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Περίληψη 
 

Αυτή η διπλωµατική εργασία έχει σκοπό να µελετήσει την συµπεριφορά απλών 
µονώροφων µεταλλικών πλαισίων όταν αυτά υπόκεινται σε σεισµική φόρτιση. Μετά από 
αναλύσεις (που έγιναν µε τη βοήθεια του προγράµµατος πεπερασµένων στοιχείων 
“ADINA”) σε διάφορα στατικά συστήµατα πλαισίων, αποτιµήθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν 
διάφορα χαρακτηριστικά των φορέων τα οποία καθορίζουν την συµπεριφορά τους, όπως η 
αντίστασή τους στην πλευρική µετάθεση, η αντοχή, η δυσκαµψία, η πλαστιµότητα κ.α. 
Βάσει αυτών των χαρακτηριστικών τα πλαίσια συγκρίνονται µεταξύ τους και επιχειρείται 
να εξαχθούν συµπεράσµατα για την καταλληλότητα του κάθε στατικού συστήµατος, 
συναρτήσει βέβαια της λειτου

ήσουµε πως το κάθε στατικό σύστηµα παραλαµβάνει το σεισµικό φορτίο, και τι 
αποτελέσµατα έχει η αλλαγή του µεγέθους της διατοµής, του είδους της στήριξης, της 
σύνδεσης ή του συνδέσµου δυσκαµψίας, έτσι ώστε, κατά την διαδικασία της µελέτης ενός 
κτιρίου να έχουµε τα εφόδια εκείνα που θα µας επιτρέψουν να κρίνουµε πιο σ
σ

σµού να καθορίσουµε την συµπεριφορά της κατασκευής, να κατευθύνουµε τις 
αστοχίες εκεί που επιθυµούµε. 

Η εργασία χωρίζεται άτυπα σε δύο µέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό. Ενώ στο 
δεύτερο µέρος (κεφάλαια 5 & 6) περιλαµβάνονται οι αναλύσεις και τα συµπεράσµατα που 
προαναφέραµε, στο πρώτο µέρος (κεφάλαια 1, 2, 3, & 4) φιλοδοξούµε να δώσουµε όλα 
τα στοιχεία εκείνα που συνιστούν το θεωρητικό υπόβαθρο όσων θα ακολουθήσουν. 
 

Συγκεκριµένα, στο 1ο Κεφάλαιο, επιχειρείται να δοθούν κάποια πρώτα σ
το

, και κάποια γενικότερα για την διαδικασία της µελέτης. Έτσι, αφού εξεταστούν οι 
µηχανικές ιδιότητες του χάλυβα (το διάγραµµα τάσεων-παραµορφώσεων, η ολκιµότητα, η 
διαρροή κ.α.), στη συνέχεια γίνεται µια αναφορά στα συνήθη φορτία, στους συντελεστές 
ασφαλείας που χρησιµοποιούνται ανάλογα µε το είδος της ανάλυσης που επιλέγουµε και 
στους συνδυασµούς των δράσεων µε τους οποίους ελέγχουµε τις κατασκευές. Τέλος 
γίνεται µια προσέγγιση του σεισµού ως δυναµική και ανακυκλιζόµενη φόρτιση. 
 



Το 2ο Κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στις µεθόδους ανάλυσης τις οποίες µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε. Ανάλογα µε την θεώρηση γραµµικότητας ή όχι, στο υλικό ή στη 
εωµετρία και την ύπαρξη ή όχι ατελειών, διαµορφώνονται αρκετοί τρόποι προσδιορισµού 
της αν

κ  

ντισεισµικός Κανονισµός 2000” και “Ευρωκώδικας 8”). Γίνεται αναλυτική 
ναφορά στους συντελεστές πλαστιµότητας (µ) και συµπεριφοράς (q), που και οι δυο 
ποσοτι

ρ

ναφέρεται σε βασικές έννοιες της δυναµικής των κατασκευών και 
ς σεισµικής µηχανικής, όπως την ελεύθερη ταλάντωση µονοβάθµιων και πολυβάθµιων 

συστηµ

ται η 
πιρροή του λόγου ροπών αδράνειας µεταξύ δοκού και υποστυλώµατος στα διαγράµµατα 
ροπών

ονται 
µε τη µέθοδο της στατικής υπερωθητικής ανάλυσης (ή µέθοδος της σταδιακής εξώθησης – 
η γνωστή static push  ελαστοπλαστικής 
ανάλυσης που χρησιµ  επιρροή του λόγου 
ροπών αδράνειας στο ην δυσκαµψία, στην 
πλαστιµότητα και στην απάνω χαρακτηριστικά 
γίνονται συγκρίσεις και µεταξύ καµπτικών διαφορετικά βάρη, αλλά και µεταξύ 
πλαισίων µε διάφορα είδη συνδέσµω ακολουθούν συµπεράσµατα. 

γ
τοχής των διατοµών, ενώ υπάρχει αναλυτική αναφορά στην περίπτωση της 

ελαστικής αι της ελαστοπλαστικής ανάλυσης, καθώς και των υποκατηγοριών της 
τελευταίας. Ακολουθεί µια σύντοµη διερεύνηση της καµπτικής συµπεριφοράς απλών 
συστηµάτων, ενώ στη συνέχεια αναφέρονται τα κριτήρια αστοχίας και οι µέθοδοι 
σχεδιασµού που τελικά υπάρχουν. Το κεφάλαιο κλείνει µε την περιγραφή των κυριότερων 
µεθόδων ελαστικών και ελαστοπλαστικών καθολικών αναλύσεων. 
 

Στο Κεφάλαιο 3 εισάγεται η έννοια του αντισεισµικού σχεδιασµού και οι σχετικές 
απαιτήσεις και κανόνες διαµόρφωσης λεπτοµερειών των σύγχρονων κανονισµών 
(“Ελληνικός Α
α

κοποιούν την ικανότητα µιας κατασκευής να παραµορφώνεται πέραν της διαρροής 
χωρίς να θραύεται, καίρια ιδιότητα όταν έχουµε να αντιµετωπίσουµε σεισµό. Κατόπιν 
περιγράφεται η έννοια του ικανοτικού σχεδιασµού ο οποίος περιορίζει την ανελαστική 
παραµόρφωση σε επιθυµητές περιοχές. Τέλος παρατίθενται οι κατηγορίες στις οποίες 
κατατάσσονται τα διάφο α είδη πλαισίων στους προαναφερθέντες αντισεισµικούς 
κανονισµούς. 
 

Το 4ο Κεφάλαιο α
τη

άτων -εξηγώντας γιατί ο σεισµός προσοµοιάζεται µε οριζόντιες δυνάµεις καθ’ ύψος 
της κατασκευής- και την σεισµική απόκριση µονώροφων και πολυώροφων κτιρίων. 
Επίσης, περιγράφει την διαδικασία κατά την οποία ξεκινώντας από ένα τυχαίο 
επιταχυνσιογράφηµα ενός σεισµού, καταλήγουµε στα φάσµατα σχεδιασµού των 
κανονισµών, µε τα οποία µπορούµε να υπολογίσουµε την οριζόντια δύναµη του σεισµού 
για την κατασκευή µας. 
 

Στο 5ο Κεφάλαιο εκτελούνται γραµµικές ελαστικές αναλύσεις ως προς το υλικό και 
τη γεωµετρία, ενώ το φορτίο επιβάλλεται σε µία χρονική στιγµή όλο µαζί. Εξετάζε
ε

 και τεµνουσών, στην µετάθεση και τον τρόπο παραµόρφωσης. Γενικεύονται τα 
συµπεράσµατα µε σκοπό να βρεθεί ποιο µέλος θα πρέπει να ενισχυθεί σε κάθε περίπτωση. 
Συγκρίνονται και διαστασιολογούνται οι διατοµές των χιαστί συνδέσµων δυσκαµψίας µε 
βάση την αντοχή τους και το κριτήριο λυγηρότητας. Παρατίθενται πλαίσια µε διάφορα είδη 
συνδέσµων δυσκαµψίας και συγκρίνονται µεταξύ τους µε βάση την πλευρική µετάθεση, 
ενώ εξετάζουµε το πόσο µειώνεται η µετάθεση µε την αύξηση ορισµένων διατοµών. 
 

Στο 6ο και τελευταίο Κεφάλαιο, αυτό των µη γραµµικών αναλύσεων, υπολογίζουµε 
ανελαστικά την συµπεριφορά των φορέων (παραδοχή µεγάλων παραµορφώσεων και 
ελαστοπλαστικού διαγράµµατος τάσεων-παραµορφώσεων), ενώ τα φορτία επιβάλλ

-over analysis). Αρχικά ελέγχεται το είδος της
οποιεί το ADINA. Ακολούθως εξετάζουµε την
 σ στχηµατισµό των πλαστικών αρθρώσεων, 
αντοχή των φορέων. Με βάση τα παρ

 πλαισίων µε 
ν δυσκαµψίας ενώ 
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Abstract 
 

The goal of this diploma thesis is to study the behavior of simple one-story steel 
frames while they are subjected to earthquake loads. After the analysis process -which 
was performed with the help of “ADINA”, a Finite Element Method program- and took 
place for a variety of structural systems, we managed to quantify a number of 
characteristics that define the behavior of the frames, such as their resistance to lateral 
drift, their strength, their stiffness, their ductility etc. The frames are compared with each 
other -regarding the values of the above characteristics- and conclusions are made for 
the suitability of each structural system, with respect to its fun

al is to understand how each structural system deals with the earthquake load, 
and what effects does the change of the cross-section, the boundary conditions, the type 
of connections, or the bracing system have, so as to have, during the procedure of 
designing a building, the
s

or through design, to direct failure in specific members. 
 The diploma thesis is constituted of two parts, one theoretical, and one practical. 

While the second part (chapters 5 & 6) includes the outcome of the analysis process and 
the conclusions that we mentioned, in the first part (chapters 1, 2, 3 & 4) we provide the 
theoretical background. 
 

So, in the 1st Chapter, 
m

uake, nd few things about the procedure of design. At first we examine some 
properties of steel, such as stress-strain diagram, ductility, yield etc. Afterwards we 
mention information about usual loads, the load factors and load combinations that are 
used according to the kind of the analysis that we perform. Finally, we approach 
earthquake as a dynamic load. 
 

The 2nd chapter is dedicated to the analysis methods that can be used. According 
to what we consider: linear or non-linear strain-stress diagram, large or on



displac

f design provisions for 
arthquake resistance of structures and general requirements that the modern 

regulat

The 4th Chapter is related to basic concepts of dynamics of structures and 
earthq

moment 
f inertia between beams and columns to the moment and shear diagrams, the lateral 

drift a

 we carry out push-over analyses, which means that 
e stress-strain diagram is considered to be bilinear, large displacements are also 

llowed, and the loads are imposed step by step till the frame collapses. At first we 
onfirm the kind of elastic-plastic analysis that ADINA uses. Afterwards, we evaluate the 
ffect that the ratio of the moment of inertia has in the formulation of plastic hinges, 
tiffness, ductility and strength of structures. In order of the above characteristics, we 
ompare ductile frames with different weights and we also compare frames with bracing 
ystems, ending with conclusions. 

 

ements, imperfections or not, several ways of determining the strength of the 
cross-sections are formed. Moreover, there is an extended report for the occasion of 
elastic and elastic-plastic analysis, as well as for the subdivisions of the second. 
Afterwards we investigate the flexural behavior of simple structural systems, as well as 
the failure criteria and the methods of design that we can use. The chapter ends with the 
description of the most important elastic and elastic-plastic analysis procedures. 
 

In the 3rd Chapter we are introduced to the concept o
e

ions describe (“Greek Earthquake Resistance Regulation 2000” and “Eurocode 8”). 
Coefficients that quantify the ability of structures to deform beyond yield (very important 
quality when dealing with earthquakes) are also described. Furthermore, the procedure 
in which the inelastic deformation is restrained to specific components of the structure is 
also one of the topics that are handled. Finally we list the categories in which the various 
kinds of frames are classified, as the above regulations describe. 
 

uake engineering, such as free vibration of one-degree or multi-degree systems -
explaining why the earthquake drift is replaced by horizontal forces- and the earthquake 
response of one-story or multistory buildings. Moreover, it describes the procedure in 
which, starting from the accelerogram of an earthquake, we end up with the design 
spectrums of the regulations, with which we can calculate the horizontical force of the 
earthquake for our structure. 
 

In the 5th Chapter, we carry out analyses assuming that only small displacements 
are allowed and that the stress-strain diagram is linear, while the load is preformed 
statically, altogether at one time. We also evaluate the effect of the ratio of the 
o

nd the deformation of the frames. We make conclusions so as to choose which 
member must be enhanced so that drift is most reduced. We compare and pick the 
proper cross-section for the diagonal bracing systems, regarding their strength and the 
buckling criterion. Finally frames with different kinds of bracing systems are examined 
and compared between them, regarding their lateral drift, while we also evaluate the 
decrease of the drift when we increase the cross-sections of some members. 
 

At the 6th and last Chapter,
th
a
c
e
s
c
s
 
 
 
 
 


	«Διερεύνηση αντισεισμικής συμπεριφοράς εναλλακτικών στατικών
	«Διερεύνηση αντισεισμικής συμπεριφοράς εναλλακτικών στατικών



