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Περίληψη
Παρά το γεγονός ότι η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος (fundamental period) θεωρείται ως μία από τις πιο
σημαντικές παραμέτρους για τον αντισεισμικό σχεδιασμό (seismic design) των κατασκευών, οι
προτάσεις που απαντώνται στη βιβλιογραφία σχετικά με τον υπολογισμό αυτής είναι συχνά
αντικρουόμενες, γεγονός που καθιστά επισφαλή τη χρήση τους. Επιπλέον, στην πλειονότητά τους, οι
προτάσεις αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη την παρουσία τοιχοπληρώσεων (infill walls) στις κατασκευές
παρά του ότι η ύπαρξη αυτών αυξάνει τη δυσκαμψία και τη μάζα της κατασκευής οδηγώντας σε
σημαντικές αλλαγές της αριθμητικής τιμής της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου. Στη παρούσα εργασία,
παρουσιάζεται μια λεπτομερής και εις βάθος αναλυτική διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν
τη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με ή χωρίς τοιχοπληρώσεις.
Λέξεις Κλειδιά: Αντισεισμικός Σχεδιασμός, Δυσκαμψία, Θεμελιώδης Ιδιοπερίοδος, Τοιχοπληρωμένα
Πλαίσια, Τοιχοποιία
Εισαγωγή
Η παρουσία των τοιχοπληρώσεων αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους παράγοντες που επηρεάζουν
την αντισεισμική συμπεριφορά του φέροντα οργανισμού οπλισμένου σκυροδέματος µιας κατασκευής.
Παραταύτα, οι δυνατότητες µιας ακριβούς αναλυτικής εκτίµησης της επιρροής αυτής παραµένουν
µέχρι σήµερα περιορισµένες και αποτελούν ένα σοβαρό προς διερεύνηση αντικείμενο. Η δυσκολία
αυτή οφείλεται κυρίως στη δυσκολία προσομοίωσης των συνοριακών συνθηκών μεταξύ
τοιχοπληρώσεων (infill walls) και περιβάλλοντος πλαισίου (surrounding frame).
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Είναι γνωστό ότι υπό την επενέργεια πλευρικών δράσεων, οι τοιχοπληρώσεις αποκολλώνται
μερικώς από το περιβάλλον πλαίσιο, διατηρώντας επαφή μόνο στις δύο απέναντι γωνίες της
διαγωνίου η οποία βρίσκεται υπό θλιπτική ένταση και μπορεί να προσομοιαστεί μέσω της λειτουργίας
μιας θλιβόμενης ράβδου (compression strut action) όπως φαίνεται ενδεικτικά στο παρακάτω σχήμα.

Σχ. 1 Σχηματική αναπαράσταση της παραμόρφωσης των τοιχοπληρωμένων πλαισίων
Αυτός ο τρόπος λειτουργίας των τοιχοπληρώσεων επηρεάζει σημαντικά την πλευρική δυσκαμψία της
κατασκευής κάτι το οποίο έχει καταδειχθεί από πλήθος πειραματικών (Smith 1966, Page et al. 1985,
Mehrabi et al. 1966, Buonopane and White 1999, Santhi et al. 2005, Cavaleri et al. 2005, Cavaleri and
Di Trapani 2014) και αναλυτικών διερευνήσεων (Liauw & Kwan 1984, Dhanasekar and Page 1986,
Asteris 1996, Syrmakezis and Asteris 2001, Asteris et al. 2011, Chrysostomou and Asteris 2012,
Saneinejad and Hobbs 1995, Asteris 2003 & 2005, Moghaddam 2004, Kakaletsis and Karayannis
2009, Cavaleri and Papia 2003, Cavaleri and Papia 2014, Cavaleri and Di Trapani 2015, Campione et
al. 2014). Αυτή η αύξηση της δυσκαμψίας της κατασκευής μαζί με την ταυτόχρονη αύξηση της μάζας
αυτής έχει ως αποτέλεσμα την έντονη μείωση της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου της κατασκευής η οποία
και θεωρείται ως μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους που υπεισέρχονται στον αντισεισμικό
σχεδιασμό των κατασκευών. Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί μια πληθώρα σχέσεων για τον
υπολογισμό της ιδιοπεριόδου ταλάντωσης οι οποίες αφενός δεν λαμβάνουν υπόψη τις τοιχοπληρώσεις
και αφετέρου όπως θα δειχθεί στην επόμενη παράγραφο είναι συχνά αντικρουόμενες, γεγονός που
καθιστά επισφαλή τη χρήση τους.
Η παρούσα εργασία, παρουσιάζει μια εκτενή και εις βάθος αναλυτική διερεύνηση των παραμέτρων
που επηρεάζουν τη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο των τοιχοπληρωμένων κατασκευών, όπως είναι ο αριθμός
των ανοιγμάτων, το μήκος των ανοιγμάτων, η δυσκαμψία (stiffness) των τοιχοπληρώσεων και το
ποσοστό των ανοιγμάτων τους όπως είναι οι πόρτες και τα παράθυρα.
Υπολογισμός της Θεμελιώδους Ιδιοπεριόδου
Στη παράγραφο αυτή παρουσιάζονται οι πιο αντιπροσωπευτικές προτάσεις της βιβλιογραφίας για τον
προσδιορισμό της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου των τοιχοπληρωμένων κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα τόσο σε επίπεδο εθνικών και διεθνών κανονισμών όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων
ερευνητών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι προτάσεις για τον προσδιορισμό της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου
ταλάντωσης (Τ) των κατασκευών σχετίζονται κυρίως με το συνολικό ύψος των κτηρίων και δεν
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λαμβάνουν υπόψη τις τοιχοπληρώσεις. Η πιο αντιπροσωπευτική και συνάμα ευρέως αποδεκτή
πρόταση περιγράφεται από την παρακάτω σχέση:
T  Ct H 3 / 4

(1)

όπου H είναι το συνολικό ύψος του κτηρίου (σε μέτρα) και Ct είναι ένας αριθμητικός συντελεστής
που εξαρτάται από την τυπολογία της κατασκευής. Η εν λόγω σχέση υιοθετήθηκε για πρώτη φορά το
1978 (Applied Technology Council 1978) για τις πλαισιακές κατασκευές ΩΣ και στη συνέχεια το
2004 υιοθετήθηκε από τον Ευρωπαϊκό αντισεισμικό κανονισμό (Eurocode 8 2004). Παρομοίως, άλλοι
κώδικες αναφέρουν τον ίδιο τύπο με μικρές παραλλαγές στην τιμή του συντελεστή Ct. Σε αυτούς
συμπεριλαμβάνονται ο αντισεισμικός κανονισμός της Νέας Ζηλανδίας (NZSEE 2006) με τιμή 0,09
για πλαίσια ωπλισμένου σκυροδέματος, 0,14 για χαλύβδινες κατασκευές και 0,06 για άλλους τύπους
κτηρίων, και ο αντισεισμικός κανονισμός του Ισραήλ (Israel IC-413 1994) που παρουσιάζει τις τιμές
0,073, 0,085 και 0,049 για ΩΣ, χαλύβδινες και άλλες τυπολογίες κτηρίων αντίστοιχα. Μια
επικαιροποιημένη έκδοση της προηγούμενης σχέσης, προτείνεται από τη FEMA 2003 (Federal
Emergency Management Agency 2003) η οποία και είναι:
T  C r H nx

(2)

όπου Hn το συνολικό ύψος (σε μέτρα) και οι τιμές των Cr και x είναι 0,0466 και 0,9 αντίστοιχα.
Άλλοι κανονισμοί παρέχουν σχέσεις για τη θεμελιώδη περίοδο που σχετίζονται με τον αριθμό των
ορόφων των κτηρίων και όχι με το ύψος τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο Εθνικός Οικοδομικός
Κανονισμός του Καναδά (The National Building Code 1995) ο οποίος για μια κατασκευή ΩΣ με N
ορόφους υπεράνω του εδάφους, προτείνει την ακόλουθη σχέση:
T  0.1N

(3)

Επιπρόσθετα των εθνικών και διεθνών κανονισμών, προτάσεις για τον προσδιορισμό της
ιδιοπεριόδου ταλάντωσης έχουν προταθεί και από αρκετούς ερευνητές. Μεταξύ αυτών
συγκαταλέγεται η πρόταση των Chopra και Goel (Chopra and Goel 2000) μέσω της παρακάτω
σχέσης:
T  0.067H 0.9

(4)

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι σχέσεις που έχουν προταθεί από ερευνητές για τον
προσδιορισμό της ιδιοπεριόδου ενώ στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται συγκριτικά οι κυριότερες προτάσεις
για την θεμελιώδη ιδιοπερίοδο των κατασκευών συναρτήσει του ύψους της κατασκευής.
Πίν. 1 Εκφράσεις για τον προσδιορισμό της ιδιοπεριόδου ταλάντωσης
Expression

Author

T = 0.053 H0.9
T = 0.067 H

0.9

T = 0.0294 H

0.804

T = 0.1 H

Chopra &Goel(2000)
Hong & Hwang (2000)
Crowley &Pinho(2004)

T = 0.055 H
T = 0.026 H

Goel& Chopra (1997)

Crowley &Pinho(2006)
0.9

Guler, Yuksel, and Kocak(2008)

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος«Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Σχ. 2 Σύγκριση των προτάσεων για τον προσδιορισμό της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου κατασκευών
από οπλισμένο σκυρόδεμα
Είναι προφανές ότι υπάρχουν ιδιαίτερα έντονες διαφορές μεταξύ των διαφορετικών προτάσεων κάτι
που καθιστά επισφαλή τη χρήση τους και συνάμα αναγκαία τη συνέχιση της έρευνας για τη
διατύπωση αξιόπιστων προτάσεων για τον προσδιορισμό της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου.
Περιγραφή των Πλαισίων που Μελετήθηκαν
Είδη κτηρίων και παράμετροι τοιχοπληρώσεων
Στα πλαίσια της διερεύνησης των παραμέτρων που επηρεάζουν τη θεμελιώδη περίοδο των
τοιχοπληρωμένων επίπεδων πλαισιακών κατασκευών ΩΣ μελετήθηκαν επίπεδα πλαίσια με αριθμό
ορόφων από 1 έως και 24 (Σχήμα 3). Το ύψος των ορόφων για όλα τα κτήρια είναι σταθερό και ίσο με
3,0 m. Ο αριθμός των ανοιγμάτων ποικίλλει μεταξύ 2, 4 και 6. Για κάθε περίπτωση, μελετούνται
τέσσερα διαφορετικά μήκη ανοιγμάτων τα οποία και είναι 3.00 m, 4.50 m, 6.00 m και 7.50 m.
Επιπρόσθετα τα παραπάνω πλαίσια μελετώνται τόσο για την περίπτωση που είναι πλήρως
τοιχοπληρωμένα όσο και για την περίπτωση μερικής τοιχοπλήρωσης εντός των φατνωμάτων. Τα
παραπάνω πλαίσια μελετήθηκαν για δυο αντιπροσωπευτικά πάχη της τοιχοπλήρωσης 0.15 και 0.25 m.
Εξετάζεται επίσης η επίδραση των ανοιγμάτων εντός των τοιχοπληρώσεων. Τα ανοίγματα των
τοιχοπληρώσεων δίνονται ως ποσοστό της επιφάνειας των φατνωμάτων (τοίχοι πλήρωσης).
Μελετώνται πέντε διαφορετικές περιπτώσεις για ανοίγματα τοιχοπληρώσεων. Αυτές είναι: Πλήρεις
τοιχοπληρώσεις (ποσοστό ανοίγματος 0%), τοιχοπληρώσεις με μικρά και μεγάλα ανοίγματα (25%,
50% και 75%) και γυμνά πλαίσια (ποσοστό ανοίγματος 100%).
Επιπλέον, πέντε διαφορετικές τιμές υιοθετούνται για τη θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας των
τοιχοπληρώσεων με στόχο την προσομοίωση ελαφριάς, μέτριας και ισχυρής φέρουσας τοιχοποιίας,
δηλαδή 1.50 MPa, 3.00 MPa, 4.50 MPa, 8.00 MPa και 10.00 MPa. Αυτές οι τιμές θεωρείται ότι
καλύπτουν τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις τοιχοπληρώσεων. Το σύνολο των παραμέτρων των
γεωμετρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των πλαισίων που διερευνήθηκαν παρουσιάζονται
συγκεντρωτικά στον Πίνακα 2.
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Σχ. 3 Τομής ενός τοιχοπληρωμένου πλαισίου από οπλισμένο σκυρόδεμα

Πίν. 2 Γεωμετρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των πλαισίων που διερευνήθηκαν
Concrete strength

25 MPa

Modulus of elasticity of concrete, Ec

31 GPa

Steel tensile yield strength

500 MPa

Size of beams

250/600 mm

Slab thickness

150 mm

Dead loads

1.50 kN/m2 + 0.90 kN/m2

Live loads

3.50 kN/m2

Number of floors

1 to 24 by 1

Storey height

3m

Span length

3.0 m, 4.5 m, 6.0 m, 7.5 m

Number of spans

2, 4, 6

Masonry compressive strength, fm

1.5 MPa, 3.0 MPa, 4.5 MPa, 8.0 MPa, 10.0 MPa

Modulus of elasticity of masonry, Em

1.5 GPa, 3.0 GPa, 4.5 GPa, 8.0 GPa, 10.0 GPa

Thickness of infill panel, tw

150 mm, 250 mm

Infill wall opening percentage

0% (fully infilled), 25%, 50%, 75%, 100% (bare frame)
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Σχεδιασμός των Πλαισίων
Ο σχεδιασμός των πλαισίων έγινε βάσει των προτύπων των ευρωκωδίκων χρησιμοποιώντας το
λογισμικό FESPA (FESPA 10 for windows 2013). Τα πλαίσια μελετήθηκαν για σεισμική ζώνη I με
μέγιστη επιτάχυνση εδάφους αναφοράς σε έδαφος τύπου A, agR = 0.16 g. Ο συντελεστής
σπουδαιότητας γI θεωρήθηκε ίσος με 1.0 και ο τύπος εδάφους ως B με συντελεστή εδάφους S = 1.2,
σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8. Επίσης θεωρήθηκε μέση κατηγορία πλαστιμότητας (medium
ductility class, DCM) με δείκτη συμπεριφοράς, q ίσο με 3.45. Η κατηγορία αντοχής του
σκυροδέματος C25/30 χρησιμοποιήθηκε για δοκούς και υποστυλώματα, ενώ η ποιότητα χάλυβα
B500c χρησιμοποιήθηκε για τις ράβδους χάλυβα οπλισμού. Το μόνιμο φορτίο ήταν 1,50 kN/m2 συν
0,90 kN/m2 συμπεριλαμβάνοντας τους εσωτερικούς τοίχους χωρισμάτων στη μάζα του κτηρίου. Το
κινητό φορτίο ελήφθη ίσο με 3.50 kN/m2. Για τις πλάκες θεωρήθηκε πάχος 150mm για όλες τις
περιπτώσεις που διερευνήθηκαν. Οι δοκοί ήταν 250/600mm για όλα τα πλαίσια. Ο λόγος διαμήκους
οπλισμού των υποστυλωμάτων διατηρήθηκε σε χαμηλές τιμές, μεταξύ 1.00% και 1.50%, όντας στις
περισσότερες περιπτώσεις κάτω του 1.15%.
Προσομοίωση κατασκευής
Η προσομοίωση όλων των κτηρίων έγινε μέσω επίπεδων πλαισίων χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα
Seismostruct (SeismoSoft (2013). Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκε ένα στοιχείο πλαστικής άρθρωσης
(plastic-hinge element) για την προσομοίωση των δοκών και των υποστυλωμάτων ενώ για το
σκυρόδεμα έγινε χρήση του προσομοιώματος των Mander, Priestley, and Park (Mander et al. 1988)
που τροποποιήθηκε αργότερα από τους Martinez, Rueda, και Elnashai (Martinez et al. 1997) και για
το χάλυβα έγινε χρήση του ευρέως αποδεκτού προσομοιώματος των Menegotto και Pinto (Menegotto
and Pinto 1973). Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος ήταν 25 MPa και το όριο διαρροής (yield
strength) του χάλυβα ήταν 500 MPa. Η μάζα υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό
σεισμικών φορτίων, δηλαδή τα μόνιμα φορτία συν το 30% των κινητών φορτίων.
Η τοιχοποιία προσομοιώθηκε με χρήση του προσομοιώματος των θλιπτήρων (struts) που έχει
προταθεί από τον Crisafulli (Crisafulli το 1997). Κάθε τοιχοπλήρωση αναπαριστάται από τέσσερις
θλιπτήρες και ένα διατμητικό ελατήριο (Σχήμα 4).

Σχ. 4 Στοιχείο φατνώματος τοιχοπλήρωσης που προτάθηκε από τον (Crisafulli 1997).
a)Ελκυστήρες/θλιπτήρες, b) Διατμητικός θλιπτήρας.
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Προσομοίωση τοιχοπληρώσεων
Το πρώτο προσομοίωμα για τις τοιχοπληρώσεις προτάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '60 από τον
Polyakov (Polyakov 1960) οποίος και πρότεινε την προσομοίωση αυτών μέσω μιας διαγώνιας
θλιβόμενης ράβδου. Αυτή η πρόταση υιοθετήθηκε αργότερα από τον Holmes (Holmes 1961), ο
οποίος αντικατέστησε την τοιχοπλήρωση με έναν αρθρωτό ισοδύναμο διαγώνιο θλιπτήρα
κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό και με πάχος αυτό της τοιχοπλήρωσης ενώ για το πλάτος w αυτής
πρότεινε την παρακάτω σχέση:

w 1

d 3

(5)

όπου, d είναι το μήκος της διαγωνίου της τοιχοπλήρωσης (Σχήμα 1). Ο κανόνας του "ενός τρίτου"
θεωρήθηκε εφαρμόσιμος ανεξαρτήτως της σχετικής δυσκαμψίας του πλαισίου και της
τοιχοπλήρωσης. Έναν χρόνο αργότερα, ο Smith (Smith 1962), βασιζόμενος στα πειραματικά
δεδομένα από πλήθος δοκιμών χρησιμοποιώντας τοιχοπληρωμένα πλαίσια χάλυβα, ανακάλυψε ότι η
τιμή του λόγου w/d κυμαίνεται από 0,10 έως 0,25. Από τα μέσα της δεκαετίας του '60 και έπειτα, ο
Smith και οι συνεργάτες του χρησιμοποιώντας πειραματικά δεδομένα (Smith, 1966, Smith 1967,
Smith 1969) συσχέτισαν το πλάτος του ισοδύναμου διαγώνιου θλιπτήρα με το μήκος επαφής της
τοιχοπλήρωσης με το περιβάλλον πλαίσιο (surrounding frame) προτείνοντας την παρακάτω αναλυτική
εξίσωση:

E t sin 2
h  h 4 w w
4 EIh w

(6)

όπου Ew είναι μέτρο ελαστικότητας της τοιχοπλήρωσης, EI είναι η δυσκαμψία, tw είναι το πάχος της
τοιχοπλήρωσης, h είναι το ύψος του υποστυλώματος αξονομετρικά, hw είναι το ύψος των
φατνωμάτων τοιχοπλήρωσης και θ η γωνία, της οποίας η εφαπτόμενη γραμμή είναι ο λόγος ύψους
προς πλάτος τοιχοπλήρωσης, η οποία και ισούται με:

h 
  tan 1  w 
 Lw 

(7)

όπου Lw είναι το μήκος του φατνώματος τοιχοπλήρωσης. Όλες οι παραπάνω παράμετροι
παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.
Βασιζόμενος σε πειραματικά και αναλυτικά δεδομένα, ο Mainstone το 1970 πρότεινε μια
εμπειρική εξίσωση για τον υπολογισμό του ισοδύναμου πλάτους του θλιπτήρα, που δίνεται από την
εξίσωση:

w
 0.16 0.3
h
d

(8)

Αργότερα, οι Mainstone και Weeks (Mainstone, Weeks 1971) και ξεχωριστά ο Mainstone (Mainstone
1974), βασιζόμενοι σε πειραματικά και αναλυτικά δεδομένα, πρότειναν επίσης μια εμπειρική εξίσωση
για τον υπολογισμό του ισοδύναμου πλάτους του θλιπτήρα, που δίνεται ως:
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w
 0.175 0.4
h
d

(9)

Η εξίσωση (9) συμπεριλήφθηκε στη FEMA-274 καθώς και στη FEMA-306, δεδομένου ότι
αποδείχθηκε ως η πιο δημοφιλής με το πέρασμα των χρόνων. Αυτή η εξίσωση έγινε αποδεκτή από την
πλειονότητα των μελετητών που ασχολούνται με την ανάλυση των τοιχοπληρωμένων κατασκευών.
Το μεγαλύτερο μέρος των υφιστάμενων μελετών διερευνά τη συμπεριφορά των τοιχοπληρώσεων
χωρίς ανοίγματα, αν και συχνά υπάρχουν σημαντικά ανοίγματα. Στη παρούσα εργασία λαμβάνεται
υπόψη η ύπαρξη των ανοιγμάτων εντός της τοιχοπλήρωσης μέσω ενός συντελεστή μείωσης της
δυσκαμψίας της τοιχοπλήρωσης λ ο οποίος και υπολογίζεται από την σχέση:

0.54   1.14
  1  2 w
w

(10)

όπου αw είναι ο λόγος της επιφάνειας του ανοίγματος προς την επιφάνεια της τοιχοπλήρωσης. Στην εν
λόγω μελέτη, αυτός ο συντελεστής χρησιμοποιείται για να τροποποιήσει τις εξισώσεις του
προσομοιώματος του Crisafulli, που περιγράφονται παραπάνω.
Αποτελέσματα
Επίδραση της αριθμού των ανοιγμάτων στη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο
Όπως ήδη αναφέρθηκε όλα τα πλαίσια μελετήθηκαν για διαφορετικό αριθμό ανοιγμάτων. Στο Σχήμα
5 παρουσιάζονται τα αναλυτικά αποτελέσματα για αριθμό ανοιγμάτων 2, 4 και 6 σε σύγκριση με δυο
προτάσεις της βιβλιογραφίας (Eurocode 8 2004, Hong & Hwang 2000). Τα πλαίσια ήταν πλήρως
τοιχοπληρωμένα, το πλάτος ανοίγματος 4.50m και η δυσκαμψία της τοιχοπλήρωσης Et=2.25×10^5
kN/m. Από το σχήμα επιβεβαιώνεται η μεγάλη διασπορά των τιμών της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου για
διαφορετικές προτάσεις της βιβλιογραφίας καθώς επίσης καταδεικνύεται με σαφήνεια ότι η επιρροή
του αριθμού των ανοιγμάτων στη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο είναι σχεδόν μηδενική.
Επίδραση του πλάτος των ανοιγμάτων στη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο
Όλα τα πλαίσια μελετήθηκαν για διαφορετικό πλάτος αυτών. Στο Σχήμα 6 παρουσιάζονται τα
αναλυτικά αποτελέσματα για πλάτος ανοιγμάτων 3.00, 4.50 και 6.00m επίσης σε σύγκριση με δυο
προτάσεις της βιβλιογραφίας (Eurocode 8 2004, Hong & Hwang 2000). Τα πλαίσια ήταν πλήρως
τοιχοπληρωμένα, με 6 ανοίγματα ενώ η δυσκαμψία της τοιχοπλήρωσης ήταν Et=4.50×10^5 kN/m.
Από το σχήμα επιβεβαιώνεται επίσης η μεγάλη διασπορά των τιμών της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου για
διαφορετικές προτάσεις της βιβλιογραφίας καθώς επίσης καταδεικνύεται ότι το πλάτος του
ανοίγματος/φατνώματος επηρεάζει σημαντικά την τιμή της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου των
τοιχοπληρωμένων κατασκευών.
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Σχ. 5 Επιρροή του αριθμού των ανοιγμάτων στη Θεμελιώδη ιδιοπερίοδο (πλάτος
ανοίγματος 4.50m, πλήρως τοιχοπληρωμένο, δυσκαμψία Et=2.25×10^5 kN/m).

Σχ. 6 Επιρροή του πλάτους των ανοιγμάτων στη Θεμελιώδη ιδιοπερίοδο (αριθμός
ανοιγμάτων 6, πλήρως τοιχοπληρωμένα, δυσκαμψία Et=4.50×10^5 kN/m).
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Επίδραση της δυσκαμψίας των τοιχοπληρώσεων στη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο
Στα Σχήματα 7 απεικονίζεται η επιρροή της δυσκαμψίας των φατνωμάτων τοιχοπλήρωσης Et (E:
μέτρο ελαστικότητας, t: πάχος του φατνώματος τοιχοπλήρωσης) στην καθορισμένη θεμελιώδη
ιδιοπερίοδο των τοιχοπληρωμένων κατασκευών. Ειδικότερα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
διερεύνησης για πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος με 12 και 24 ορόφους με έξι ανοίγματα και για
τρία διαφορετικά μήκη ανοιγμάτων 3.00, 4.50 και 6.00m. Από τα Σχήματα 7, είναι εμφανές ότι η
ιδιοπερίοδος είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στη δυσκαμψία των φατνωμάτων τοιχοπλήρωσης. Οι
τοιχοπληρώσεις δρουν ως διαγώνιος αντιστήριξη και αντιστέκονται στην εγκάρσια μετακίνηση
(lateral deflection). Συνεπώς, όταν αυξάνεται η δυσκαμψία των φατνωμάτων τοιχοπλήρωσης,
μειώνεται η εγκάρσια μετακίνηση και η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος. Φαίνεται ότι η επίδραση του
μήκους ανοίγματος στη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο της κατασκευής είναι μικρότερη όσο αυξάνεται η
δυσκαμψία των τοιχοπληρώσεων. Το μήκος ανοίγματος έχει μεγαλύτερη επίδραση στα γυμνά
πλαίσια. Για δυσκαμψία τοιχοπλήρωσης ίση με 25 x 105 kN/m, είναι εμφανές ότι η αλλαγή στο μήκος
ανοίγματος δεν επηρεάζει σημαντικά τη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο των πλαισίων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αύξηση της δυσκαμψίας από 0 (γυμνό πλαίσιο) σε 25 x 10 5 kN/m (πολύ
ισχυρή τοιχοποιία) συνεπάγεται μείωση της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου 80 % και μάλιστα η μείωση
αυτή είναι ίδια ανεξαρτήτως του αριθμού των ορόφων των πλαισίων.
Επίδραση του ποσοστού ανοίγματος στη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο
Τα Σχήματα 8 απεικονίζουν την επίδραση του ανοίγματος της τοιχοπλήρωσης στη θεμελιώδη
ιδιοπερίοδο τοιχοπληρωμένων πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος 12 και 24 ορόφων με έξι
ανοίγματα και μήκος ανοίγματος 6m. Από τα Σχήματα αυτά είναι εμφανές ότι καθώς το ποσοστό
ανοίγματος της τοιχοπλήρωσης αυξάνεται από πλήρως τοιχοπληρωμένα (δηλαδή, χωρίς ανοίγματα,
ποσοστό ανοίγματος τοιχοπλήρωσης 0%) σε ποσοστό ανοίγματος 75-80%, αυξάνεται σχεδόν
γραμμικά και η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος. Ωστόσο, όταν το ποσοστό ανοίγματος κυμαίνεται από 80%
έως 100% (δηλαδή, γυμνό πλαίσιο), το άνοιγμα δεν επηρεάζει τις θεμελιώδεις ιδιοπεριόδους. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι όταν το άνοιγμα είναι άνω του 85%, η μάζα και η δυσκαμψία της
τοιχοπλήρωσης δεν επηρεάζει τη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο. Τέλος, όσο μεγαλύτερη είναι η δυσκαμψία
της τοιχοποιίας, τόσο μικρότερη είναι η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος κάτι το οποίο παρουσιάστηκε και
στην προηγούμενη παράγραφο. Για το πλαίσιο των 12 ορόφων και για τιμές δυσκαμψίας της
τοιχοπλήρωσης (Et) που κυμαίνονται από 0 έως 25 x 105 kN/m, η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος
κυμαίνεται μεταξύ 0,30s (πλήρης τοιχοπλήρωση) και 1,58s (γυμνό πλαίσιο) ενώ για πλαίσιο 24
ορόφων, η ιδιοπερίοδος κυμαίνεται μεταξύ 0,60s και 3,15s. Η μείωση της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου
των πλήρως τοιχοπληρωμένων πλαισίων σε σύγκριση με τα γυμνά πλαίσια είναι της τάξης του 80%.
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α) αριθμός ορόφων 12, αριθμός ανοιγμάτων 6, πλήρως τοιχοπληρωμένα

β) αριθμός ορόφων 24, αριθμός ανοιγμάτων 6, πλήρως τοιχοπληρωμένα
Σχ. 7 Επιρροή της δυσκαμψίας της τοιχοπλήρωσης στη Θεμελιώδη ιδιοπερίοδο των
τοιχοπληρωμένων πλαισιακών κατασκευών
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α) αριθμός ορόφων 12, αριθμός ανοιγμάτων 6

β) αριθμός ορόφων 24, αριθμός ανοιγμάτων 6
Σχ. 8 Επιρροή του ποσοστού ανοίγματος της τοιχοπλήρωσης στη Θεμελιώδη
ιδιοπερίοδο των τοιχοπληρωμένων πλαισιακών κατασκευών
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Συμπεράσματα
Στη παρούσα εργασία, παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα μιας εκτεταμένης αναλυτικής διερεύνησης
των παραμέτρων που επηρεάζουν τη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο τοιχοπληρωμένων πλαισιακών
κατασκευών ΩΣ. Στις παραμέτρους που διερευνήθηκαν συγκαταλέγονται ο αριθμός των ανοιγμάτων,
το μήκος του ανοίγματος στη διεύθυνση της κίνησης, η δυσκαμψία της τοιχοπλήρωσης και το
ποσοστό ανοίγματος του φατνώματος τοιχοπλήρωσης. Στα κυριότερα συμπεράσματα
συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 ο αριθμός των ανοιγμάτων δεν επιδρά σημαντικά στην ιδιοπερίοδο,
 αυξάνοντας το μήκος του ανοίγματος, αυξάνεται και η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος των
τοιχοπληρωμένων πλαισιακών κατασκευών ΩΣ. Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί μια
γραμμική σχέση μεταξύ της ιδιοπεριόδου και του μήκους ανοίγματος,
 η αύξηση της δυσκαμψίας του φατνώματος τοιχοπλήρωσης μειώνει τη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο
κατά περίπου 80%,
 όσο το άνοιγμα της τοιχοπλήρωσης μεγαλώνει από μηδενικό σε ποσοστό 80%, η θεμελιώδης
ιδιοπερίοδος της κατασκευής αυξάνεται σχεδόν γραμμικά. Ωστόσο, όταν το ποσοστό
ανοίγματος είναι ≥80%, η αύξηση του ανοίγματος δεν επηρεάζει τη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο
της κατασκευής καθώς είναι σχεδόν όμοια με την ιδιοπερίοδο της γυμνής κατασκευής,
 όσο μεγαλύτερη είναι η δυσκαμψία της τοιχοποιίας, τόσο μικρότερη είναι η θεμελιώδης
ιδιοπερίοδος.
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