Συγκριτική Αξιολόγηση Συνολικού Κόστους Μεικτών
Συστημάτων Ο/Σ που Μελετήθηκαν για Εναλλακτικούς
Στόχους Σχεδιασμού
Comparative Evaluation of Total Cost of Ductile Wall R/C
Systems Designed for Alternative Design Objectives
Γρηγόριος ΜΑΝΟΥΚΑΣ1
Λέξεις κλειδιά: Στόχος Σχεδιασμού, Κόστος Κατασκευής, Σεισμικά Σενάρια,
Οικονομικές Απώλειες, Συνολικό Κόστος
Keywords: Design Objective; Construction Cost; Earthquake Scenarios;
Economic Losses; Total Cost.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της
επιρροής του στόχου σχεδιασμού στο συνολικό κόστος (κόστος κατασκευής +
σεισμικές απώλειες) μεικτών συστημάτων οπλισμένου σκυροδέματος. Για το
σκοπό αυτό γίνεται καταρχάς διαστασιολόγηση μιας σειράς πολυώροφων
κτιρίων, για εναλλακτικούς στόχους σχεδιασμού και υπολογίζεται το κόστος
κατασκευής. Επιπλέον, τα κτίρια αναλύονται με ανελαστική δυναμική ανάλυση
με τεχνητά επιταχυνσιογραφήματα που κλιμακώνονται έτσι, ώστε η μέγιστη
εδαφική επιτάχυνση να ανταποκρίνεται σε τρία διαφορετικά σεισμικά σενάρια. Η
απόκριση των κτιρίων συσχετίζεται με τα αναμενόμενα επίπεδα βλάβης και τις
αντίστοιχες οικονομικές απώλειες μέσω σχέσεων που είναι διαθέσιμες στη διεθνή
βιβλιογραφία. Τελικά, για κάθε κτίριο και για κάθε σενάριο υπολογίζονται οι
οικονομικές απώλειες και το συνολικό κόστος. Από τη σύγκριση μεταξύ των
εναλλακτικών στόχων σχεδιασμού προκύπτει ότι ο σχεδιασμός για ελαστική
συμπεριφορά υπό το σεισμό σχεδιασμού, είναι μακροπρόθεσμα η βέλτιστη από
οικονομική άποψη επιλογή.
ABSTRACT : The objective of the present paper is to investigate the influence of
the design objective on the total cost (construction cost + earthquake losses) of
ductile wall reinforced concrete buildings. For this purpose, a series of multi-storey
buildings are designed for alternative design objectives and the construction cost is
calculated. In addition, the earthquake losses are estimated by means of nonlinear
dynamic analysis for three different earthquake scenarios. The seismic response is
correlated to the earthquake losses using common formulae available in the
literature. The total cost of the buildings is calculated as the sum of the
construction cost plus the earthquake losses. The whole investigation demonstrates
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that designing for elastic behaviour under the design earthquake is the most
economical in long term option.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του αντισεισμικού σχεδιασμού με βάση την επίδοση ή
την επιτελεστικότητα (Performance Based Design), ο ιδιοκτήτης, σε συνεργασία
με το μελετητή ενός υπό κατασκευή κτιρίου, θα πρέπει να καθορίσει το στόχο (ή
τους στόχους) σχεδιασμού, δηλαδή ένα προκαθορισμένο επίπεδο σεισμικής επίδοσης για ένα συγκεκριμένο επίπεδο σφοδρότητας σεισμικής διέγερσης. Η υιοθέτηση ενός χαμηλού στόχου σχεδιασμού, που οδηγεί και σε αντιστοίχως χαμηλή
αντοχή σχεδιασμού, μειώνει το κόστος κατασκευής και περιορίζει τις διαστάσεις
των δομικών στοιχείων συμβάλλοντας στην καλύτερη αισθητική και λειτουργικότητα των κτιρίων. Την ίδια ώρα όμως, τα καθιστά ευάλωτα αν κατά τη διάρκεια
ζωής τους πληγούν από ένα σφοδρό σεισμό ανάλογο του σεισμού σχεδιασμού.
Στην περίπτωση αυτή αναμένονται σοβαρές βλάβες τόσο στα φέροντα, όσο και
στα μη φέροντα δομικά στοιχεία, πράγμα που συνεπάγεται και την ανάλογη οικονομική επιβάρυνση (κόστος επισκευών, διατάραξη ομαλής λειτουργίας κλπ.).
Μικρότερης έκτασης βλάβες είναι πιθανό να εμφανιστούν ακόμα και σε πιο ασθενείς σεισμούς που μπορεί να πλήξουν ένα κτίριο αρκετές φορές κατά τη διάρκεια ζωής του. Επιπλέον, σε πολύ ισχυρούς σεισμούς που υπερβαίνουν το σεισμό
σχεδιασμού, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν μη επιδιορθώσιμες βλάβες, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί ακόμα και το ενδεχόμενο κατάρρευσης. Έτσι, πέρα
από τις βαριές οικονομικές επιπτώσεις, τίθεται εν αμφιβόλω και η στοιχειώδης
κοινωνική απαίτηση για προστασία της ανθρώπινης ζωής. Από την άλλη, η υιοθέτηση ενός υψηλότερου στόχου σχεδιασμού αυξάνει το κόστος κατασκευής,
ελαχιστοποιεί όμως τις πιθανές οικονομικές απώλειες εξαιτίας μελλοντικών σεισμών. Κατά συνέπεια, δεν είναι σαφές ποιος στόχος σχεδιασμού είναι πιο οικονομικός σε μακροπρόθεσμη βάση. Δεδομένου ότι ο υπολογισμός του κόστους
κατασκευής ενός κτιρίου είναι κατά το μάλλον ή ήττον εύκολος και ακριβής, η
δυσκολία στην απάντηση του παραπάνω ερωτήματος έγκειται στην αξιόπιστη
εκτίμηση των οικονομικών απωλειών που μπορεί να υποστεί ένα κτίριο σε συγκεκριμένα σεισμικά γεγονότα – σενάρια ή και στο σύνολο των σεισμικών διεγέρσεων που ενδεχομένως θα υποστεί κατά τη διάρκεια ζωής του.
Το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει εκτενώς τη διεθνή βιβλιογραφία και έχουν
προταθεί πολλές σχετικές μεθοδολογίες, οι οποίες κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες (Aslani and Miranda 2005). Η πρώτη κατηγορία ("regional procedures")
περιλαμβάνει μεθοδολογίες που στοχεύουν στον προσδιορισμό των οικονομικών
απωλειών σε σύνολα κτιρίων εντός μιας λιγότερο ή περισσότερο ευρείας περιοχής (π.χ. Rossetto and Elnashai 2003, Dolce et al. 2006, Δημητρακόπουλος και
Κάππος 2008). Η δεύτερη κατηγορία ("building-specific procedures") περιλαμβάνει μεθοδολογίες που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα κτίρια και συσχετίζουν
τις οικονομικές απώλειες με παραμέτρους της απόκρισης (γωνιακές παραμορφώσεις και επιταχύνσεις ορόφων, διάφορους δείκτες βλάβης κ.α.) που προσδιορίζονται συνήθως με μη γραμμική στατική ή δυναμική ανάλυση (π.χ. Lagaros et al.
2006, Ramirez et al. 2012, Liu et al. 2004). Οι μεθοδολογίες της πρώτης κατηγο-
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ρίας είναι χρήσιμές κυρίως σε φορείς της πολιτείας που εκπονούν σχέδια αντιμετώπισης των σεισμών, ενώ της δεύτερης μπορούν να βοηθήσουν ιδιοκτήτες και
μελετητές στην επιλογή του στόχου σχεδιασμού ενός κτιρίου.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής του
επιπέδου της αντοχής σχεδιασμού στο συνολικό κόστος (κόστος κατασκευής +
σεισμικές απώλειες) μεικτών κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος που υπόκεινται
σε εναλλακτικά σεισμικά σενάρια, με εφαρμογή μιας απλής μεθοδολογίας που
ανήκει στη δεύτερη από τις παραπάνω κατηγορίες. Για το σκοπό αυτό γίνεται
καταρχάς ανάλυση και διαστασιολόγηση μιας σειράς κτιρίων σύμφωνα με τους
Ευρωκώδικες, για δύο επίπεδα σεισμικής διέγερσης που αντιστοιχούν στις ζώνες
σεισμικής επικινδυνότητας Ι και ΙΙ της ελληνικής επικράτειας. Κάθε κτίριο
διαστασιολογείται για τρεις διαφορετικές τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς q,
ουσιαστικά δηλαδή για τρία διαφορετικά επίπεδα αντοχής σχεδιασμού. Συνολικά,
μελετώνται 6 κτιριακά προσομοιώματα (3 τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς x
2 ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας). Με βάση τις απαιτούμενες ποσότητες των
υλικών και στατιστικά στοιχεία κόστους που συλλέχθηκαν από κτίρια
οπλισμένου σκυροδέματος που κατασκευάστηκαν στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία
χρόνια, υπολογίζεται καταρχάς το κόστος κατασκευής μόνο του φέροντα
οργανισμού κάθε κτιρίου και στη συνέχεια γίνεται αναγωγή στο ολικό κόστος
κατασκευής. Επιπλέον, τα 6 κτίρια αναλύονται με μη γραμμική δυναμική
ανάλυση για 4 τεχνητά επιταχυνσιογραφήματα που κλιμακώνονται με τη βοήθεια
κατάλληλων τροποποιητικών συντελεστών έτσι, ώστε η μέγιστη εδαφική
επιτάχυνσή τους να ανταποκρίνεται σε τρία εναλλακτικά σεισμικά σενάρια (Α, Β
και Γ) που αντιστοιχούν σε πιθανότητες υπέρβασης 50%, 10% και 2% σε 50 έτη.
Τα μεγέθη απόκρισης των κτιρίων - και συγκεκριμένα οι γωνιακές
παραμορφώσεις των ορόφων - συσχετίζονται με τα αναμενόμενα επίπεδα βλάβης
και τις αντίστοιχες οικονομικές απώλειες μέσω σχέσεων που είναι διαθέσιμες στη
διεθνή βιβλιογραφία. Τελικά, για κάθε κτίριο και για κάθε σενάριο υπολογίζονται
οι οικονομικές απώλειες (εκπεφρασμένες ως ποσοστό του ολικού κόστους
κατασκευής) λαμβάνοντας υπόψη το κόστος επισκευής των ζημιών, τις απώλειες
περιεχομένων, το κόστος μετεγκατάστασης και το κόστος ενοικίων για το
διάστημα που αναμένεται να παραμείνει κάθε κτίριο εκτός λειτουργίας. Τέλος, το
συνολικό κόστος κάθε κτιρίου για κάθε σεισμικό σενάριο υπολογίζεται ως
άθροισμα του ολικού κόστους κατασκευής και των οικονομικών απωλειών και
κανονικοποιείται ως προς το συνολικό κόστος του κτιρίου που σχεδιάστηκε με q
= qmax, όπου qmax η μέγιστη τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς που
προδιαγράφεται στον Ευρωκώδικα 8 (Πίνακας 1).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στην παρούσα εργασία αναλύονται και διαστασιολογούνται σύμφωνα με τους
Ευρωκώδικες 2 και 8 μια σειρά από συνήθη πενταώροφα μεικτά συστήματα
(ductile wall systems σύμφωνα με τα κριτήρια του Ευρωκώδικα 8) από οπλισμένο
σκυρόδεμα με την κάτοψη που δίνεται στο Σχήμα 1. Όλα τα κτίρια είναι
κανονικά καθ’ ύψος και έχουν ύψος ορόφου σταθερό και ίσο με 3m. Για την
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ανάλυση και διαστασιολόγησή τους εφαρμόζεται η Δυναμική Φασματική
Μέθοδος (Modal Response Spectrum Analysis method) λαμβάνοντας υπόψη τρεις
διαφορετικές τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς q, ουσιαστικά δηλαδή
καθορίζονται τρία διαφορετικά επίπεδα αντοχής σχεδιασμού ή ισοδύναμα τρεις
εναλλακτικοί στόχοι σχεδιασμού. Ειδικότερα, χρησιμοποιούνται οι τιμές qmax,
qmax/2 και 1, όπου qmax η μέγιστη τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς που
προδιαγράφεται στον Ευρωκώδικα 8 (Πίνακας 1). Επισημαίνεται ότι
ανεξαρτήτως της τιμής του q, η διαστασιολόγηση γίνεται με βάση τις απαιτήσεις
για υψηλή κατηγορία πλαστιμότητας, ενώ εφαρμόζονται και οι αρχές του
ικανοτικού σχεδιασμού. Υλοποιείται έτσι μια νέα φιλοσοφία σχεδιασμού, η
οποία υπερβαίνει την τρέχουσα φιλοσοφία των κανονισμών. Το αντικείμενο της
παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση μεταξύ ακριβώς αυτών των δύο
διαφορετικών φιλοσοφιών και όχι μεταξύ των εναλλακτικών δυνατοτήτων
σχεδιασμού που παρέχουν οι ισχύοντες κανονισμοί. Η ανάλυση γίνεται για δύο
επίπεδα σεισμικής διέγερσης που αντιστοιχούν στις ζώνες σεισμικής
επικινδυνότητας Ι και ΙΙ της ελληνικής επικράτειας Συνολικά, μελετώνται 6
κτιριακά προσομοιώματα (3 τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς x 2 ζώνες
σεισμικής επικινδυνότητας).

Σχήμα 1. Κάτοψη κτιρίων
Πίνακας 1. Τιμές συντελεστή συμπεριφοράς q
q=1
1

q=qmax/2
2.2

q=qmax
4.4

Η ανάλυση και διαστασιολόγηση των κτιρίων διεξάγεται με τη βοήθεια επαγγελματικού προγράμματος που χρησιμοποιείται ευρέως στην πράξη. Το σκυρόδεμα
είναι κατηγορίας C20/25 και ο χάλυβας B500C σύμφωνα με τις ελληνικές προδι-
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αγραφές. Οι πλάκες έχουν πάχος 15 cm και πέραν του ιδίου βάρους τους θεωρείται ότι φέρουν μόνιμο και κινητό φορτίο ίσο με 1.5 kN/m2 και 2 kN/m2 αντίστοιχα. Οι αρχικά επιλεγείσες διατομές των δοκών είναι 20 x 50 cm και φέρουν μόνιμο φορτίο μπατικής (οι περιμετρικές) ή δρομικής (οι εσωτερικές) τοιχοποιίας ίσο
με 9 kN/m ή 5.25 kN/m αντίστοιχα. Τα υποστυλώματα είναι τετραγωνικής διατομής με αρχική διάσταση πλευράς 30 cm. Το αρχικό πάχος των τοιχωμάτων είναι
25 cm ενώ το αρχικό μήκος 4.50 m (T2), 3.90 m (T3, T4) ή 2.00 m (T1 and T5T11). Κάθε φορά που καταγράφεται ανεπάρκεια μιας διατομής μία ή και οι δύο
διαστάσεις της αυξάνονται διαδοχικά με βήμα 5 cm. Εξαίρεση αποτελεί το μήκος
των τοιχωμάτων που αυξάνεται με βήμα 10 cm.
Οι επιλεγείσες αρχικές διαστάσεις αντιστοιχούν στις ελάχιστες διαστάσεις που
συνήθως χρησιμοποιούνται στην πράξη. Είναι προφανές ότι ορισμένα δομικά
στοιχεία θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των κανονισμών και με
μικρότερες διαστάσεις, πράγμα που σημαίνει ότι τα κτίρια, ιδιαίτερα όσα
σχεδιάζονται για το χαμηλότερο στόχο σχεδιασμού (q=qmax), διαθέτουν κάποια
υπεραντοχή. Κατά συνέπεια, το κόστος κατασκευής αυτών των κτιρίων
υπερεκτιμάται σε σχέση με ένα ιδεατό κτίριο με διαστάσεις διατομών όσο το
δυνατόν μικρότερες. Ωστόσο, δεδομένου ότι στόχος της εργασίας είναι να
συγκρίνει το κόστος κτιρίων που σχεδιάζονται με υψηλούς στόχους σχεδιασμού
με το κόστος συνήθων κτιρίων που σχεδόν πάντα σχεδιάζονται για q=qmax και
προφανώς διαθέτουν σημαντική υπεραντοχή, θεωρήθηκε ότι η υιοθέτηση
μικρότερων αρχικών διαστάσεων των δομικών στοιχείων δεν θα ήταν
αντιπροσωπευτική της τρέχουσας κατασκευαστικής πρακτικής και ως εκ τούτου
δεν θα επέτρεπε την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων.

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Όλα τα κτίρια αναλύονται με μη γραμμική δυναμική ανάλυση για τέσσερα
τεχνητά επιταχυνσιογραφήματα που αναπτύχθηκαν από το Ινστιτούτο Τεχνικής
Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) και θεωρούνται
αντιπροσωπευτικά της σεισμικής επικινδυνότητας του ελληνικού χώρου, καθώς
το φάσμα απόκρισής τους ταυτίζεται σχεδόν με το φάσμα σχεδιασμού του
Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού για κατηγορία εδάφους Β. Κάθε
επιταχυνσιογράφημα κλιμακώνεται με έξι διαφορετικούς τροποποιητικούς
συντελεστές, έτσι ώστε να προκύψουν οι τιμές της μέγιστης εδαφικής
επιτάχυνσης που δίνονται στον Πίνακα 2. Οι τιμές αυτές υπολογίζονται από
γνωστές σχέσεις της βιβλιογραφίας (Theodoulidis and Papazachos 1992,
Koliopoulos et al. 1998) και αντιστοιχούν σε πιθανότητες υπέρβασης 50%, 10%
και 2% σε 50 έτη για τις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας Ι και ΙΙ. Κατ’ αυτό τον
τρόπο διαμορφώνονται τρία σεισμικά σενάρια (Α, Β, Γ) για καθένα από τα οποία
γίνεται ξεχωριστή ανάλυση και υπολογισμός των οικονομικών απωλειών κάθε
κτιρίου.
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Η μη γραμμική δυναμική ανάλυση διεξάγεται με το πρόγραμμα SAP2000. Η
προσομοίωση της ανελαστικής συμπεριφοράς βασίζεται στις παρακάτω παραδοχές:

Η διατμητική αστοχία αποκλείεται.

Η ανελαστική συμπεριφορά περιορίζεται στις κρίσιμες περιοχές των δομικών στοιχείων, δηλαδή στα άκρα δοκών και υποστυλωμάτων (πλαστικές
αρθρώσεις).

Η προσομοίωση των πλαστικών αρθρώσεων γίνεται με τη βοήθεια ελαστοπλαστικών διαγραμμάτων ροπών - στροφών σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του Ευρωκώδικα 8.

Η αλληλεπίδραση ροπών - αξονικών δυνάμεων λαμβάνεται υπόψη μέσω
καμπυλών αλληλεπίδρασης που διαθέτει το πρόγραμμα SAP2000.

Η απόσβεση (τύπου Rayleigh) λαμβάνεται υπόψη θεωρώντας ποσοστό
απόσβεσης 5% για την 1η και την 4η ιδιομορφή κάθε κτιρίου.

Είναι αυτονόητο ότι και τα κτίρια που σχεδιάστηκαν για q=1 μπορούν να
αναπτύξουν ανελαστική συμπεριφορά.
Η ανάλυση γίνεται με εφαρμογή του αλγορίθμου Newmark, ενώ για τη χωρική
επαλληλία χρησιμοποιείται ο κανόνας των ποσοστιαίων συνδυασμών. Ειδικότερα, κάθε επιταχυνσιογράφημα επιβάλλεται στα κτίρια ταυτόχρονα σε δύο οριζόντιες διευθύνσεις Χ και Υ σύμφωνα με τους εξής 8 συνδυασμούς: X+0.3Y, X0.3Y, -X+0.3Y, -X-0.3Y, 0.3X+Y, 0.3X-Y, -0.3X+Y και -0.3X-Y. Σαν αποτέλεσμα, ο συνολικός αριθμός των μη γραμμικών δυναμικών αναλύσεων που διεξάγονται είναι 576 (6 κτίρια x 3 σεισμικά σενάρια x 4 επιταχυνσιογραφήματα x 8
συνδυασμούς).
Χάριν απλοποίησης, οι οικονομικές απώλειες συσχετίζονται αποκλειστικά και
μόνο με τη γωνιακή παραμόρφωση των ορόφων, η οποία θεωρείται αντιπροσωπευτική των βλαβών τουλάχιστον των φερόντων δομικών στοιχείων και των τοιχοποιιών πλήρωσης. Άλλες παράμετροι, για παράδειγμα η μέγιστη επιτάχυνση
των ορόφων που θεωρείται κρίσιμη για τις απώλειες περιεχομένων (οικοσκευής,
εξοπλισμού κλπ.) και τις βλάβες ορισμένων μη φερόντων στοιχείων (π.χ. ψευδοροφών), δεν ελήφθησαν υπόψη. Η επιλογή αυτή είναι όχι σπάνια στη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. Lagaros et al. 2006) και εδράζεται στο γεγονός ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία των κτιρίων (συνήθεις κατοικίες, γραφεία κλπ.) οι απώλειες περιεχομένου και οι βλάβες ευαίσθητων στην επιτάχυνση δομικών στοιχείων αποτελούν μικρό ποσοστό των συνολικών οικονομικών απωλειών.
Ειδικότερα, για κάθε κτίριο και για κάθε σεισμικό σενάριο υπολογίζεται μια αντιπροσωπευτική μέση τιμή της μέγιστης γωνιακής παραμόρφωσης των ορόφων,
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Από τα αποτελέσματα της μη γραμμικής δυναμικής ανάλυσης αντλούνται
για κάθε περίπτωση οι μέγιστες γωνιακές παραμορφώσεις DiX και DiY για
κάθε πλαίσιο i σε όλους τους ορόφους για τις διευθύνσεις Χ και Υ αντίστοιχα.

Για κάθε όροφο j και για κάθε διεύθυνση (X ή Y) υπολογίζονται οι μέσες
τιμές των γωνιακών παραμορφώσεων των πλαισίων DjX και DjY. Όταν το
DjX ή το DjY ενός έστω ορόφου σε μία έστω περίπτωση ανάλυσης υπερβαίνει το όριο που δίνεται στην επόμενη παράγραφο (20‰), θεωρείται ότι
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το κτίριο καταρρέει στο συγκεκριμένο σεισμικό σενάριο. Έτσι, τα παρακάτω βήματα παραλείπονται.

Για κάθε κτίριο k και για κάθε διεύθυνση (X ή Y) υπολογίζονται οι μέσες
τιμές των γωνιακών παραμορφώσεων όλων των ορόφων DkX και DkY αντίστοιχα. Έτσι, λαμβάνονται 16 τιμές για κάθε επιταχυνσιογράφημα (2
διευθύνσεις x 8 συνδυασμοί) από τις οποίες λαμβάνεται η μέγιστη τιμή
Dkmax.

Τέλος, υπολογίζεται η μέση τιμή των Dkmax για τα τέσσερα επιταχυσνιογραφήματα που λαμβάνονται υπόψη.
Οι αντιπροσωπευτικές μέσες τιμές των μέγιστων γωνιακών παραμορφώσεων ορόφων δίνονται στον Πίνακα 3, όπου κάθε κτίριο συμβολίζεται με έναν αλφαριθμητικό χαρακτήρα, το πρώτο μέρος του οποίου αντιστοιχεί στη ζώνη σεισμικής
επικινδυνότητας και το δεύτερο στην τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς που
χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση.
Πίνακας 2. Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση για κάθε σεισμικό σενάριο
Σεισμικό σενάριο
Ζώνη σεισμικής
(πιθανότητα υπέρβασης σε 50 έτη)
επικινδυνότητας
A
B
Γ
(50%)
(10%)
(2%)
I
0.10g
0.16g
0.25g
II
0.15g
0.24g
0.37g
Πίνακας 3. Μέσες τιμές της μέγιστης γωνιακής παραμόρφωσης ορόφου (‰)
Κτίριο
I-qmax
I-qmax/2
I-1
II-qmax
II-qmax/2
II-1

A
0.77
0.77
0.35
1.13
0.92
0.41

Σεισμικό σενάριο
B
1.19
1.19
0.55
1.79
1.46
0.64

Γ
1.87
1.84
0.86
3.02
2.20
0.95

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Το κόστος κατασκευής των κτιρίων υπολογίστηκε ήδη σε προηγούμενη εργασία
(Manoukas and Athanatopoulou 2014) χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία από
κτίρια που κατασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ως πρώτο
βήμα, υπολογίστηκε το κόστος κατασκευής μόνο του φέροντα οργανισμού κάθε
κτιρίου με βάση τις απαιτούμενες ποσότητες των υλικών, θεωρώντας ότι το
κόστος του σκυροδέματος ανέρχεται σε 150.3 €/m3 και του χάλυβα σε 875.25 €/t.
Οι τιμές αυτές συμπεριλαμβάνουν το κόστος προμήθειας των υλικών, καθώς και
τις αμοιβές και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Στη συνέχεια, με
την παραδοχή ότι το κόστος κατασκευής για q = qmax στη ζώνη σεισμικής
επικινδυνότητας Ι ανέρχεται στα 700 €/m2, υπολογίζεται και το ολικό κόστος
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Ολικό κόστος κατασκευής (1000€)

κατασκευής (Σχήμα 2). Όπως φαίνεται, η επιβάρυνση που προκύπτει από την
υιοθέτηση της τιμής q = qmax/2 έναντι της συνήθους στην πράξη q = qmax είναι
αμελητέα, ενώ για q = 1 η επιβάρυνση δεν ξεπερνά το 5.3% στη δυσμενέστερη
περίπτωση.
1000
900

860,5 864,9

893,5

862,8 873,5

908,3

800
700
600

q=qmax

500

q=qmax/2

400

q=1

300
200
100
0
ΖΩΝΗ Ι

ΖΩΝΗ ΙΙ

Σχήμα 2. Ολικό κόστος κατασκευής κτιρίων
Οι οικονομικές απώλειες λόγω σεισμού συμπεριλαμβάνουν το κόστος επισκευής
των βλαβών στα φέροντα και μη δομικά στοιχεία, απώλειες περιεχομένων, κόστος ενοικίων και μετεγκατάστασης γενικές απώλειες εισοδήματος, τραυματισμούς και απώλειες ανθρωπίνων ζωών. Οι γενικές απώλειες εισοδήματος είναι
σημαντικές κυρίως για ειδικά κτίρια (εμπορικά, βιομηχανικά κλπ.) και δεν λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα εργασία. Επιπροσθέτως, αγνοείται και το κόστος
από τραυματισμούς και απώλειες ανθρωπίνων ζωών, καθώς - πέραν του ηθικού
ζητήματος που ανακύπτει - οι υφιστάμενες μεθοδολογίες για την ποσοτικοποίησή
του σε χρηματικούς όρους είναι τουλάχιστον αμφιλεγόμενες.
Το κόστος επισκευής φερόντων και μη δομικών στοιχείων εκφράζεται ως ποσοστό του ολικού κόστους κατασκευής. Το ποσοστό αυτό συνδέεται με τη μέση
τιμή της μέγιστης γωνιακής παραμόρφωσης κάθε κτιρίου σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 4 (για ενδιάμεσες τιμές διεξάγεται γραμμική παρεμβολή). Οι τιμές
του πίνακα ελήφθησαν από τη διεθνή βιβλιογραφία (Lagaros et al. 2006,
Ghobarah 2004, FEMA 1992, ASCE 2008).
Σε ότι αφορά στις απώλειες περιεχομένου, θεωρείται καταρχάς ότι η συνολική
αξία των περιεχομένων ανέρχεται σε 250 €/m2. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε κτίρια
κατοικίας στην Ελλάδα και είναι παρόμοια με τις τιμές που υιοθετήθηκαν από
άλλους ερευνητές (Lagaros et al. 2006, Δημητρακόπουλος και Κάππος 2008). Οι
απώλειες περιεχομένου υπολογίζονται βάσει της γωνιακής παραμόρφωσης ορόφου, κάνοντας χρήση του ίδιου ποσοστού που λαμβάνεται από τον Πίνακα 4.
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Τέλος, το κόστος ενοικίων εξαρτάται από το χρονικό διάστημα μετά το σεισμό
κατά το οποίο το κτίριο παραμένει εκτός λειτουργίας. Γενικά, ο ακριβής προσδιορισμός του παραπάνω χρονικού διαστήματος είναι ιδιαίτερα δυσχερής, καθώς όπως διαπιστώνεται από στατιστικά στοιχεία πρόσφατων σεισμών - εξαρτάται όχι
μόνο από το επίπεδο βλάβης ενός κτιρίου, αλλά και από άλλους οικονομικούς
και κοινωνικούς παράγοντες (Comerio and Blecher 2010). Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θεωρείται ότι το χρονικό διάστημα για την πλήρη ανακατασκευή ενός καταρρεύσαντος κτιρίου είναι 18 μήνες. Το χρονικό διάστημα σε μήνες για το οποίο κάθε κτίριο παραμένει εκτός λειτουργίας προκύπτει πολλαπλασιάζοντας και πάλι το ποσοστό του Πίνακα 4 επί 18. Στη συνέχεια το κόστος ενοικίων υπολογίζεται στη βάση της εύλογης παραδοχής ότι το ενοίκιο ενός συνήθους κτιρίου κατοικίας ανέρχεται σε 4 €/m2 το μήνα. Η τιμή αυτή
προσαυξάνεται κατά 25% για να ληφθεί υπόψη και το κόστος μετεγκατάστασης.
Πίνακας 4. Συσχέτιση της γωνιακής παραμόρφωσης ορόφου με το κόστος επισκευής
Κόστος επισκευής
(% του κόστους κατασκευής)

Γωνιακή παραμόρφωση ορόφου (‰)

0
0.5
5
20
45
80
100

0
0.67
1.33
2.67
6.67
12
20

Τελικά, για κάθε κτίριο και για κάθε σενάριο υπολογίζονται οι οικονομικές απώλειες (εκπεφρασμένες ως ποσοστό του ολικού κόστους κατασκευής) λαμβάνοντας υπόψη το κόστος επισκευής των ζημιών, τις απώλειες περιεχομένου, το κόστος μετεγκατάστασης και το κόστος ενοικίων για το διάστημα που αναμένεται
να παραμείνει κάθε κτίριο εκτός λειτουργίας (Σχήμα 3). Όπως φαίνεται, οι οικονομικές απώλειες ως ποσοστό του ολικού κόστους κατασκευής κυμαίνονται μεταξύ 0.4% και 5.4% για το σεισμικό σενάριο Α, μεταξύ 0.6% και 15.1% για το
σεισμικό σενάριο Β και μεταξύ 2.6% και 32.9% για το σεισμικό σενάριο Γ. Στις
περισσότερες περιπτώσεις δεν προκύπτει αξιόλογη διαφορά μεταξύ των κτιρίων
που σχεδιάστηκαν για q = qmax και εκείνων που σχεδιάστηκαν για q = qmax/2. Ωστόσο, ο σχεδιασμός για q = 1, δηλαδή για ελαστική συμπεριφορά υπό το σεισμό
σχεδιασμού, οδηγεί σε δραστικό περιορισμό των απωλειών, οι οποίες μάλιστα
για κάθε σεισμικό σενάριο είναι περίπου σταθερές ανεξαρτήτως της ζώνης σεισμικής επικινδυνότητας. Αντίθετα, τα κτίρια που σχεδιάστηκαν για χαμηλότερους
στόχους σχεδιασμού εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερες απώλειες στη ζώνη ΙΙ έναντι
της ζώνης Ι, πράγμα που σημαίνει ότι η υιοθέτηση του ίδιου συντελεστή συμπεριφοράς ανεξαρτήτως ζώνης σεισμικής επικινδυνότητας έχει ως αποτέλεσμα την
διαφοροποίηση του επιπέδου αντισεισμικής ασφάλειας από ζώνη σε ζώνη. Το
συμπέρασμα αυτό είναι σύμφωνο με ευρήματα προηγούμενων ερευνών (π.χ.
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Thuat 2014) και καταδεικνύει ότι οι κανονιστικές διατάξεις για τον καθορισμό
του συντελεστή συμπεριφοράς θα έπρεπε ενδεχομένως να αναθεωρηθούν.
Το συνολικό κόστος κάθε κτιρίου υπολογίζεται ως άθροισμα του ολικού κόστους
κατασκευής και των οικονομικών απωλειών και κανονικοποιείται ως προς το συνολικό κόστος του κτιρίου που σχεδιάστηκε με q = qmax για κάθε ζώνη σεισμικής
επικινδυνότητας (Σχήμα 4). Όπως φαίνεται, οι τρεις εναλλακτικοί σχεδιασμοί
είναι περίπου ισοδύναμοι από οικονομική άποψη για το σεισμικό σενάριο Α, καθώς και για το σεισμικό σενάριο Β στη ζώνη Ι. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις όμως,
είναι σαφής η υπεροχή του σχεδιασμού για q = 1, δηλαδή για ελαστική συμπεριφορά υπό το σεισμό σχεδιασμού, καθώς οδηγεί σε μείωση του συνολικού κόστους που μπορεί να φτάσει το 18%.

ΖΩΝΗ ΙΙ
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Σχήμα 3. Οικονομικές απώλειες λόγω σεισμού (% του κόστους κατασκευής)
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Σχήμα 4. Συνολικό κόστος κτιρίων (κανονικοποιημένο ως προς το κόστος για q = qmax)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της επιρροής του στόχου
σχεδιασμού στο συνολικό κόστος μεικτών συστημάτων οπλισμένου σκυροδέματος που υπόκεινται σε διάφορες σεισμικές διεγέρσεις. Για το σκοπό αυτό διαστασιολογήθηκαν μια σειρά από πενταώροφα κτίρια για τρεις εναλλακτικούς στόχους σχεδιασμού και για δύο επίπεδα σεισμικής επικινδυνότητας και υπολογί-
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στηκε το κόστος κατασκευής τους. Στη συνέχεια τα κτίρια αναλύθηκαν με μη
γραμμική δυναμική ανάλυση για τρία διαφορετικά σεισμικά σενάρια και υπολογίστηκαν οι αναμενόμενες σεισμικές απώλειες, καθώς και το συνολικό τους κόστος (κόστος κατασκευής + σεισμικές απώλειες). Τα κυριότερα συμπεράσματα
που συνάγονται από την όλη έρευνα είναι τα εξής:

Η αύξηση του κόστους κατασκευής που προκύπτει από την υιοθέτηση της
τιμής q = qmax/2 έναντι της q = qmax είναι πρακτικά αμελητέα, λόγω της
υπεραντοχής που κατά κανόνα διαθέτουν τα συμβατικά κτίρια (δηλαδή τα
κτίρια που σχεδιάζονται κατά τη συνήθη πρακτική για q = qmax).

Το πρόσθετο κόστος κατασκευής που προκύπτει από το σχεδιασμό για
ελαστική συμπεριφορά υπό το σεισμό σχεδιασμού (q = 1) δεν είναι απαγορευτικό.

Οι σεισμικές απώλειες των συμβατικά σχεδιασμένων κτιρίων (δηλαδή για
q = qmax) είναι πολύ υψηλότερες στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ
έναντι της ζώνης Ι. Προκειμένου να επιτευχθεί ένα ενιαίο επίπεδο ασφάλειας ανεξαρτήτως ζώνης, ίσως θα έπρεπε να εξεταστεί η αναθεώρηση
των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν στον καθορισμό της τιμής του
συντελεστή συμπεριφοράς.

Στην περίπτωση σεισμικών διεγέρσεων μέτριας έντασης (σενάριο Α) το
συνολικό κόστος των κτιρίων ουσιαστικά δεν εξαρτάται από το στόχο
σχεδιασμού. Ωστόσο για διεγέρσεις ανάλογες του σεισμού σχεδιασμού
(σενάριο Β) και - πολύ περισσότερο - για διεγέρσεις που υπερβαίνουν το
σεισμό σχεδιασμού (σενάριο Γ) ο σχεδιασμός για ελαστική συμπεριφορά
(q = 1) μπορεί να οδηγήσει σε δραματική μείωση των σεισμικών απωλειών και σε αντίστοιχη μείωση του συνολικού κόστους των κτιρίων.
Συμπερασματικά, τα ευρήματα της παρούσας εργασίας καταδεικνύουν ότι ο σχεδιασμός για ελαστική συμπεριφορά υπό το σεισμό σχεδιασμού, με ταυτόχρονη
εξασφάλιση υψηλής πλαστιμότητας και τήρηση των αρχών του ικανοτικού σχεδιασμού, μπορεί να αποτελέσει την πιο ασφαλή και ταυτόχρονα την πιο
οικονομική μακροπρόθεσμα επιλογή. Ωστόσο, η γενίκευση του συμπεράσματος
αυτού απαιτεί τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας που θα περιλαμβάνει μεγαλύτερη
ποικιλία κτιρίων και επιπροσθέτως συνεκτίμηση διάφορών τεχνικών,
οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων.
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