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ΑΡΧΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 



❑ Ταχύς οπτικός έλεγχος, εντοπισμός βλαβών

❑ Kατηγοριοποίησή βλαβών βάσει σπουδαιότητας και είδους ρωγμών

❑ Αποτύπωση κατασκευής και σύγκριση με υφιστάμενα σχέδια

Αρχική τεκμηρίωση κατασκευής και καταγραφή βλαβών (1/2)



❑ Καθορισμός των μηχανικών χαρακτηριστικών της τοιχοποιίας μέσω 
εργαστηριακών ελέγχων

Αρχική τεκμηρίωση κατασκευής και καταγραφή βλαβών (2/2)

❑ Καθορισμός Επιπέδων Γνώσης (EN1998-3, §3.3)

• ΕΓ1: Περιορισμένη Γνώση
₋ Καταχρηστικές τιμές από εμπειρία & Περιορισμένες επί τόπου δοκιμές,

• ΕΓ2: Κανονική (Εκτεταμένη) Γνώση 
₋ Τιμές αρχικής μελέτης & Περιορισμένες επί τόπου δοκιμές, ή
₋ Εκτεταμένες επί τόπου δοκιμές,

• ΕΓ3: Πλήρης (Διεξοδική) Γνώση 
₋ Τιμές αρχικής μελέτης βάσει δοκιμών & Περιορισμένες επί τόπου δοκιμές, ή
₋ Διεξοδικές επί τόπου δοκιμές.



ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ



“Γίνεται διακριτοποίηση του δομήματος με τη λογική του 
ισοδύναμου πλαισίου (επίπεδου ή χωρικού), το οποίο συντίθεται 
από κατακόρυφα (για τους πεσσούς) και οριζόντια (για τους 
υπέρθυρους δίσκους) ραβδωτά στοιχεία, τα οποία συνδέονται μέσω 
άκαμπτων κοινών τμημάτων. 
Η προσομοίωση αυτή επιτρέπεται να γίνεται μόνο αν συντρέχουν οι 
παρακάτω προϋποθέσεις ταυτοχρόνως: 
i) έχει εξασφαλισθεί η επαρκής διαφραγματική λειτουργία των 
πατωμάτων και της στέγης (§5.3.6) 
ii) η διάταξη των ανοιγμάτων είναι τέτοια ώστε κάθε πεσσός να έχει 
περίπου σταθερό μήκος (οριζόντια διάσταση στο επίπεδο του 
τοίχου) από τη στάθμη της θεμελίωσης μέχρι τη στέψη του τοίχου 
iii) ο λόγος του ύψους προς το ελεύθερο μήκος του πεσσού (στον 
όροφο) υπερβαίνει το 2.0 
Τα οιονεί γραμμικά μέλη διέρχονται από τον κεντροβαρικό άξονα 
του μέλους που προσομοιώνουν και έχουν γεωμετρικές ιδιότητες 
αυτές του μέλους το οποίο προσομοιώνουν.”

ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (1/2)

➢ ΚΑΔΕΤ-ΣΧΕΔΙΟ 1, Μάρτιος 2019
5.3.3.3 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ



▪ Με τη μέθοδο του ισοδύναμου πλαισίου (ΜΙΠ), η κατασκευή 
προσομοιώνεται ως ένα σύνολο από γραμμικά στοιχεία. 

▪ Θεωρείται ότι κάθε τοίχος αποτελείται από 3 είδη στοιχείων: 
Α. Πεσσούς
Β. Υπέρθυρα - Ποδιές
Γ. Δοκοί σύζευξης

➢ ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ:

▪ Η ΜΙΠ αποτελεί μία δημοφιλή μέθοδο προσομοίωσης των 
κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία στην επαγγελματική 
πρακτική, λόγω της αξιοσημείωτης απλότητας της εφαρμογής 
της και της ευκολίας στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

▪ Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της μεθόδου, είναι 
μεγαλύτερη όταν η ανάλυση του φορέα πραγματοποιείται με 
μη γραμμικές μεθόδους, οι οποίες επιτρέπουν την 
ανακατανομή των δυνάμεων για μεγάλες παραμορφώσεις.

Οι πεσσοί και τα υπέρθυρα - ποδιές είναι παραμορφώσιμα
στοιχεία, ενώ οι δοκοί σύζευξης αποτελούν απαραμόρφωτα
στοιχεία σύνδεσης των πεσσών με τα υπέρθυρα - ποδιές.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (2/2)



ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ



▪ Εισαγωγή σχεδίου στο SCADA Pro,
▪ Επιλογή layer σχεδίου για μετατροπή σε γραμμές 

του SCADA,
▪ Δημιουργία νέας στρώσης για ανεξάρτητη επιλογή,
▪ Άνοιγμα Τυπικών Κατασκευών, 
▪ Σχηματισμός ανοιγμάτων,
▪ Εισαγωγή στο περιβάλλον του SCADA,
▪ Διαγραφή των πλεγμάτων. 

➢ Με χρήση 2D dwg αρχείου:

▪ Εισαγωγή σχεδίου στο SCADA Pro,
▪ Επιλογή layer σχεδίου για μετατροπή σε 

γραμμές του SCADA.

➢ Με χρήση 3D dwg αρχείου:

▪ Σχεδίαση με σχετικές και απόλυτες συντεταγμένες

➢ Με χρήση σχεδιαστικών εντολών του SCADA Pro:

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ – Σχεδιασμός περιγράμματος (1/4)



▪ Τύπος
▪ Διάζωμα
▪ Γεωμετρία

➢ Καθορισμός τοίχων:

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ – Μέθοδος Ισοδύναμου Πλαισίου (2/4)



▪ Γεωμετρία
▪ Πρέκια
▪ Στατική λειτουργία Ράβδου

➢ Καθορισμός ανοιγμάτων:

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ – Μέθοδος Ισοδύναμου Πλαισίου (3/4)

Τρεις τρόποι συμμετοχής των υπέρθυρων και 
των ποδιών στο μαθηματικό προσομοίωμα:

• Πλήρης σύνδεση
• Μερική σύνδεση
• Να μη ληφθεί υπόψη



➢ Μαθηματικό Μοντέλο:

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ – Μέθοδος Ισοδύναμου Πλαισίου (4/4)

▪ ΠΕΣΣΟΙ→ κεντροβαρικά, με rigid offsets ανάλογα 
με τη γεωμετρία του τοίχου και των ανοιγμάτων

▪ ΔΟΚΟΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ → μεγάλης ακαμψίας, 
αβαρή, μπετονένια

▪ ΥΠΕΡΘΥΡΑ - ΠΟΔΙΕΣ → κεντροβαρικά



ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Διαδικασία ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

για τη
Μ.Ι.Π. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ



❑ ΓΕΝΙΚΑ

• Η Ανελαστική Στατική ανάλυση παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της
διαδικασίας μετάβασης του φορέα από την ελαστική στην ανελαστική
κατάσταση.

❑ ΣΤΟΧΟΣ

• Η εκτίμηση του μεγέθους των ανελαστικών παραμορφώσεων που θα αναπτυχθούν στα δομικά
στοιχεία ανάλογα με την ικανότητά τους, όταν το κτίριο υπόκειται στη σεισμική δράση για την οποία
γίνεται αποτίμηση.

• Οι αναπτυσσόμενες παραμορφώσεις πρέπει να είναι < από τις απαιτούμενες παραμορφώσεις,

σύμφωνα με τους Στόχους (= Σεισμική Δράση + Σ.Ε.) αποτίμησης που έχουν τεθεί.

• Η πληροφορία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς έτσι εντοπίζονται οι
ομάδες δομικών στοιχείων που περνούν πρόωρα στην διαρροή.

Διαδικασία ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - Μ.Ι.Π. Τοιχοποιίας (1/11)



• Η προσομοίωση της ανελαστικής συμπεριφοράς των στοιχείων υλοποιείται 
θεωρώντας συγκεντρωμένη πλαστικότητα στα άκρα των μελών.

• Η συγκεντρωμένη πλαστικότητα περιγράφεται με ένα καταστατικό νόμο 
εντατικού μεγέθους–παραμόρφωσης με τη μορφή σκελετικού διαγράμματος 
F-δ των δομικών στοιχείων της κατασκευής.

❑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 1. Καθορισμός ανελαστικής συμπεριφοράς & κατασκευή διαγράμματος F-δ

• Ειδικότερα για την τοιχοποιία, χρησιμοποιείται ο ανελαστικός νόμος 
τέμνουσας δύναμης– γωνία στροφής χορδής (V-θ).

Διαδικασία ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - Μ.Ι.Π. Τοιχοποιίας (2/11)



2. Το προσομοίωμα υποβάλλεται σε οριζόντια φορτία 
κατανεμημένα κατά τρόπο ανάλογο προς τις 
αδρανειακές δυνάμεις του σεισμού. 

3. Σε κάθε βήμα υπολογίζεται η μετακίνηση κορυφής,
κόμβος ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τη αρχική
απομειωμένη δυσκαμψία* σύμφωνα με τον ΚΑΔΕΤ.

❑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Για όλες τις αναλύσεις απαιτείται η εφαρμογή δύο τουλάχιστον 
διαφορετικών καθ’ ύψος κατανομών φορτίων, μία ορθογωνική
και μία  τριγωνική.

Τα φορτία αυξάνονται μονότονα, εν γένει μέχρις ότου ο φορέας δεν 
είναι πλέον σε θέση να φέρει τα κατακόρυφα φορτία του. Κατά τη 
διάρκεια της φορτιστικής διαδικασίας, κάθε φορά που κάποια διατομή 
διαρρέει (δηλαδή σχηματίζεται μια πλαστική άρθρωση) το 
προσομοίωμα τροποποιείται με την εισαγωγή κατάλληλων συνδέσμων 
και η επαυξητική διαδικασία συνεχίζεται. 

Διαδικασία ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - Μ.Ι.Π. Τοιχοποιίας (3/11)



4. Παράγεται η Καμπύλη Αντίστασης*, -
λαμβάνοντας υπόψη και τη Βαθμιαία απώλεια 
αντοχής (Πτωτικοί Κλάδοι*) – η οποία αποτελεί 
τη βάση για όλους τους απαιτούμενους ελέγχους. 
Η πρωτογενής καμπύλη αντίστασης 
εξιδανικεύεται σε μια Διγραμμική Καμπύλη*.

6. Πραγματοποιείται ο Έλεγχος Ικανοποίησης των 
κριτηρίων επιτελεστικότητας* και υπολογίζονται τα 
στοιχεία που αστοχούν για κάθε Σ.Ε.

5. Ο σεισμός σχεδιασμού υπεισέρχεται στη διαδικασία 
μέσω της επιβαλλόμενης από αυτόν μετακίνησης 
του Κόμβου Ελέγχου*, η οποία ονομάζεται 
Στοχευόμενη Μετακίνηση* και υπολογίζεται για 
κάθε Σ.Ε.

Διαδικασία ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - Μ.Ι.Π. Τοιχοποιίας (4/11)



Διαδικασία ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - Μ.Ι.Π. Τοιχοποιίας (5/11)

➢ EC8_Greek Ανελαστική



➢ EC8_Greek Ανελαστική

Υπολογισμός Στοχευόμενης κατά : Το πεδίο αφορά :
Μέλη Τοιχοποιίας
Λοιπά μέλη (μπετό, μεταλλικά)

Επιλογή Καμπύλων ικανότητας με Πτωτικούς Κλάδους Εναπομένουσα αντοχή μετά την πλαστικοποίηση 
και παραμέτρους

Διαδικασία ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - Μ.Ι.Π. Τοιχοποιίας (6/11)



• Με βαθμιαία απώλεια αντοχής:
Σημαίνει τη δημιουργία “πτωτικών 
κλάδων” (απαραίτητο για την τοιχοποιία)

Εξήγηση: Ξεκινάει η 1η καμπύλη η οποία σταματάει όταν ένα άκρο 
μέλους γίνει Κόκκινο:
Κατόπιν, εφαρμόζεται άρθρωση στο άκρο και ξεκινάει η 2η καμπύλη. 

• Μέγιστος αριθμός καμπύλων:
Ορίζεται ο μέγιστος αριθμός των “πτωτικών 
κλάδων” που θα δημιουργηθούν

Διαδικασία ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - Μ.Ι.Π. Τοιχοποιίας (7/11)

θNC=4/3*θu/γRd 

➢ EC8_Greek Ανελαστική



• Ποσοστό Vmax για καμπύλη:
Ορίζεται το εύρος για τον υπολογισμό 
της τελικής καμπύλης.

Εξήγηση: Σταδιακά προκύπτουν οι κλάδοι (2), (3) και (4) και ο φορέας 
φτάνει στην οριακή κατάσταση κατά την οποία η μείωση της τέμνουσας 
βάσης είναι μεγαλύτερη από το 20% της μέγιστης τέμνουσας βάσης 
που είχε αναπτυχθεί στον φορέα, Vmax.
Επισημαίνεται ότι ο κλάδος (4) που βρίσκεται εξ ολοκλήρου κάτω από 
το όριο 20%, δεν περιλαμβάνεται στην τελική καμπύλη ικανότητας του 
φορέα, η οποία ολοκληρώνεται στο τελευταίο σημείο της καμπύλης (3).

Διαδικασία ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - Μ.Ι.Π. Τοιχοποιίας (8/11)

➢ EC8_Greek Ανελαστική



• Πλαστικές αρθρώσεις και στα δύο 
άκρα:

Σημαίνει τη δημιουργία πλαστικής 
άρθρωσης και στο άλλο άκρο του μέλους 
(απαραίτητο για την τοιχοποιία).

Διαδικασία ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - Μ.Ι.Π. Τοιχοποιίας (9/11)

➢ EC8_Greek Ανελαστική



• Εναπομένουσα αντοχή:
Σημαίνει ότι θα ληφθεί υπόψη μία 
εναπομένουσα αντοχή στο άκρο του μέλους 
που αστόχησε,
- με μικρότερη αντοχή Vres, αλλά 
- με μεγαλύτερο θmax

Διαδικασία ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - Μ.Ι.Π. Τοιχοποιίας (10/11)

➢ EC8_Greek Ανελαστική



Διαδικασία ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - Μ.Ι.Π. Τοιχοποιίας (11/11)



ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Έλεγχοι ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ



❑ Σε κάθε βήμα της ανάλυσης και για κάθε άκρο όλων των 
μελών που συμμετέχουν στην ανάλυση, υπολογίζεται ο 
λόγος λ με βάση τη δυσμενέστερη αντοχή όλων των άκρων.

Έλεγχοι ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - Μ.Ι.Π. Τοιχοποιίας (1/6)

ΑΝΤΟΧΗ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ    
1) Κάμψη 
2) Διατμητική ολίσθηση κατά μήκος των οριζόντιων αρμών
3) Διατμητική διαγώνια ρηγμάτωση 

❑ Η μικρότερη από τις 4 αντοχές είναι αυτή 
που ορίζει το είδος της αστοχίας, το όριο 
στροφής θu και καθορίζει και το σκελετικό 
διάγραμμα (διαφορετικό για την εντός και 
εκτός επιπέδου αστοχία).

❑ Οι αντοχές που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία είναι:

ΑΝΤΟΧΗ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ    
4) Κάμψη κατά μήκος των οριζόντιων αρμών



1) Αντοχή υπό Αξονική Δύναμη και Κάμψη 

Αντοχή για ΕΝΤΟΣ επιπέδου Κάμψη 

όπου
(7.2β) 

H0 είναι η απόσταση μεταξύ:
- της διατομής στην οποία αναπτύσσεται η μέγιστη ροπή, και 
- του σημείου μηδενισμού των ροπών. 

(Σχέδιο ΚΑΔΕΤ 2019, παρ.7.2.1):

Έλεγχοι ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - Μ.Ι.Π. Τοιχοποιίας (2/6)

Σχήμα Σ7.1.3. Εντός 
επιπέδου κάμψη 
στοιχείου. (α) Ορισμός 
εσωτερικής ροπής. (β) 
Ορισμός ύψους Ηο σε 
σχέση με το διάγραμμα 
ροπών. (γ) Ορισμός Ηο σε 
τοίχο χωρίς άκαμπτο 
διάφραγμα στην κορυφή 

Όταν αναπτύσσεται η αντοχή σε κάμψη σε κρίσιμη διατομή λόγω 
οριζόντιας σχετικής μετάθεσης των άκρων του τοίχου, τότε ορίζεται 
ως ικανοτική τέμνουσα Vf, η δύναμη που δρα σε διατμητικό μήκος 
Ηο και βρίσκεται σε ισορροπία με την καμπτική αντοχή, σύμφωνα με 
το Σχ. Σ7.1.3. 
Η ικανοτική τέμνουσα Vf συγκρίνεται με την δρώσα τέμνουσα Ved.



2) Αντοχή έναντι αστοχίας από διαγώνια ρηγμάτωση  

Αντοχές για ΕΝΤΟΣ επιπέδου Διάτμηση

(Σ7.2) 

(7.3α) 

(Σχέδιο ΚΑΔΕΤ 2019, παρ.7.2.2):

Έλεγχοι ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - Μ.Ι.Π. Τοιχοποιίας (3/6)

Η διατμητική αντίσταση, Vv ,ενός τοίχου από άοπλη τοιχοποιία μπορεί να υπολογίζεται από τη σχέση:

L´: είναι το μήκος της θλιβόμενης περιοχής του τοίχου 
t : είναι το πάχος του τοίχου, και 
fvd : είναι η μέση διατμητική αντοχή της τοιχοποιίας

fvd,t: είναι η διατμητική αντοχή της τοιχοποιίας που σχετίζεται με 
διαγώνια εφελκυστική ρηγμάτωση 

όπου: 



3) Αντοχή υπό διατμητική αστοχία ολίσθησης κατά μήκος των οριζόντιων αρμών 

fvm0: μέση διατμητική αντοχή απουσίας κατακόρυφου φορτίου.

fb : είναι η κανονικοποιημένη θλιπτική αντοχή του τοιχοσώματος

(7.3β) 
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fvd :είναι η μέση διατμητική αντοχή της τοιχοποιίας η οποία συνυπολογίζει 
και την παρουσία κατακόρυφου φορτίου

όπου: 

(Σχέδιο ΚΑΔΕΤ 2019, παρ.7.2.2):

Αντοχές για ΕΝΤΟΣ επιπέδου Διάτμηση



Αντοχή για ΕΚΤΟΣ επιπέδου Κάμψη

• Παράλληλα στον 
οριζόντιο αρμό 

(περί τον οριζόντιο άξονα)4) Αντοχή υπό κάμψη κατά μήκος των οριζόντιων αρμών

fc : θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας

σ0 = Νsd / (ltw), μέση θλιπτική τάση λόγω  
αξονικής δράσης στην διατομή 

ελέγχου,

l : μήκος τοιχοποιίας,

tw : πάχος τοιχοποιίας

(Σχέδιο ΚΑΔΕΤ 2019, παρ.7.3):

Σχήμα Σ7.1.6: Υπολογισμός αντοχής 
τοίχου σε κάμψη (εκτός επιπέδου δράση) 
σύμφωνα με την θεώρηση ανενεργού 
περιοχής 

Η ροπή κάμψεως την οποία μπορεί να αναλάβει η διατομή ελέγχου 
εξαρτάται από την θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας και από την τιμή του 
(ευμενούς) αξονικού φορτίου, κατά την ακόλουθη σχέση: 

Η ικανοτική τέμνουσα, FyR, σε εκτός επιπέδου κάμψη υπολογίζεται από τον 
λόγο της αντίστοιχης ροπής ΜRdl,0 δια το μήκος διάτμησης του τοίχου H0, ήτοι 
την απόσταση από την κρίσιμη διατομή όπου αναπτύσσεται η μέγιστη ροπή, 
μέχρι το σημείο μηδενισμού της ροπής.
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(7.6α) 
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❑ ΕΝΤΟΣ επιπέδου αστοχίες: ❑ ΕΚΤΟΣ επιπέδου αστοχία:

Στροφές Αστοχίας θu για:



ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Αποτελέσματα ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ



❑ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

• Από την ανελαστική στατική ανάλυση προκύπτει η καμπύλη αντίστασης 
κατασκευής, που κατά κανόνα χαράσσεται σε όρους τέμνουσας βάσης 
και οριζόντια μετακίνησης ενός χαρακτηριστικού σημείου ελέγχου της 
οροφής της κατασκευής (το οποίο συνήθως λαμβάνεται στο κέντρο 
μάζας της οροφής) που ονομάζεται κόμβος ελέγχου.

• Η καμπύλη αντίστασης αποτελεί τη βάση για όλους τους απαιτούμενους 
ελέγχους και εκφράζει:

Tην ικανότητα που έχει η κατασκευή να αντιστέκεται στην απαίτηση σε μετακίνηση*
που επιβάλλει η σεισμική δράση, έτσι ώστε η συμπεριφορά της να είναι συμβατή 
με τους στόχους της επιλεγείσας στάθμης επιτελεστικότητας.

• Η *απαίτηση σε μετακίνηση ονομάζεται Στοχευόμενη Μετακίνηση.

Αποτελέσματα ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - Μ.Ι.Π. Τοιχοποιίας (1/7)



❑ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

▪ O υπολογισμός των στοχεύομενης μετακίνησης 

εκτελείται με δύο μεθόδους:

- Μέθοδος των συντελεστών (ΚΑΝ. ΕΠΕ)

- Μέθοδος όπως προβλέπεται στο παράρτημα Β του 

EC8-1 και στην οποία παραπέμπει ο Κ.Α.Δ.Ε.Τ. (EC8)

▪ Ο υπολογισμός της διγραμμικοποιημένης καμπύλης 

γίνεται επίσης με δύο μεθόδους:

- Μέθοδος ίσων εμβαδών

- Προσεγγιστική μέθοδος (EC8)
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(ΚΑΝ. ΕΠΕ) (EC8)

3 στοχευόμενες μετακινήσεις, 
μία για κάθε Σ.Ε

❑ ΔΙΓΡΑΜΜΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ 



❑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΙΩΝ

• Οι έλεγχοι γίνονται ανάλογα:
- με τις στάθμες επιτελεστικότητας Α, Β και Γ καθώς και
- με την κατηγοριοποίηση των μελών σε πλάστιμα ή ψαθυρά

• Ελέγχεται: Αν η γωνία στροφής χορδής (θ) όλων των δομικών στοιχείων του κτιρίου δεν συνεπάγεται βαθμό  
βλάβης μεγαλύτερο από εκείνον που γίνεται ανεκτός για τη απαιτούμενη Σ.Ε. (θpl)

• Γίνεται για τη μετακίνηση του Κόμβου Ελέγχου που αντιστοιχεί στη Σεισμική Δράση 
που έχει επιλεχθεί, δηλαδή για τη Στοχευόμενη Μετακίνηση.

• Με την έγχρωμη κουκκίδα εμφανίζεται το άκρο 
δημιουργίας της πλαστικής άρθρωσης. Το 
χρώμα του καθορίζεται από το αν η γωνία που 
αναπτύσσεται είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη 
από τα όρια της κάθε Σ.Ε. :

• Τα κόκκινα τετραγωνάκια στα άκρα των 
στοιχείων, δηλώνουν αστοχία από εφελκυσμό. 
Το στοιχείο δεν έχει εναπομένουσα αντοχή 
ακόμα και αν έχω επιλέξει να έχει. 

για ΕΝΤΟΣ επιπέδου γRd=1.5 
για ΕΚΤΟΣ επιπέδου γRd=2 
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θNC=4/3*θu/γRd θDL = θy θSD=θu/γRd



❑ΕΛΕΓΧΟΙ

• Ο πίνακας αυτός σας δίνει, για την κάθε ανάλυση που έχει 
εκτελεστεί, το συνολικό αριθμό των πεσσών και των 
υπέρθυρων/ποδιών που δεν επαρκούν, για την κάθε Σ.Ε. 

Με την “Προεπισκόπηση Ελέγχων” εμφανίζονται αναλυτικά 
τα αποτελέσματα για τη επιλεγμένη ανάλυση:

• Έλεγχος Επάρκειας Διατομών σε όρους παραμορφώσεων
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• Έλεγχος Επάρκειας Φορέα



❑ΕΛΕΓΧΟΙ

• Έλεγχος Επάρκειας Φορέα
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• Έλεγχος Επάρκειας Πεσσών-
Υπέρθυρων/Ποδιών

• Λόγος Συνολικής / 
Στοχευόμενης Μετακίνησης 
για κάθε Σ.Ε. 

• Χαρακτηρισμός αστοχίας 
για κάθε κόμβο και Σ.Ε 

• Μετατοπίσεις και Περιστροφές 
Κόμβων για όλους τους κόμβους 
ανά κατεύθυνση

• Εντατικά μεγέθη Μελών στην 
αρχή και το τέλος του κάθε 
μέλους

❑ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ 



❑ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Μ-θ (δυναμικό)

- Οριζόντιος άξονας: παρουσιάζει τις γωνίες στροφής 
πλαστικής άρθρωσης και τα αντίστοιχα όρια για την κάθε Σ.Ε. 
(περιοχές μπλε και καφέ) 
- Κατακόρυφος άξονας: παρουσιάζει τις αντοχές σε όρους 
δυνάμεων.
- Διακεκομμένη γραμμή: παρουσιάζει την αναπτυσσόμενη 
γωνία στροφής της πλαστικής άρθρωσης 
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❑ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Μ-θ

Η μπλε γραμμή βρίσκεται στη μπλε περιοχή Η καφέ γραμμή βρίσκεται στη καφέ περιοχή Η κόκκινη γραμμή έχει βγει από την καφέ περιοχή 
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θNC=4/3*θu/γRd 

για ΕΝΤΟΣ επιπέδου γRd=1.5 
για ΕΚΤΟΣ επιπέδου γRd=2 

θDL = θy θSD=θu/γRd

Καμία τιμή σημαίνει ότι: 
το άκρο δεν έχει αναπτύξει 
πλαστική άρθρωση. 

Καμία περιοχή σημαίνει ότι: 
το άκρο έχει σπάσει από 
Εφελκυσμό. 



ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
για τη Μ.Ι.Π. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ



ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - Μ.Ι.Π. Τοιχοποιίας (1/3)

Μέσω της εντολής Αποτίμηση Μ.Ι.Π προσφέρεται η δυνατότητα τοποθέτησης 
ενισχύσεων σε τοίχους που έχουν προσομοιωθεί με τα ισοδύναμα πλαίσια.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Οι τοίχοι τώρα είναι ήδη καθορισμένοι
• Η επιλογή “Show” εντοπίζει τον επιλεγμένο τοίχο
• Καθορισμός : Στάθμης Επιτελεστικότητας, 

Στάθμης Αξιοπιστίας Δεδομένων και 
Τρόπου Δόμησης (κατά ΚΑΔΕΤ).

• Προσφέρεται η δυνατότητα αποτίμησης της τοιχοποιίας
και σύμφωνα με το προσχέδιο του ΚΑΔΕΤ

• Με την εντολή Ενίσχυση, επιλέγετε για να εισάγετε αυτή
που απαιτείται για τον ανασχεδιασμό του φορέα σας.
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Οι ενισχύσεις για την τοιχοποιία με τη μέθοδο 
Ι.Π. είναι οι ίδιες με αυτές για στις τοιχοποιίες με 
πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία:

❑ Ενίσχυση με ΙΑΜ σε:
- Διάτμηση ΕΝΤΟΣ επιπέδου

❑ Ενίσχυση με Ενέματα μάζας
❑ Ενίσχυση με Βαθύ αρμολόγημα
❑ Ενίσχυση με Οπλισμένο Επίχρισμα

❑ Ενίσχυση με Μεταλλικές Ράβδους σε:
- Κάμψη ΕΚΤΟΣ επιπέδου περί οριζόντιο άξονα.  
- Διάτμηση και κάμψη ΕΚΤΟΣ επιπέδου περί 

κατακόρυφο άξονα.
- Κάμψη ΕΝΤΟΣ επιπέδου
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Οι ελάχιστες διαφορές αφορούν: 1. Τις ενισχύσεις με μεταλλικές ράβδους

όπου θα βρείτε τη δυνατότητα, όχι μόνο της επιλεκτικής 
εφαρμογής της ενίσχυσης σε συγκεκριμένους πεσσούς ή 
υπέρθυρα, αλλά και να ορίζετε αριθμό ράβδων για πεσσούς 
και υπέρθυρα διαφορετικό από αυτόν της μοντελοποίησης. 
Στην περίπτωση που δεν επέμβετε χειροκίνητα, το πρόγραμμα 
θα λάβει τον αριθμό ράβδων της μοντελοποίησης.

2. Την Ενίσχυση με Οπλισμένο Επίχρισμα
Στις τοιχοποιίες με πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία 
είχαμε τους Μανδύες. Στη Μ.Ι.Π χρησιμοποιούμε 
αντίστοιχα το Οπλισμένο επίχρισμα. 
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