφής» μιας κατασκευής 

σε όρους δυνάμεων-μετακινήσεων που αντιστοιχεί στη σεισμική δράση επανελέγχου. Οι 

τιμές των υλικών λαμβάνουν τις ίδιες αντιπροσωπευτικές τιμές και οι επιμέρους 

συντελεστές ασφαλείας ιδιοτήτων υλικών εξαρτώνται από τη φύση του κρίσιμου μεγέθους 

καθώς και τον τύπο αστοχίας ψαθυρός ή πλάστιμος. Γενικά ισχύουν τα παρακάτω: 
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1) Στη στατική ανελαστική ανάλυση το προσομοίωμα του κτιρίου θα συνεκτιμά με 

άμεσο τρόπο τα μη-γραμμικά χαρακτηριστικά του νόμου δύναμης-παραμόρφωσης 

των δομικών στοιχείων,   

2) Το προσομοίωμα αυτό θα υποβάλλεται σε οριζόντια φορτία κατανεμημένα κατά 

τρόπο ανάλογο προς τις αδρανειακές δυνάμεις του σεισμού, τα οποία θα 

αυξάνονται μονότονα, εν γένει μέχρις ότου κάποιο δομικό στοιχείο δεν είναι πλέον 

σε θέση να φέρει τα κατακόρυφα φορτία του. Από την ανάλυση αυτή προκύπτει η 

καμπύλη αντίστασης του κτιρίου, η οποία εν γένει χαράσσεται σε όρους τέμνουσας 

βάσης – μετακίνησης χαρακτηριστικού σημείου του κτιρίου (κόμβος ελέγχου), το 

οποίο εν γένει λαμβάνεται στην κορυφή του. Η καμπύλη αυτή αποτελεί τη βάση 

για όλους τους απαιτούμενους ελέγχους ικανοποίησης των κριτηρίων 

επιτελεστικότητας. Στην πρακτική εφαρμογή της μεθόδου αρκεί η χάραξη της 

καμπύλης αντίστασης μέχρι ένα σημείο που αντιστοιχεί σε μετακίνηση μεγαλύτερη 

(π.χ. κατά 50%) από τη στοχευόμενη,  

3) Αφού επιλεγεί η σεισμική δράση (αποτίμησης ή ανασχεδιασμού), ο έλεγχος 

ικανοποίησης των κριτηρίων επιτελεστικότητας γίνεται για τη μετακίνηση του 

κόμβου ελέγχου που αντιστοιχεί στη σεισμική αυτή δράση. Ελέγχεται ότι για τη 

μετακίνηση αυτή η παραμόρφωση (γωνία στροφής κατά ή μετά τη διαρροή) των 

πλάστιμων δομικών στοιχείων δεν συνεπάγεται βαθμό βλάβης μεγαλύτερο από 

εκείνον που γίνεται ανεκτός για τη σκοπούμενη στάθμη επιτελεστικότητας του 

κτιρίου,  

4) Όταν δεν γίνεται ακριβέστερος υπολογισμός, η μετακίνηση του κόμβου ελέγχου 

(στοχευόμενη μετακίνηση δt) που προκαλείται από τη σεισμική δράση (αποτίμησης 

ή ανασχεδιασμού) μπορεί να εκτιμηθεί με βάση το φάσμα μετακινήσεων που 

αντιστοιχεί σε πλαστιμότητα συμβατή με τη μετακίνηση του κτιρίου. 

Προϋπόθεση για να ισχύει η παραδοχή αυτή είναι η δυναμική απόκριση του κτιρίου 

να κυριαρχείται από την πρώτη ιδιομορφή. 

5) Για τον προσδιορισμό της στοχευόμενης μετακίνησης επιτρέπεται η χρήση ευρέως 

αποδεκτών απλοποιητικών μεθόδων. (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017 §5.7.1.2.) 
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Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το πόσο ρεαλιστική είναι μια κατασκευή με βάση την 

καμπύλη Pushover εξαρτάται από το πόσο αξιόπιστη και αντιπροσωπευτική είναι η 

προσομοίωση των στοιχείων της κατασκευής καθώς και τον τύπο των φορτίσεων. Για 

το λόγο αυτό ο ΚΑΝ.ΕΠΕ  προβλέπει τρείς τύπους φορτίσεων οι οποίο αναφέρονται 

παρακάτω: 

1) Ομοιόμορφη κατανομή φορτίσεων όπου πραγματοποιείται θεώρηση της σταθερής 

κατανομής φορτίων καθ’ ύψος του κτιρίου,  

2) Τριγωνική κατανομή φόρτισης, όπου πραγματοποιείται θεώρηση γραμμικού 

προφίλ επιταχύνσεων καθ’ ύψος του κτιρίου και  

3) Κατανομή φορτίων με βάση τις ιδιόμορφες για κατανομές φορτίων οι οποίες 

αντιστοιχούν σε επαλληλία επαρκούς αριθμού ιδιομορφών. Το τελευταίο βήμα 

αφορά το συνδυασμό των αποτελεσμάτων και παρέχεται μια τελική καμπύλη 

αντίστασης.  

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τους 3 προαναφερθέντες τύπους φορτίσεων.  

 

Σχήμα 4: Κατανομή φορτίσεων κατά την ανελαστική γραμμική ανάλυση – Pushover Analysis  
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2.6 Προϋποθέσεις Εφαρμογής 

Όλες οι μέθοδοι ανάλυσης είναι πρακτικώς εξίσου ευαίσθητες στη διακύμανση των τιμών 

των βασικών δεδομένων (υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα αντοχής επηρεάζουν και την 

σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό διεξαγόμενη ελαστική ανάλυση, αφού, οι 

δυσκαμψίες των στοιχείων εξαρτώνται από τη ροπή διαρροής τους), ενώ το ίδιο ισχύει εν 

γένει και για τους συνακόλουθους ελέγχους ασφαλείας. Συνιστάται ωστόσο, όταν 

εφαρμόζεται η ανελαστική στατική μέθοδος, να διασφαλίζεται τουλάχιστον 

«Ικανοποιητική» ΣΑΔ, δεδομένου ότι είναι ευρύτατα διαδεδομένη στους μηχανικούς η 

αίσθηση ότι μια υψηλής στάθμης ανάλυση οφείλει να βασίζεται σε αντίστοιχης στάθμης 

δεδομένα. 

1) Η στατική ανελαστική μέθοδος εφαρμόζεται σε κτίρια στα οποία η επιρροή των 

ανώτερων ιδιομορφών δεν είναι σημαντική. 

Για τον έλεγχο της προϋπόθεσης αυτής απαιτείται μια αρχική δυναμική ελαστική 

ανάλυση όπου θα συνεκτιμώνται οι ιδιομορφές οι οποίες συνεισφέρουν 

τουλάχιστον το 90% της συνολικής μάζας. Κατόπιν θα γίνεται δεύτερη δυναμική 

ελαστική ανάλυση με βάση μόνο την πρώτη ιδιομορφή (σε κάθε διεύθυνση). Η 

επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών μπορεί να θεωρείται ότι είναι σημαντική όταν 

η τέμνουσα έστω και σε έναν όροφο που προκύπτει από την πρώτη ανάλυση 

υπερβαίνει το 130% εκείνης από τη δεύτερη ανάλυση. 

2) Όταν η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών είναι σημαντική, επιτρέπεται να 

εφαρμόζεται η στατική ανελαστική ανάλυση, υπό τον όρο ότι θα εφαρμόζεται σε 

συνδυασμό με μια συμπληρωματική δυναμική ελαστική ανάλυση (ανεξαρτήτως δε 

των λοιπών προϋποθέσεων εφαρμογής της δυναμικής ελαστικής μεθόδου). Στην 

περίπτωση αυτή, διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι και με τις δύο μεθόδους, ενώ 

επιτρέπεται μια αύξηση κατά 25% των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται 

στα  κριτήρια ελέγχου και των δύο μεθόδων. (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017 §5.7.2.) 

 

2.7 Αδυναμίες της Ανελαστικής Στατικής Μεθόδου 

Η ανελαστική στατική ανάλυση αφορά μια προσεγγιστική ανάλυση (προς το παρόν) η 

οποία βασίζεται σε μια στατική φόρτιση. Είναι δε φανερό πως υπάρχει αδυναμία στη 
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μέθοδο αυτή να προσομοιώσει τα δυναμικά φαινόμενα. Ωστόσο, προκειμένου η μέθοδος 

να είναι ακριβής έχουν ληφθεί υπόψη δύο κατανομές φόρτισης ως ελάχιστο και 

επιπροσθέτως λαμβάνεται υπόψη η χωρική επαλληλία δράσεων (φορτία σε δύο κάθετες 

διευθύνσεις ταυτόχρονα).  

Σύμφωνα με τον Αβραμίδη (2008) η κατακόρυφη κατανομή των φορτίων θα πρέπει να 

είναι τέτοια ώστε να προσεγγίζει την κατανομή των σεισμικών φορτίων (δυνάμεων) που 

δύναται να εμφανιστούν κατά έναν σεισμό. Όταν μια κατασκευή είναι ασύμμετρη κατά 

μια σεισμική διέγερση οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω στην κατασκευή εκτός από τη 

διεύθυνση της διέγερσης ασκούνται και κατακόρυφα.  

Οι Πενέλης και Κάππος (2001) στην εργασία τους με τίτλο «Το πρόβλημα στης στρέψης 

στη χωρική στατική ανελαστική ανάλυση» αναφέρουν ότι η στατική ανελαστική ανάλυση 

αδυνατεί να προσομοιώσει τα στρεπτικά φαινόμενα ασύμμετρων ή στρεπτικών 

ευαίσθητων κατασκευών. Λόγω αυτού έχουν παρατηρηθεί σημαντικές διαφορές στα 

αποτελέσματα των ανελαστικών μοντέλων.  

2.8 Προσομοίωση και Ανάλυση  

2.8.1 Γενικά 

1) Η καμπύλη αντίστασης (V-δ), δηλαδή η σχέση ανάμεσα στην τέμνουσα βάσεως 

και την οριζόντια μετακίνηση του κόμβου ελέγχου θα υπολογίζεται για 

μετακινήσεις του κόμβου ελέγχου οι οποίες θα κυμαίνονται από μηδέν μέχρι και 

πέρα από την μετακίνηση για την οποία θα γίνει ο έλεγχος. Αυτό γίνεται αφενός 

για να είναι αντιπροσωπευτική της διαθέσιμης απόκρισης του κτιρίου η διγραμμική 

καμπύλη που θα χρησιμοποιηθεί για τους ελέγχους και αφετέρου για να διασφα-

λιστεί αριθμητική ευστάθεια της μεθόδου ανάλυσης στη στάθμη της μετακίνησης 

ελέγχου. Κατ΄ ελάχιστον, η καμπύλη θα χαράσσεται ως το 150% της στοχευόμενης 

μετακίνησης, εφόσον βεβαίως δεν έχει στο μεταξύ επέλθει αστοχία του φορέα 

(όταν γίνεται προσομοίωση της αστοχίας στοιχείων). Συνιστάται, ωστόσο, η 

χάραξη ‘πλήρους’ καμπύλης αντίστασης, δηλαδή μέχρι την μετακίνηση που 

αντιστοιχεί σε ουσιώδη πτώση της αντοχής του φορέα, η οποία παρέχει, πέραν της 

μέγιστης φέρουσας ικανότητας του κτιρίου, και μία εκτιμήτρια της διαθέσιμης 
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πλαστιμότητας μετακινήσεων (μδ), ανεξαρτήτως της τιμής που θα ληφθεί τελικώς 

υπόψη για σχετικούς ελέγχους, 

2) Τα κατακόρυφα  φορτία  των  στοιχείων θα συμπεριλαμβάνονται στο 

προσομοίωμα, ώστε να συνδυάζονται με τα οριζόντια φορτία σύμφωνα με τον 

σεισμικό συνδυασμό. Τα οριζόντια φορτία θα εφαρμόζονται εν γένει σε δύο 

αντίθετες διευθύνσεις («θετική» - «αρνητική») και ο έλεγχος θα γίνεται για τα 

δυσμενέστερα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν σε κάθε στοιχείο, 

3) Το αναλυτικό προσομοίωμα θα υιοθετεί τέτοιο βαθμό διακριτοποίησης ώστε να 

λαμβάνεται υπόψη η σχέση έντασης-παραμόρφωσης κάθε περιοχής στην οποία 

μπορεί να εμφανιστεί ανελαστική συμπεριφορά, 

4) Στο προσομοίωμα θα συμπεριλαμβάνονται εν γένει τόσο τα πρωτεύοντα, όσο και 

τα δευτερεύοντα στοιχεία, αλλά και οι τοιχοπληρώσεις, 

5) Η σχέση έντασης-παραμόρφωσης κάθε στοιχείου θα συμπεριλαμβάνεται στο 

προσομοίωμα, μέσω πλήρων καμπυλών μονότονης φόρτισης μέχρις αστοχίας, οι 

οποίες θα περιλαμβάνουν τη φάση εξασθένησης της αντίστασης του πλάστιμου 

στοιχείου, καθώς και την παραμένουσα αντίστασή του. Για τα στοιχεία ή 

ισοδύναμης διαγωνίου διατμητικού φατνώματος που χρησιμοποιούνται για την 

προσομοίωση των τοιχοπληρώσεων, εισάγεται κατάλληλη προσέγγιση (κατά 

κανόνα τριγραμμμική) της περιβάλλουσας του διαγράμματος τ – γ (ή Ν – ε για τις 

διαγωνίους). Ο κλάδος της παραμένουσας αντίστασης θα τερματίζεται σε σημείο 

συμβατό με την εκτός ή εντός επιπέδου αστοχία της τοιχοπλήρωσης, μόνον για 

οπλισμένες τοιχοπληρώσεις.  (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017 §5.7.3.1.) 
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2.8.2 Καθορισμός του Κόμβου Ελέγχου  

Ο κόμβος ελέγχου της στοχευόμενης μετακίνησης θα λαμβάνεται εν γένει στο κέντρο 

μάζας της οροφής του κτιρίου. Για κτίρια με σοφίτες ή μικρούς οικίσκους στο δώμα, ο 

κόμβος ελέγχου θα λαμβάνεται στην οροφή του πλήρους υποκείμενου ορόφου. Η 

μετακίνηση του κόμβου ελέγχου θα υπολογίζεται από την ανάλυση του προσομοιώματος 

για τα οριζόντια στατικά φορτία. (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017 §5.7.3.2.) 

2.8.3 Κατανομή Σεισμικών Φορτίων Καθ’ Ύψος 

Τα οριζόντια στατικά φορτία θα εφαρμόζονται στη στάθμη κάθε διαφράγματος (πλάκα 

ορόφου), σύμφωνα με την κατανομή των αδρανειακών φορτίων του σεισμού. Για όλες τις 

αναλύσεις απαιτείται η εφαρμογή δύο τουλάχιστον διαφορετικών καθ’ ύψος κατανομών 

φορτίων, ώστε να λαμβάνεται (κατά το δυνατό) υπόψη η μεταβολή του τρόπου κατανομής 

των φορτίων λόγω μετελαστικής συμπεριφοράς ορισμένων περιοχών του φορέα, αλλά και 

λόγω της επιρροής των ανώτερων ιδιομορφών. 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, μπορούν να εφαρμοστούν οι εξής κατανομές: 

“Ομοιόμορφη”, βασισμένη σε οριζόντια φορτία ανάλογα ως προς τη μάζα κάθε ορόφου 

ανεξάρτητα από τη στάθμη του (ομοιόμορφη επιτάχυνση απόκρισης) και  

“Ιδιομορφική”, ανάλογη προς οριζόντια φορτία συμβατά προς την κατανομή οριζοντίων 

φορτίων στην υπό εξέταση διεύθυνση, όπως προκύπτει από ελαστική ανάλυση. 

(ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017 §5.7.3.3.) 

2.8.4 Εξιδανικευμένη Καμπύλη Δύναμης-Μετακίνησης 

Η μη-γραμμική σχέση δύναμης-μετακίνησης που συνδέει την τέμνουσα βάσεως και τη 

μετακίνηση του κόμβου ελέγχου, θα αντικαθίσταται από μια εξιδανικευμένη καμπύλη για 

τον υπολογισμό της ισοδύναμης πλευρικής δυσκαμψίας Ke και της αντίστοιχης δύναμης 

διαρροής Vy του κτιρίου. 

Η εξιδανικευμένη καμπύλη αντίστασης (σχέση δύναμης-μετακίνησης) συνιστάται να είναι 

διγραμμική, με κλίση του πρώτου κλάδου Ke και κλίση του δεύτερου κλάδου ίση με αKe. 

Οι δύο ευθείες που συνθέτουν τη διγραμμική καμπύλη μπορεί να προσδιορίζονται 

γραφικά, με κριτήριο την κατά προσέγγιση ισότητα των εμβαδών των χωρίων που 
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προκύπτουν πάνω και κάτω από τις τομές της πραγματικής και της εξιδανικευμένης 

καμπύλης (Σχήμα 5). 

 

Σχήμα 5: Εξιδανίκευση μιας (σχηματικής) καμπύλης αντίστασης της κατασκευής με διγραμμική 

καμπύλη 

Η ισοδύναμη πλευρική δυσκαμψία Ke προκύπτει ως η επιβατική δυσκαμψία που 

αντιστοιχεί σε δύναμη ίση προς το 60% της δύναμης διαρροής Vy η οποία ορίζεται από 

την τομή των ευθειών που προαναφέρθηκαν. Η ανηγμένη κλίση (α) του δεύτερου κλάδου 

προσδιορίζεται από μια ευθεία που διέρχεται από το σημείο της (πραγματικής) μη-

γραμμικής καμπύλης αντίστασης που αντιστοιχεί στη μετακίνηση αστοχίας (δu), πέραν της 

οποίας παρατηρείται σημαντική μείωση της αντοχής του φορέα (Σχήμα 5). Σε κάθε περί-

πτωση η προκύπτουσα τιμή της α πρέπει να είναι θετική (ή μηδέν), αλλά να μην ξεπερνά 

το 0.10 (ώστε να είναι συμβατή και με τις λοιπές παραδοχές της μεθόδου εκτίμησης της 

δt, όπως ο συντελεστής C1. Η συνιστώμενη τιμή του ποσοστού μείωσης της αντοχής είναι 

το 15%, εφόσον στη στάθμη αυτή δεν έχει επέλθει αστοχία κύριου κατακόρυφου στοιχείου 

(οπότε η διγραμμικοποίηση θα γίνεται στη μετακίνηση που αντιστοιχεί στην αστοχία 

αυτή). Απλοποιητικώς, και εφόσον δεν απαιτείται εκτίμηση της διαθέσιμης πλαστιμότητας 

του κτιρίου, η μεν κλίση Ke μπορεί να λαμβάνεται ως η επιβατική τιμή για στάθμη αντοχής 

ίση προς το 60% της μέγιστης αντίστασης (Vmax), η δε δύναμη διαρροής Vy, για τον 

υπολογισμό του δείκτη R της σχέσης, ως το 80% της Vmax. (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017 §5.7.3.4.) 

 

ίσα (περίπου) εμβαδά 

πάνω και κάτω από τις 

διακεκομμένες 

γραμμές  
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2.8.5 Προσδιορισμός Ιδιοπεριόδου 

Η ισοδύναμη κυριαρχούσα ιδιοπερίοδος (Te) στη θεωρούμενη διεύθυνση θα εκτιμάται με 

βάση την εξιδανικευμένη καμπύλη αντίστασης. 

Η τιμή Te της ισοδύναμης κυριαρχούσας ιδιοπεριόδου υπολογίζεται από τη σχέση: 

e

0

e
K

K
TT   

όπου Τα είναι η ελαστική κυριαρχούσα ιδιοπερίοδος στη θεωρούμενη διεύθυνση που 

υπολογίζεται με βάση μια ελαστική δυναμική ανάλυση, K0 η αντίστοιχη ελαστική 

πλευρική δυσκαμψία, ενώ η ισοδύναμη πλευρική δυσκαμψία Ke υπολογίζεται σύμφωνα 

με την εξιδανικευμένη καμπύλη δύναμης-μετακίνησης. (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017 §5.7.3.4). 

2.8.6 Ανάλυση του Προσομοιώματος 

Για ανάλυση στο επίπεδο θα χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά (ενδεχομένως) 

προσομοιώματα, αντιπροσωπευτικά του φέροντος οργανισμού του κτιρίου κατά μήκος 

δύο κάθετων μεταξύ τους αξόνων. Αν αυτοί οι άξονες δεν υφίστανται, θα γίνεται ανάλυση 

στον χώρο, με βάση προσομοίωμα αντιπροσωπευτικό του συνόλου του φέροντος 

οργανισμού του κτιρίου. (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017 §5.7.3.6.) 

2.9 Προσδιορισμός των Εντατικών Μεγεθών και Παραμορφώσεων 

2.9.1 Γενικά 

1) Για κτίρια με απαραμόρφωτα διαφράγματα σε κάθε στάθμη ορόφου, η 

στοχευόμενη μετακίνηση δt μπορεί να υπολογίζεται σύμφωνα με την §2.9.2, ή με 

άλλη αποδεκτή μεθοδολογία που συνεκτιμά την ανελαστική συμπεριφορά του 

κτιρίου. 

2) Για κτίρια με ευπαραμόρφωτα διαφράγματα σε κάθε στάθμη ορόφου, η εντός του 

επιπέδου του παραμορφωσιμότητα του διαφράγματος θα συνεκτιμάται στο 

προσομοίωμα. Η στοχευόμενη μετακίνηση θα υπολογίζεται όπως και στα κτίρια 

με απαραμόρφωτα διαφράγματα, αλλά θα επαυξάνεται με βάση το λόγο της 

μέγιστης μετακίνησης της οροφής (σε οποιοδήποτε σημείο της), προς τη 

μετακίνηση στο κέντρο μάζας της οροφής. Οι δύο αυτές μετακινήσεις θα 
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υπολογίζονται από φασματική ιδιομορφική (ελαστική) ανάλυση ενός χωρικού 

προσομοιώματος του κτιρίου. 

Εναλλακτικά, σε κτίρια με ευπαραμόρφωτα διαφράγματα σε κάθε στάθμη ορόφου, 

η στοχευόμενη μετακίνηση μπορεί να υπολογίζεται χωριστά για κάθε φορέα 

ανάληψης σεισμικών δράσεων. Η στοχευόμενη μετακίνηση για κάθε επιμέρους 

φορέα θα υπολογίζεται όπως και στα κτίρια με απαραμόρφωτα διαφράγματα, με 

κατάλληλο ορισμό των μαζών που αντιστοιχούν σε κάθε φορέα . 

3) Τα εντατικά μεγέθη και οι παραμορφώσεις που υπολογίζονται από την ανάλυση 

κατά τη στιγμή που η μετακίνηση του κόμβου ελέγχου ισούται με δt, θα ελέγχονται 

σύμφωνα με τα κριτήρια του Κεφ. 9 του ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017. 

Απλοποιητικά, οι μάζες αυτές μπορεί να καθορίζονται με βάση τις αντίστοιχες 

επιφάνειες επιρροής. (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017 §5.7.4.1.) 

2.9.2 Στοχευόμενη Μετακίνηση 

Η στοχευόμενη μετακίνηση t θα υπολογίζεται συνεκτιμώντας κατάλληλα όλους του 

παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται η μετακίνηση ενός ανελαστικά αποκρινόμενου 

κτιρίου. Επιτρέπεται να γίνεται θεώρηση της μετακίνησης ενός ελαστικού μονοβάθμιου 

συστήματος με ιδιοπερίοδο ίση με τη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο του κτιρίου το οποίο 

υπόκειται στη σεισμική δράση για την οποία γίνεται ο έλεγχος, με κατάλληλη διόρθωση 

ώστε να προκύπτει η αντίστοιχη μετακίνηση του ελαστοπλαστικά αποκρινόμενου κτιρίου. 

Προς τούτο αρκεί να λαμβάνονται προσεγγιστικώς υπόψη τα εξής:  

 Η διαφορά ελαστικής – ανελαστικής μετακίνησης,  

 Η διαφορά της μετακίνησης του ανωτέρω μονοβαθμίου συστήματος και του 

«κόμβου ελέγχου» του κτιρίου, 

 Η διαφορά της μετακίνησης ενός ελαστοπλαστικού μονοβαθμίου συστήματος και 

ενός αντίστοιχου συστήματος με φθίνουσα δυσκαμψία κατά την ανακύκλιση και  

 Η επιρροή των φαινομένων 2ας τάξεως στη μετακίνηση. 

 

Εφόσον δεν χρησιμοποιείται ακριβέστερη προσέγγιση, η στοχευόμενη μετακίνηση t 

επιτρέπεται να υπολογίζεται με βάση την παρακάτω σχέση: 
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t = C0C1C2C3 (Te
2
 /4

2 ) Se(T) 

όπου Se(T) η ελαστική φασματική ψευδοεπιτάχυνση (από το φάσμα) που αντιστοιχεί στην 

ισοδύναμη ιδιοπερίοδο της κατασκευής, 

 Τe (υπολογιζόμενη με βάση το σημείο καμπής του διαγράμματος δυνάμεων – 

μετακινήσεων του φορέα και C0, C1, C2 και C3 διορθωτικοί συντελεστές που ορίζονται ως 

εξής: 

C0:  Συντελεστής που συσχετίζει τη φασματική μετακίνηση του ισοδύναμου ελαστικού 

φορέα με δυσκαμψία Κe (Sd=[Te
2/42] Se), με την πραγματική μετακίνηση t της κορυφής 

του ελαστοπλαστικά αποκρινόμενου φορέα. Οι τιμές του μπορεί να λαμβάνονται ίσες προς 

1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, για αριθμό ορόφων 1, 2, 3, 5, και 10, αντίστοιχα. 

Ο λόγος C1=δinel/δel της μέγιστης ανελαστικής μετακίνησης ενός κτιρίου προς την 

αντίστοιχη ελαστική επιτρέπεται να λαμβάνεται από τις σχέσεις: 

C1=1.0      για Τe  Τc  και 

C1=[1.0+(R-1)Tc/ Τe]/R   για Τe < Τc  

όπου Τc η τιμή στην οποία αρχίζει ο κατιών κλάδος του φάσματος απόκρισης  και R=Vel/Vy 

ο λόγος της ελαστικής απαίτησης προς την αντίσταση διαρροής του φορέα. Ο λόγος αυτός 

μπορεί να εκτιμηθεί από τη σχέση: 

m

y
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/
   

στην οποία η αντίσταση διαρροής Vy υπολογίζεται με κατάλληλη διγραμμικοποίηση του 

διαγράμματος δυνάμεων (τέμνουσα βάσεως) – μετακινήσεων (κορυφής) του κτιρίου. 

Απλοποιητικά (και προς το μέρος της ασφάλειας), ο λόγος Vy/W μπορεί να λαμβάνεται 

ίσoς με 0.15 για κτίρια με μικτό σύστημα, και 0.10 για κτίρια με αμιγώς πλαισιακό 

σύστημα. 

C2:   Συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την επιρροή του σχήματος του βρόχου υστέρησης 

στη μέγιστη μετακίνηση. Οι τιμές του μπορεί να λαμβάνονται από τον Πίνακα 1. Για τιμές 

Τe μεταξύ 0.1s και Τc πρέπει να γίνεται γραμμική παρεμβολή,  
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Ως φορείς τύπου 1 νοούνται οι φορείς χαμηλής πλαστιμότητας (π.χ. κτίρια πριν το 1985, 

ή κτίρια που η καμπύλη αντίστασής τους χαρακτηρίζεται από διαθέσιμη πλαστιμότητα 

μετακινήσεων μικρότερη του 2), που αναμένεται να έχουν φτωχότερη υστερητική 

συμπεριφορά από εκείνους με υψηλή πλαστιμότητα (φορείς τύπου 2, π.χ. κτίρια από το 

1985 και έπειτα, ή κτίρια που η καμπύλη αντίστασής τους χαρακτηρίζεται από διαθέσιμη 

πλαστιμότητα μετακινήσεων μεγαλύτερη του 2). Δεδομένου ότι η επιρροή της 

υστερητικής συμπεριφοράς είναι μεγαλύτερη για υψηλότερα επίπεδα μετελαστικής 

συμπεριφοράς του φορέα, γίνεται στον Πίνακα 1 διαφοροποίηση του C2 με τη στάθμη 

επιτελεστικότητας, 

C3: Συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την αύξηση των μετακινήσεων λόγω φαινομένων 

2ας τάξεως (P-Δ). Μπορεί να ληφθεί ίσος προς 1+5(θ-0.1)/Τe, όπου θ ο δείκτης σχετικής 

μεταθετότητας. Στη συνήθη (για κτίρια από ΟΣ και από τοιχοποιία) περίπτωση, όπου 

θ<0.1, λαμβάνεται C3=1.0. 

Η  στοχευόμενη  μετακίνηση  θα επαυξάνεται κατάλληλα για να συνεκτιμηθούν τα 

στρεπτικά φαινόμενα. (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017 §5.7.4.2.).  

Πίνακας 1: Τιμές του συντελεστή C2 (Πίνακας 2.25 του ΚΑΝ.ΕΠΕ) 

Στάθμη 

επιτελεστικότητας 

 

Τe  0.1s Τe  Τc 

Φορέας 

τύπου 1 

Φορέας 

τύπου 2 

Φορέας 

τύπου 1 

Φορέας 

τύπου 2 

«Περιορισμένες 

βλάβες» 
1.0 1.0 1.0 1.0 

«Σημαντικές 

βλάβες» 
1.3 1.0 1.1 1.0 

«Οιονεί 

κατάρρευση» 
1.5 1.0 1.2 1.0 

 

Ως φορείς τύπου 1 νοούνται οι φορείς χαμηλής πλαστιμότητας (π.χ. κτίρια πριν το 1985, 

ή κτίρια που η καμπύλη αντίστασής τους χαρακτηρίζεται από διαθέσιμη πλαστιμότητα 

μετακινήσεων μικρότερη του 2), που αναμένεται να έχουν φτωχότερη υστερητική 

συμπεριφορά από εκείνους με υψηλή πλαστιμότητα (φορείς τύπου 2, π.χ. κτίρια από το 

1985 και έπειτα, ή κτίρια που η καμπύλη αντίστασής τους χαρακτηρίζεται από διαθέσιμη 
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πλαστιμότητα μετακινήσεων μεγαλύτερη του 2). Δεδομένου ότι η επιρροή της 

υστερητικής συμπεριφοράς είναι μεγαλύτερη για υψηλότερα επίπεδα μετελαστικής 

συμπεριφοράς του φορέα, γίνεται στον Πίνακα 1 διαφοροποίηση του C2 με τη στάθμη 

επιτελεστικότητας. 

Οι στάθμες επιτελεστικότητας του πίνακα 1 αναλύονται παρακάτω.  

Οι περιορισμένες βλάβες ή αλλιώς «άμεση χρήση μετά το σεισμό»  αφορά μια κατάσταση 

κατά την οποία καμία λειτουργία ενός κτιρίου δεν διακόπτεται έπειτα από μια σεισμική 

δράση. Ωστόσο ενδέχεται να διακοπούν (αν και σπάνια) κάποιες δευτερούσης σημασίας 

λειτουργίες. Επίσης υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανιστούν πολύ αραιές τριχοειδείς 

ρωγμές καπμπτικού χαρακτήρα στον φέροντα οργανισμό.  

Η δεύτερη κατηγορία ήτοι σημαντικές βλάβες αφορά μια κατάσταση κατά την οποία ένα 

κτίριο έπειτα από σεισμική δράσει παρουσιάζει επισκευάσιμες βλάβες στα δομικά στοιχεία 

του κτιρίου χωρίς ωστόσο να υπάρχουν θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί εξαιτίας των 

βλαβών αυτών.  

Τέλος, η κατηγορία οιονεί κατάρρευση αφορά την κατάσταση κατά την οποία μια 

κατασκευή παρουσιάζει εκτεταμένες ζημιές στο φέροντα οργανισμό ο οποίος ωστόσο έχει 

ακόμα την ικανότητα να φέρει τα φορτία που προβλέπονται (κατακόρυφα φορτία) χωρίς 

όμως να διαθέτει άλλο περιθώριο ασφαλείας έναντι της ολικής ή μερικής κατάρρευσης.  

C3: Συντελεστής (διορθωτικός συντελεστής) που λαμβάνει υπόψη την αύξηση των 

μετακινήσεων λόγω φαινομένων 2ας τάξεως (P-Δ). Μπορεί να ληφθεί ίσος προς 1+5(θ-

0.1)/Τe, όπου θ ο δείκτης σχετικής μεταθετότητας. Στη συνήθη (για κτίρια από ΟΣ και από 

τοιχοποιία) περίπτωση, όπου θ<0.1, λαμβάνεται C3=1.0. 

Η  στοχευόμενη  μετακίνηση  θα επαυξάνεται κατάλληλα για να συνεκτιμηθούν τα 

στρεπτικά φαινόμενα. (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017 §5.7.4.2.) 

2.9.3 Διαφράγματα 

Τα διαφράγματα θα ελέγχονται έναντι της συνδυασμένης δράσης των οριζοντίων φορτίων 

που δημιουργούνται λόγω ασυνεχειών στη δυσκαμψία των κατακόρυφων στοιχείων πάνω 
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και κάτω από το διάφραγμα, και των αδρανειακών δυνάμεων του διαφράγματος. 

(ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017 §5.7.4.3.) 

2.10 Επιρροές 2ας Τάξεως (P-Δ) 

Οι στατικές επιρροές 2ας τάξεως θα λαμβάνονται υπόψη τόσο στην ελαστική όσο και στην 

ανελαστική ανάλυση. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη λόγω της ύπαρξης κατακόρυφων 

φορτίων και όταν τα φορτία αυτά είναι μεγάλου μεγέθους (ήτοι λόγω πολλών 

ορόφων/πολυώροφα κτίρια) δημιουργούνται επιπλέον εντατικά μεγέθη. Τα μεγέθη αυτά 

αφορούν ροπές κατά τη παραμόρφωση του φορέα. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει την 

παραμόρφωση αυτή.  

 

Σχήμα 6: Φαινόμενα 2ας τάξης – Παραμόρφωση φορέα 

Στην ελαστική ανάλυση, όταν ο δείκτης σχετικής μεταθετότητας θ προκύπτει μικρότερος 

του 0.1, οι επιρροές 2ας τάξεως μπορεί να αγνοηθούν. Όταν ο δείκτης θ κυμαίνεται μεταξύ 

0.1 και 0.2, οι σεισμικές δυνάμεις και μετακινήσεις στον όροφο i θα επαυξάνονται με το 

συντελεστή 1/(1-θi). Όταν ο δείκτης θ υπερβαίνει την τιμή 0.2, το κτίριο θα θεωρείται 

οιονεί ασταθές, οπότε θα απαιτείται κατάλληλη ενίσχυσή του, ώστε να μειωθούν οι 

πλευρικές του μετακινήσεις προκειμένου ο δείκτης θ να προκύπτει εντός των ανωτέρω 

ορίων. 

Στην ανελαστική ανάλυση, οι στατικές επιρροές 2ας τάξεως θα συνεκτιμώνται στην 

ανάλυση ενσωματώνοντας στο προσομοίωμα τη μη-γραμμική σχέση έντασης-
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παραμόρφωσης όλων των στοιχείων που φέρουν αξονικά φορτία. Και στην περίπτωση 

αυτή ισχύει η απαίτηση της ελαστικής ανάλυσης σχετικά με το δείκτη θ. 

Οι δυναμικές επιρροές 2ας τάξεως μπορούν να λαμβάνονται υπόψη με κατάλληλη 

επαύξηση των μετακινήσεων που υπολογίστηκαν αγνοώντας τις επιρροές αυτές. Η 

επαύξηση μπορεί να γίνει, πρακτικά, μέσω του συντελεστή C3 ο οποίος υπεισέρχεται στην 

ανελαστική στατική μέθοδο. (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017 §5.4.7.) 

Σύμφωνα με τον Αβραμίδη (2003), λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζει η ταυτόχρονη 

θεώρηση υλικών και γεωμετρικώς μη γραμμικών φαινομένων των υλικών και της 

γεωμετρίας, οι κανονισμοί έχουν ως στόχο την καθήλωση των φαινομένων της 2ας τάξεως 

σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό συμβαίνει ώστε η επιρροή της αποκρίσεως του φορέα να μην 

υπερβαίνει το 10%. Επίσης, οι επιρροές της 2ας τάξης περιορίζονται στα φαινόμενα P-Δ. 

Για τον λόγο αυτό, λαμβάνονται υπόψη μόνο πρόσθετες ροπές λόγω εκτροπής, ενώ 

θεωρούνται αμελητέες οι πρόσθετες ροπές από καμπύλωση των ιδίων δομικών στοιχείων. 

Σε πολυώροφα κτίρια το προαναφερθέν είναι σύνηθες και γίνεται αποδεκτό.  

Έτσι εάν η κάτωθι συνθήκη ισχύει τότε δεν λαμβάνονται υπόψη τα φαινόμενα της 2ας 

τάξεως: 

𝜃 = (𝛮𝜊𝜆.𝛥)/(𝑉𝜊𝜆/ℎ) =≤ 0.10 

Όπου,  

Δ=qΔελ η υπολογιστική διαφορική μετατόπιση των πλακών του ορόφου,  

Νολ και Vολ η συνολική αξονική και σεισμική τέμνουσα του ορόφου αντιστοίχως και  

h το ύψος του κτιρίου.  

Εν συνεχεία, σύμφωνα με τους  MacGregor & Hage (1977), η παραπάνω συνθήκη ισχύει 

μόνο για τα επίπεδα πλαίσια υπό στατική φόρτιση με προεξέχουσα διατμητική 

παραμόρφωση. Η εφαρμογή της συνθήκης αυτής σε μεικτά συστήματα πλαισίων-

τοιχωμάτων δίδει μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με τα ασύμμετρα χωρικά συστήματα. Ο 

Αβραμίδης (2003) αναφέρει πως τα μεγέθη έντασης Νολ και Vολ καθώς και παραμόρφωση 

(δ) θα πρέπει να είναι ορμώμενα από την ίδια κατάσταση φόρτισης ήτοι να είναι 

ταυτόχρονα. Έτσι, η εφαρμογή του ανωτέρω τύπου για τα  φαινόμενα  2ας  τάξης  στα  
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πλαίσια  της  δυναμικής  φασματικής  ανάλυσης  των  κανονισμών θεωρείται μάλλον 

ανεπαρκής. 

Ο Αβραμίδης (2003) επίσης αναφέρει πως στη βιβλιογραφία υπάρχει αναφορά για 

κριτήριο απαλλαγής από τη θεώρηση της επιρροής των φαινομένων 2ας τάξεως. Το 

κριτήριο απαλλαγής ονομάζεται έλεγχος του δείκτη ασφάλειας και έχει ως εξής: 

𝜃𝑐 = 𝑃/𝑃𝜅𝜌,𝜀𝜆. 

Όπου,  

P είναι το συνολικό κατακόρυφο φορτίου σχεδιασμού του φορέα και  

Pκρ,ελ. είναι το κρίσιμο φορτίο λογισμού του φορέα σύμφωνα με τη στατική θεωρία της 

ελαστικής ευστάθειας. 

Ο  τύπος  αυτός  είναι  γενικής  καθολικής  ισχύος  ανεξάρτητος  είδους  φορέα  

(πλαισιακός, μεικτός).  Ο  δείκτης  εξαρτάται  μόνον  από  την  δυσκαμψία  του  φορέα  

και  την  κατανομή  των κατακόρυφων  φορτίων,  είναι  ανεξάρτητος  από  οποιαδήποτε  

οριζόντια  σεισμική  φόρτιση (Αβραμίδης 2003).  

Ο  μετελαστικός  δείκτης  ευστάθειας  θe  μπορεί  να  υπολογίζεται  προσεγγιστικά  με 

πολλαπλασιασμό του θe επί τον συντελεστή συμπεριφοράς q, δηλαδή θ=qθe.   

Το  κριτήριο  απαλλαγής  από  την  θεώρηση  της  επιρροής  φαινομένων  2ας  τάξης  θα  

είναι:      θ = qθe ≤0.10.  

Ο άνωθεν έλεγχος χαρακτηρίζεται ως στατικός έλεγχος που ωστόσο είναι επαρκής για μια 

συμβατική κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος. Ο  υπολογισμός  ενός  αντίστοιχου  

δέκτη  στα  πλαίσια  της θεωρίας της δυναμικής ελαστικής ευστάθειας παρουσιάζει 

σημαντικές δυσκολίες, οι οποίες πολλαπλασιάζονται  περαιτέρω,  αν  θελήσει  κανείς  να  

θεωρήσει  παράλληλα  και  την ανελαστική συμπεριφορά της κατασκευής. Η επιδίωξη 

ακριβέστερων θεωρήσεων μέσα στο ισχύον  καθεστώς  της  ισοδύναμης  γραμμικής  

αντισεισμικής  ανάλυσης  θα  οδηγούσε  σε καταστάσεις αρμονικής ανακρίβειας 

(Αβραμίδης  2003). 



33 

 

3. Προσομοιώματα  

3.1 Γενικά για τα Προσομοιώματα 

Δεκατέσσερα προσομοιώματα αναλύθηκαν με τη μη γραμμική μέθοδο (ανελαστική 

στατική ανάλυση – pushover analysis). Τα προσομοιώματα αναλύθηκαν με το στατικό 

πρόγραμμα SCADA PRO. Όλα τα προσομοιώματα αφορούσαν νέα κτίρια. Το υλικό των 

φορέων είναι οπλισμένο σκυρόδεμα τύπου C20/25 και ο χάλυβας οπλισμού ανήκει στην 

κατηγορία Β500C. Τα προσομοιώματα χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: 1) αύξηση της 

διατομής των υποστυλωμάτων που έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της δυσκαμψίας του 

προσομοιώματος,  2) αλλαγή του ύψους των υποστυλωμάτων και 3) αύξηση του αριθμού 

τον οροφών.  

Ο σκοπός της ανελαστικής στατικής ανάλυσης ήταν να γίνει χάραξη της καμπύλης 

ικανότητας της κατασκευής ήτοι πόσο μπορεί να «αντέξει» η κατασκευή έπειτα από 

σεισμικό φορτίο. Η καμπύλη ικανότητας αναπαριστά ουσιαστικά την οριζόντια 

μετακίνηση της κορυφής του κτιρίου (η κορυφή του κτιρίου είναι ο κόμβος ελέγχου) ως 

συνάρτηση του φορτίου που εφαρμόζεται στην κατασκευή. Το παρακάτω σχήμα 

απεικονίζει την καμπύλη ικανότητας ήτοι το διάγραμμα απαίτησης ικανότητας.  

Επειδή η μελέτη αναφέρεται στον κόμβο ελέγχου της στοχευόμενης μετακίνησης ο οποίος 

τοποθετείται στο κέντρο μάζας της οροφής του κτιρίου δεν λαμβάνεται υπόψη η παρουσία 

θεμελίωσης (πέδιλα). 

Έτσι, με βάση το σεισμό σχεδιασμού η στοχευόμενη μετακίνηση του κόμβου ελέγχου 

προκύπτει από την ελαστική μετακίνηση του ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος η 

οποία πολλαπλασιάζεται με συγκεκριμένους τροποποιητικούς συντελεστές. Το παρακάτω 

σχήμα (σχήμα 7) απεικονίζει την καμπύλη ικανότητας – φάσμα απαίτησης και 

στοχευόμενη μετακίνηση (Μαγούλας, 2017).  
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Σχήμα 7: Διάγραμμα καμπύλης ικανότητας – φάσμα απαίτησης – στοχευόμενη μετακίνηση  

 

Ουσιαστικά ο ΚΑΝ.ΕΠΕ δίδει στο μελετητή τη δυνατότητα να γίνει σύγκριση των 

διαθέσιμων αντοχών των δομικών στοιχείων με τις αντίστοιχες δράσεις, όπως αυτές 

προκύπτουν από την ανάλυση για τη μετακίνηση του κόμβου ελέγχου ίση με τη 

στοχευόμενη. Γενικά, κατά τη στοχευόμενη μετακίνηση, γίνονται έλεγχοι τόσο στις 

εντάσεις όσο και στις παραμορφώσεις αναλόγως τα δομικά στοιχεία.  
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3.2 Προσομοίωμα 1 

3.2.1 Περιγραφή Προσομοιώματος 

Το προσομοίωμα 1 περιλαμβάνει ένα φορέα οπλισμένου σκυροδέματος που καλύπτει 

ισόγειο χώρο διαστάσεων 10,00 x 15,00 m. Ο φορέας συγκροτείται από τρεις σειρές 

τεσσάρων (3x4) υποστυλωμάτων που συνδέονται μεταξύ τους με δοκούς που φέρουν 6 

πλάκες 5,00 x 5,00 m. Τα χαρακτηριστικά του προσομοιώματος 1 είναι υποστυλώματα 

30Χ30 cm και ύψος 3,00 m. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει το προσομοίωμα 1.  
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Σχήμα 8: Προσωμοίωμα 1 - Κάτοψη ξυλοτύπου οροφής ισογείου (υποστυλώματα 30x30 cm και 

ύψος 3,00 m) 
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3.2.2 Αποτελέσματα Ανάλυσης Προσομοιώματος 1 

 

Σχήμα 9: οι καμπύλες μετακίνησης του κόμβου ελέγχου με και χωρίς την συμμετοχή των 

φαινομένων 2ας τάξης 

Όπως φαίνεται από το Σχήμα 9, στην καμπύλη με τα φαινόμενα 2ας τάξεως υπάρχει 

μεγαλύτερη μετακίνηση για μικρότερη τέμνουσα βάσεως. 

Η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των καμπυλών είναι: 

0,0385 − 0,037

0,037
100 = 4,05% 

 

3.3 Προσομοίωμα 2 

3.3.1 Περιγραφή Προσομοιώματος 

Το προσομοίωμα 2 περιλαμβάνει ένα φορέα οπλισμένου σκυροδέματος που καλύπτει 

ισόγειο χώρο διαστάσεων 10,00 x 15,00 m. Ο φορέας συγκροτείται από τρεις σειρές 

τεσσάρων (3x4) υποστυλωμάτων που συνδέονται μεταξύ τους με δοκούς που φέρουν 6 

πλάκες 5,00 x 5,00 m. Τα χαρακτηριστικά του προσομοιώματος 2 είναι υποστυλώματα 

40x40 cm και ύψος 3,00 m. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει το προσομοίωμα 2.   
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Σχήμα 10: Προσωμοίωμα 2 - Κάτοψη ξυλοτύπου οροφής ισογείου (υποστυλώματα 40x40 cm και 

ύψος 3,00 m) 
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3.3.2 Αποτελέσματα Ανάλυσης Προσομοιώματος 2 

 

Σχήμα 11: Καμπύλες μετακίνησης του κόμβου ελέγχου με και χωρίς την συμμετοχή των 

φαινομένων 2ας τάξης 

Η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των καμπυλών είναι: 

0,055 − 0,054

0,055
100 = 1,81% 

 

3.4 Προσομοίωμα 3 

3.4.1 Περιγραφή Προσομοιώματος 

Το προσομοίωμα 3 περιλαμβάνει ένα φορέα οπλισμένου σκυροδέματος που καλύπτει 

ισόγειο χώρο διαστάσεων 10,00 x 15,00 m. Ο φορέας συγκροτείται από τρεις σειρές 

τεσσάρων (3x4) υποστυλωμάτων που συνδέονται μεταξύ τους με δοκούς που φέρουν 6 

πλάκες 5,00 x 5,00 m. Τα χαρακτηριστικά του προσομοιώματος 3 είναι υποστυλώματα 

50x50 cm και ύψος 3,00 m. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει το προσομοίωμα 3.   
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Σχήμα 12: Προσομοίωμα 3 - Κάτοψη ξυλοτύπου οροφής ισογείου (υποστυλώματα 50x50 cm και 

ύψος 3,00 m) 
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3.4.2 Αποτελέσματα Ανάλυσης Προσομοιώματος 3 

 

Σχήμα 13: Καμπύλες μετακίνησης του κόμβου ελέγχου με και χωρίς την συμμετοχή των 

φαινομένων 2ας τάξης 

Η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των καμπυλών είναι: 

0,159 − 0,14

0,14
100 = 13,57% 

 

 

3.5 Προσομοίωμα 4 

3.5.1 Περιγραφή Προσομοιώματος 

Το προσομοίωμα 4 περιλαμβάνει ένα φορέα οπλισμένου σκυροδέματος που καλύπτει 

ισόγειο χώρο διαστάσεων 10,00 x 15,00 m. Ο φορέας συγκροτείται από τρεις σειρές 

τεσσάρων (3x4) υποστυλωμάτων που συνδέονται μεταξύ τους με δοκούς που φέρουν 6 

πλάκες 5,00 x 5,00 m. Τα χαρακτηριστικά του προσομοιώματος 4 είναι υποστυλώματα 

60x60 cm και ύψος 3,00 m. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει το προσομοίωμα 4.   
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Σχήμα 14: Προσομοίωμα 4 - Κάτοψη ξυλοτύπου οροφής ισογείου (υποστυλώματα 60x60 cm και 

ύψος 3,00 m) 
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3.5.2 Αποτελέσματα Ανάλυσης Προσομοιώματος 4 

 

Σχήμα 15: Καμπύλες μετακίνησης του κόμβου ελέγχου με και χωρίς την συμμετοχή των 

φαινομένων 2ας τάξης 

Η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των καμπυλών είναι: 

0,18 − 0,1560

0,1560
100 = 15,38% 

 

3.6 Προσομοίωμα 5 

3.6.1 Περιγραφή Προσομοιώματος 

Το προσομοίωμα 5 περιλαμβάνει ένα φορέα οπλισμένου σκυροδέματος που καλύπτει 

ισόγειο χώρο διαστάσεων 10,00 x 15,00 m. Ο φορέας συγκροτείται από τρεις σειρές 

τεσσάρων (3x4) υποστυλωμάτων που συνδέονται μεταξύ τους με δοκούς που φέρουν 6 

πλάκες 5,00 x 5,00 m. Τα χαρακτηριστικά του προσομοιώματος 5 είναι υποστυλώματα 

70x70 cm και ύψος 3,00 m. . Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει το προσομοίωμα 5 
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Σχήμα 16: Προσομοίωμα 5 - Κάτοψη ξυλοτύπου οροφής ισογείου (υποστυλώματα 70x70 cm και 

ύψος 3,00 m) 
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3.6.2 Αποτελέσματα Ανάλυσης Προσομοιώματος 5 

 

Σχήμα 17: Καμπύλες μετακίνησης του κόμβου ελέγχου με και χωρίς την συμμετοχή των 

φαινομένων 2ας τάξης 

Η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των καμπυλών είναι: 

0,17 − 0,1650

0,1650
100 = 3,03% 

 

3.7 Προσομοίωμα 6 

3.7.1 Περιγραφή Προσομοιώματος 

Το προσομοίωμα 6 περιλαμβάνει ένα φορέα οπλισμένου σκυροδέματος που καλύπτει 

ισόγειο χώρο διαστάσεων 10,00 x 15,00 m. Ο φορέας συγκροτείται από τρεις σειρές 

τεσσάρων (3x4) υποστυλωμάτων που συνδέονται μεταξύ τους με δοκούς που φέρουν 6 

πλάκες 5,00 x 5,00 m. Τα χαρακτηριστικά του προσομοιώματος 6 είναι υποστυλώματα 

80x80 cm και ύψος 3,00 m.  
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Σχήμα 18: Προσομοίωμα 6 - Κάτοψη ξυλοτύπου οροφής ισογείου (υποστυλώματα 80x80 cm και 

ύψος 3,00 m) 
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3.7.2 Αποτελέσματα Ανάλυσης Προσομοιώματος 6 

 

Σχήμα 19: Καμπύλες μετακίνησης του κόμβου ελέγχου με και χωρίς την συμμετοχή των 

φαινομένων 2ας τάξης 

Η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των καμπυλών είναι: 

0,179 − 0,155

0,155
100 = 15,48% 

3.8 Προσομοίωμα 7 

3.8.1 Περιγραφή Προσομοιώματος 

Το προσομοίωμα 7 περιλαμβάνει ένα φορέα οπλισμένου σκυροδέματος που καλύπτει 

ισόγειο χώρο διαστάσεων 10,00 x 15,00 m. Ο φορέας συγκροτείται από τρεις σειρές 

τεσσάρων (3x4) υποστυλωμάτων που συνδέονται μεταξύ τους με δοκούς που φέρουν 6 

πλάκες 5,00 x 5,00 m. Τα χαρακτηριστικά του προσομοιώματος 7 είναι υποστυλώματα 

30x30 cm και ύψος 4,00 m. 
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Σχήμα 20: Προσομοίωμα 7 - Κάτοψη ξυλοτύπου οροφής ισογείου (υποστυλώματα 30x30 cm και 

ύψος 4,00 m) 
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3.8.2 Αποτελέσματα Ανάλυσης Προσομοιώματος 7 

 

Σχήμα 21: καμπύλες μετακίνησης του κόμβου ελέγχου με και χωρίς την συμμετοχή των  

Η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των καμπυλών είναι: 

0,062 − 0,0619

0,0619
100 = 0,32% 

 

3.9 Προσομοίωμα 8 

3.9.1 Περιγραφή Προσομοιώματος 

Το προσομοίωμα 1 περιλαμβάνει ένα φορέα οπλισμένου σκυροδέματος που καλύπτει 

ισόγειο χώρο διαστάσεων 10,00 x 15,00 m. Ο φορέας συγκροτείται από τρεις σειρές 

τεσσάρων (3x4) υποστυλωμάτων που συνδέονται μεταξύ τους με δοκούς που φέρουν 6 

πλάκες 5,00 x 5,00 m. Τα χαρακτηριστικά του προσομοιώματος 8 είναι υποστυλώματα 

30x30 cm και ύψος 5,00 m.  
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Σχήμα 22: Προσομοίωμα 8 - Κάτοψη ξυλοτύπου οροφής ισογείου (υποστυλώματα 30Χ30 cm και 

ύψος 5,00 m) 
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3.9.2 Αποτελέσματα Ανάλυσης Προσομοιώματος 8 

 

Σχήμα 23: Καμπύλες μετακίνησης του κόμβου ελέγχου με και χωρίς την συμμετοχή των 

φαινομένων 2ας τάξης 

Η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των καμπυλών είναι: 

0,075 − 0,074

0,074
100 = 1,35% 

3.10 Προσομοίωμα 9 

3.10.1 Περιγραφή Προσομοιώματος 

Το προσομοίωμα 9 περιλαμβάνει ένα φορέα οπλισμένου σκυροδέματος που καλύπτει 

ισόγειο χώρο διαστάσεων 10,00 x 15,00 m. Ο φορέας συγκροτείται από τρεις σειρές 

τεσσάρων (3x4) υποστυλωμάτων που συνδέονται μεταξύ τους με δοκούς που φέρουν 6 

πλάκες 5,00 x 5,00 m. Τα χαρακτηριστικά του προσομοιώματος 9 είναι υποστυλώματα 

30x30 cm και ύψος 6,00 m.  
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Σχήμα 24: Προσομοίωμα 9 - Κάτοψη ξυλοτύπου οροφής ισογείου (υποστυλώματα 30Χ30 cm και 

ύψος 6,00 m) 
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3.10.2 Αποτελέσματα Ανάλυσης Προσομοιώματος 9 

 

Σχήμα 25: καμπύλες μετακίνησης του κόμβου ελέγχου με και χωρίς την συμμετοχή των 

φαινομένων 2ας τάξης 

Η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των καμπυλών είναι: 

0,085 − 0,074

0,074
· 100 = 14,86% 

 

3.11 Προσομοίωμα 10 

3.11.1 Περιγραφή Προσομοιώματος 

Το προσομοίωμα 10 περιλαμβάνει ένα φορέα οπλισμένου σκυροδέματος που καλύπτει 

διώροφο χώρο διαστάσεων 10,00 x 15,00 m. Ο φορέας συγκροτείται από τρεις σειρές 

τεσσάρων (3x4) υποστυλωμάτων που συνδέονται μεταξύ τους με δοκούς που φέρουν 6 

πλάκες 5,00 x 5,00 m. Τα χαρακτηριστικά του προσομοιώματος 10 είναι υποστυλώματα 

30x30 cm και ύψος 3,00 m.  
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Σχήμα 26: Προσομοίωμα 10- Κάτοψη ξυλοτύπου οροφής ισογείου (υποστυλώματα 30Χ30 cm 

και ύψος 3,00 m) 
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3.11.2 Αποτελέσματα Ανάλυσης Προσομοιώματος 10 

 

 

Σχήμα 27: Καμπύλες μετακίνησης του κόμβου ελέγχου με και χωρίς την συμμετοχή των 

φαινομένων 2ας τάξης 

Η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των καμπυλών είναι: 

0,049 − 0,032

0,032
· 100 = 53,1% 

 

3.12 Προσομοίωμα 11 

3.12.1 Περιγραφή Προσομοιώματος 

Το προσομοίωμα 11 περιλαμβάνει ένα φορέα οπλισμένου σκυροδέματος που καλύπτει 

τριώροφο χώρο διαστάσεων 10,00 x 15,00 m. Ο φορέας συγκροτείται από τρεις σειρές 

τεσσάρων (3x4) υποστυλωμάτων που συνδέονται μεταξύ τους με δοκούς που φέρουν 6 

πλάκες 5,00 x 5,00 m. Τα χαρακτηριστικά του προσομοιώματος 11 είναι υποστυλώματα 

30x30 cm και ύψος 3,00 m 
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Σχήμα 28: Προσομοίωμα 11- Κάτοψη ξυλοτύπου οροφής ισογείου (υποστυλώματα 30Χ30 cm 

και ύψος 3,00 m) 
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3.12.2 Αποτελέσματα Ανάλυσης Προσομοιώματος 11 

 

 

Σχήμα 29: Καμπύλες μετακίνησης του κόμβου ελέγχου με και χωρίς την συμμετοχή των 

φαινομένων 2ας τάξης 

Η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των καμπυλών είναι: 

0,058 − 0,05

0,05
· 100 = 16% 

 

3.13 Προσομοίωμα 12 

3.13.1 Περιγραφή Προσομοιώματος 

Το προσομοίωμα 9 περιλαμβάνει ένα φορέα οπλισμένου σκυροδέματος που καλύπτει 

τετραώροφο χώρο διαστάσεων 10,00 x 15,00 m. Ο φορέας συγκροτείται από τρεις σειρές 

τεσσάρων (3x4) υποστυλωμάτων που συνδέονται μεταξύ τους με δοκούς που φέρουν 6 

πλάκες 5,00 x 5,00 m. Τα χαρακτηριστικά του προσομοιώματος 12 είναι υποστυλώματα 

30x30 cm και ύψος 3,00 m.  
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Σχήμα 30: Προσομοίωμα 12- Κάτοψη ξυλοτύπου οροφής ισογείου (υποστυλώματα 30Χ30 cm 

και ύψος 3,00 m) 
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3.13.2 Αποτελέσματα Ανάλυσης Προσομοιώματος 12 

 

 

Σχήμα 31: Καμπύλες μετακίνησης του κόμβου ελέγχου με και χωρίς την συμμετοχή των 

φαινομένων 2ας τάξης 

Η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των καμπυλών είναι: 

0,063 − 0,054

0,054
· 100 = 16,67% 

 

3.14 Προσομοίωμα 13 

3.14.1 Περιγραφή Προσομοιώματος 

Το προσομοίωμα 9 περιλαμβάνει ένα φορέα οπλισμένου σκυροδέματος που καλύπτει 

πενταώροφο χώρο διαστάσεων 10,00 x 15,00 m. Ο φορέας συγκροτείται από τρεις σειρές 

τεσσάρων (3x4) υποστυλωμάτων που συνδέονται μεταξύ τους με δοκούς που φέρουν 6 

πλάκες 5,00 x 5,00 m. Τα χαρακτηριστικά του προσομοιώματος 13 είναι υποστυλώματα 

30x30 cm και ύψος 3,00 m.  
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Σχήμα 32: Προσομοίωμα 13- Κάτοψη ξυλοτύπου οροφής ισογείου (υποστυλώματα 30Χ30 cm 

και ύψος 3,00 m) 
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3.14.2 Αποτελέσματα Ανάλυσης Προσομοιώματος 13 

 

 

Σχήμα 33: Καμπύλες μετακίνησης του κόμβου ελέγχου με και χωρίς την συμμετοχή των 

φαινομένων 2ας τάξης 

Η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των καμπυλών είναι: 

0,065 − 0,041

0,041
· 100 = 58,5% 

 

3.15 Προσομοίωμα 14 

3.15.1 Περιγραφή Προσομοιώματος 

Το προσομοίωμα 1 περιλαμβάνει ένα φορέα οπλισμένου σκυροδέματος που καλύπτει 

εξαώροφο χώρο διαστάσεων 10,00 x 15,00 m. Ο φορέας συγκροτείται από τρεις σειρές 

τεσσάρων (3x4) υποστυλωμάτων που συνδέονται μεταξύ τους με δοκούς που φέρουν 6 

πλάκες 5,00 x 5,00 m. Τα χαρακτηριστικά του προσομοιώματος 14 είναι υποστυλώματα 

30x30 cm και ύψος 3,00 m.  
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Σχήμα 34: Προσομοίωμα 14- Κάτοψη ξυλοτύπου οροφής ισογείου (υποστυλώματα 30Χ30 cm 

και ύψος 3,00 m) 
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3.15.2 Αποτελέσματα Ανάλυσης Προσομοιώματος 14 

 

 

Σχήμα 35: Καμπύλες μετακίνησης του κόμβου ελέγχου με και χωρίς την συμμετοχή των 

φαινομένων 2ας τάξης 

Η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των καμπυλών είναι: 

0,1185 − 0,05

0,05
· 100 = 137% 
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4. Συμπεράσματα 

Είναι γεγονός και αποτελεί μια γενική παραδοχή πως ο σχεδιασμός νέων κατασκευών ή ο 

ανασχεδιασμός υφιστάμενων κατασκευών με τη μέθοδο των δυνάμεων δεν είναι 

αντιπροσωπευτική αφού δεν δύναται να ανταποκριθεί στις ανάγκες σχεδιασμού ενάντια 

στο σεισμό. Ωστόσο, οι ανελαστικές παραμορφώσεις αποτελούν μια παράμετρο 

αντιπροσωπευτική για το σχεδιασμό νέων κατασκευών και τη μελέτη υφιστάμενων 

κατασκευών έναντι των οριζόντιων δυνάμεων. Ο Ρεπαπής (2015) αναφέρει πως η 

πραγματική αντίδραση μιας κατασκευής ενάντια στο σεισμό συνδέεται με την 

επιβαλλόμενη παραμόρφωση παρά με δυνάμεις. Για το λόγο αυτό, η ανελαστική ανάλυση 

με αυξανόμενη ένταση θεωρείται απαραίτητη κατά τη μελέτη νέων κατασκευών αλλά και 

ανασχεδιασμό υφιστάμενων κατασκευών.  

Η παρούσα πτυχιακή εργασία επιχείρησε να αποδείξει τη βέλτιστη μέθοδο αποτίμησης της 

ανελαστικής στατικής ανάλυσης (pushover analysis) για 14 προσομοιώματα. Τα 

προσομοιώματα αυτά είχα από 1 όροφο μέχρι και 6 ορόφους με ανοίγματα 3x4.  

 Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τη σύνοψη των αποτελεσμάτων προκειμένου να 

καταστεί πιο εύκολη η ανάλυση των αποτελεσμάτων.  
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Πίνακας 2: Πίνακας αποτελεσμάτων προσομοιωμάτων  

Κατηγορίες  Προσομο

ίωμα  

Διαστάσεις 

(m) 

Διατομή 

Υποστηλωμ

άτων (cm) 

Ύψος 

Υποστηλω

μάτων (m)  

Πλάκες 

(m)  

Όροφοι Καμπύλη 

Μετακίνσης 

Κόμβου 

Ελέγχου Χωρίς 

Φαινόμενα 2ας 

Τάξεως 

Καμπύλη 

Μετακίνσης 

Κόμβου Ελέγχου 

Με Φαινόμενα 2ας 

Τάξεως 

Ποσοστό 

Διαφοράς % 

1 1 10x15 30x30 3 5x5 Ισόγειο 0,0385 0,037 4,05 

2 10x15 40x40 3 5x5 Ισόγειο 0,055 0,054 1,81 

3 10x15 50x50 3 5x5 Ισόγειο 0,159 0,14 13,57 

4 10x15 60x60 3 5x5 Ισόγειο 0,18 0,156 15,38 

5 10x15 70x70 3 5x5 Ισόγειο 0,17 0,165 3,03 

6 10x15 80x80 3 5x5 Ισόγειο 0,179 0,155 15,48 

2 7 10x15 30x30 4 5x5 Ισόγειο 0,062 0,0619 0,32 

8 10x15 30x30 5 5x5 Ισόγειο 0,075 0,074 1,35 

9 10x15 30x30 6 5x5 Ισόγειο 0,085 0,074 14,86 

3 10 10x15 30x30 3 5x5 2 0,049 0,032 53,1 

11 10x15 30x30 3 5x5 3 0,058 0,05 16 

12 10x15 30x30 3 5x5 4 0,063 0,054 16,67 

13 10x15 30x30 3 5x5 5 0,065 0,041 58,5 

14 10x15 30x30 3 5x5 6 0,1185 0,05 137 
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Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως τα προσομοιώματα χωρίστηκαν σε τρείς 

κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορούσε είχε διαφορετικές διατομές υποστυλωμάτων, η 

δεύτερη διαφορετικό ύψος των υποστυλωμάτων και η τρίτη διαφορετικό αριθμό ορόφων. 

Η πρώτη και η δεύτερη κατηγορία προσομοιωμάτων είχε μόνο ισόγειο όροφο. Επίσης, όλα 

τα προσομοιώματα διέθεταν πλάκες 5x5 μέτρων.  

Όλα τα προσομοιώματα αναλύθηκαν δύο φορές. Η πρώτη ανάλυση πραγματοποιήθηκε 

χωρίς την συμμετοχή των φαινομένων της 2ας τάξεως ενώ στη δεύτερη ανάλυση 

εντάχθηκαν τα φαινόμενα δευτέρας τάξεως.  

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία υπάρχει μια σχετική διαφορά μεταξύ των 

προσομοιωμάτων 1-6. Το προσομοίωμα 1 με υποστυλώματα διατομής 30x30 cm σε σχέση 

με το προσομοίωμα 6 με υποστυλώματα διατομής 80x80 cm είχαν μια ποσοστιαία διαφορά 

μεταξύ τους 73,89%. Η διαφορά είναι σημαντικά ευνοϊκή υπέρ των ανελαστικών 

αναλύσεων με αρκετά μικρότερες αστοχίες στο σύνολο του προσομοιώματος και εν 

συνεχεία στα υποστυλώματα και στις δοκούς. Για παράδειγμα η καμπύλη μετακίνησης 

κόμβου ελέγχου χωρίς τα φαινόμενα 2ας τάξεως για το προσομοίωμα 1 είναι 0,0385 ενώ 

με τα φαινόμενα 2ας τάξεως είναι 0,037 (αυτό αναλογεί σε ποσοστιαία διαφορά 4,05%). 

Για το προσομοίωμα 6 η καμπύλη μετακίνησης κόμβου ελέγχου χωρίς τα φαινόμενα 2ας 

τάξεως για το προσομοίωμα 6 είναι 0,179 ενώ με τα φαινόμενα 2ας τάξεως είναι 0,155 

(αυτό αναλογεί σε ποσοστιαία διαφορά 15,48%). Διαπιστώνει κανείς λοιπόν πως παρόλο 

που η διατομή των υποστυλωμάτων έχει αλλάξει και στα δύο προσομοιώματα η επίδραση 

των φαινομένων της 2ας τάξεων είναι ευνοϊκά.  

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τρία προσομοιώματα έχοντας διαφορετικό ύψος 

υποστυλωμάτων ήτοι 4, 5 και 6 m.  Η διατομή των υποστυλωμάτων παραμένει σταθερή 

και για τα 3 προσομοιώματα και είναι 30x30 cm. Τα φαινόμενα της 2ας τάξης για τα 

προσομοιώματα 7 και 8 δεν είχαν μεγάλη επίδραση στα αποτελέσματα. ωστόσο στο 9ο 

προσομοίωμα όπου το ύψος των υποστυλωμάτων ήταν 6 m η διαφορά των καμπυλών ήταν 

14,86%. Συγκεκριμένα, η καμπύλη μετακίνησης του κόμβου ελέγχου χωρίς τα φαινόμενα 

2ας τάξεως ήταν 0,085 ενώ εφαρμόζοντας τα φαινόμενα η μετακίνηση ήταν 0,074 που 

μεταφράζεται σε μια διαφορά περίπου 15%. Διαπιστώνει κανείς λοιπόν πως το ύψος των 

υποστυλωμάτων έχει άμεσο αντίκτυπο στις σεισμικές δυνάμεις αφού έχουν τη 
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«δυνατότητα» να ταλαντεύονται σε οριζόντια διάταξη. Η εφαρμογή λοιπόν των 

φαινομένων 2ας τάξεως συμβάλλει στα έγκυρα αποτελέσματα.  

Όσον αφορά την τρίτη κατηγορία, αύξηση των ορόφων υπάρχει μεγάλο εύρος διαφοράς 

σε ποσοστό. Αναλυτικά, το προσομοίωμα 10 με υποστύλωμα διατομής 30*30 εκατοστά, 

ύψος  3 m και δύο ορόφους παρουσίασε μια μετακίνηση του κόμβου ελέγχου χωρίς 

φαινόμενα 2ας τάξεως 0,049. Η εφαρμογή των φαινομένων μείωσε τον αριθμό αυτό σε 

0,032. Αυτό μεταφράζεται σε ποσοστό 53,1%. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο πως η εισαγωγή 

φαινομένων 2ας τάξεως στην ανάλυση αλλάζει το αποτέλεσμα αρκετά σε περιπτώσεις που 

ένα κτίριο διακρίνεται από ορόφους. Το προσομοίωμα 11 αποτελείται από τρεις ορόφους. 

Εκεί η διαφορά μεταξύ των καμπυλών είναι στο 16%. Με την αύξηση των ορόφων το 

ποσοστό διαφοράς αυξάνεται. Στο προσομοίωμα 14 (6 ορόφους) η διαφορά μεταξύ των 

καμπυλών είναι εκτοξεύεται στο 137%.  

Κανείς μπορεί να διακρίνει πως η ανάλυση των προσομοιωμάτων με τη μέθοδο της 

ανελαστικής στατικής ανάλυσης συντελεί στη σημαντική μείωση του υπολογιστικού 

κόστους χωρίς όμως να μειώνεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Οι Mwafy & Elnashai 

(2001) κατέληξαν στο συμπέρασμα έπειτα από έρευνα ανελαστικών δυναμικών 

αναλύσεων σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, πως οι ανελαστικές στατικές 

καμπύλες (pushover καμπύλες) είναι προτιμότερες σε χαμηλά κτίρια με μικρή θεμελιώδη 

περίοδο και κανονικά στη μορφή. Έτσι και στην παρούσα ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε διακρίνεται πως όσο αυξάνονται οι όροφοι του κτιρίου τόσο μεγαλώνει 

και η διαφορά μεταξύ των καμπυλών στοχευόμενης μετακίνησης.  

Η ανάλυση pushover λαμβάνει μέρος μέχρι να σημειωθεί αστοχία του φορέα. Η 

επικρατέστερη μορφή αστοχίας είναι η αστοχία σε κάμψη μιας κρίσιμης διατομής 

(συγκεκριμένα ο ικανοτικός σχεδιασμός που επιβάλλουν οι σύγχρονοι αντισεισμικοί 

κανονισμοί εξασφαλίζει η καμπτική αστοχία να προηγείται πάντοτε της διατμητικής) ή η 

μετατροπή του φορέα σε μηχανισμό σε τοπικό ή συνολικό επίπεδο (Makarios, 2005).  
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Είναι γεγονός πως η ανελαστική στατική ανάλυση δεν έχει θεωρητικό υπόβαθρο και πως 

παρέχει μόνο προσεγγιστικά αποτελέσματα. Ωστόσο δύναται να προσφέρει στο μελετητή 

μια προσεγγιστική εκτίμηση των αποτελεσμάτων που αφορούν την παραμόρφωση των 

κρίσιμων δομικών στοιχείων μιας κατασκευής.  

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η στατική 

ανελαστική ανάλυση διότι γίνεται ανακάλυψη των πιθανών αδύνατων περιοχών της 

κατασκευής έπειτα από σεισμική δράση. Επίσης γίνεται και επαλήθευση των διαφόρων 

επιπέδων της συμπεριφοράς μιας κατασκευής.  

Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως η ανελαστική στατική ανάλυση παρέχει πολύτιμες 

πληροφορίες που δεν μπορούν αν δοθούν από τις ελαστικές μεθόδους. Για παράδειγμα 

γίνεται ρεαλιστική εκτίμηση των δυνάμεων σε σχετικώς ψαθυρά στοιχεία όπως είναι οι 

αξονικές δυνάμεις σε υποστυλώματα, ροπές και τέμνουσες κόμβων. Επίσης το μέγεθος 

των πλαστικών παραμορφώσεων (θρ) στα στοιχεία που διαρρέουν μπορεί να είναι και 

κατακόρυφα. Εν συνεχεία μπορεί να πραγματοποιηθεί αναγνώριση των αδύνατων-

κρίσιμων περιοχών καθ’ ύψος ή σε κάτοψη, ήτοι σημείο που συγκεντρώνονται και οι 

απαιτήσεις θρ. Γίνεται επίσης αναγνώριση των συνεπειών της μείωσης της αντοχής 

(αστοχία) των πιο αδύνατων στοιχείων στην απόκριση του φορέα ως σύνολο. Με την 

ανελαστική στατική ανάλυση υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πληρότητας και 

επάρκειας του τρόπου ροής των δυνάμεων στο φορέα όταν ο φορέας προσομοιώνεται με 

όλα τα στοιχεία που μπορεί να τον επηρεάσουν.  
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