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ΝΕΟΖΗΛΑΝ∆ΡΙΚΗΝΕΟΖΗΛΑΝ∆ΡΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΜΕ ΒΑΣΗΒΑΣΗ ΤΙΣΤΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ∆ΥΝΑΜΕΙΣ

1ο Στάδιο
Αναγνώριση τρόπου αστοχίας δομικών μελών (όπως στο επίπεδο 3 της
Ιαπωνικής Μεθόδου)

2ο Στάδιο
Υπολογισμός μέγιστης τέμνουσας βάσης που μπορεί να «αντέξει» το κτίριο
(κατά διεύθυνση))

3ο Στάδιο
Υπολογισμός βασικής ιδιοπεριόδου

4ο Στάδιο
Υπολογισμός απαιτούμενου δείκτη συμπεριφοράς q και

5o Στάδιο
Έλεγχος
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2ο Στάδιο
Υπολογισμός μέγιστης τέμνουσας βάσης που

μπορεί να «αντέξει» το κτίριο
)( ,BRV

1ος Τρόπος
Γίνεται ελαστική ανάλυση για τέμνουσα βάσης V=1 
θεωρώντας αντεστραμμένη τριγωνική κατανομή και
υπολογίζεται για κάθε μέλος οι τιμές
για κάμψη και διάτμηση

τότε εξαντλείται η αντοχή στο πιό ευάλωτο μέλος.
(Συντηρητική Παραδοχή)
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2ος τρόπος
Υπολογίζεται το κατακόρυφων μελών
όπως προέκυψαν στο 1ο Στάδιο

Αν κρίσιμος ο κατώτατος όροφος
Αν κρίσιμος άλλος όροφος η υπολογίζεται ως

αυτή που αντιστοιχεί στην βάση όταν «αστοχεί» ο
κρίσιμος όροφος θεωρώντας αντεστραμμένη
τριγωνική κατανομή των σεισμικών δυνάμεων στους
ορόφους.
(Μη συντηρητική παραδοχή)
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3ος Τρόπος
Γίνεται στατική ανελαστική ανάλυση (push-over) για
κατακόρυφα φορτία

(Ακριβέστερη εκτίμηση)
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3ο Στάδιο
Υπολογισμός βασικής ιδιοπεριόδου

Από ελαστική ανάλυση (όπως στον 1ο τρόπο του 2ου σταδίου) 
Υπολογίζονται οι οριζόντιες μετακινήσεις
Όμως χρησιμοποιούνται δυσκαμψίες ρηγματωμένων μελών
(ΝΖ:~25% Αρηγμάτωτης).
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iiii FmT δ∑δ∑π= /2 2 (πηλίκο Rayleigh)
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4ο Στάδιο
Υπολογισμός απαιτούμενου δείκτη συμπεριφοράς q και δμ

Από τα φάσματα απαίτησης του ΕΑΚ
(για το Τ του 3ου Σταδίου)
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5ο Στάδιο
Έλεγχος

(αν μηχανισμός ορόφου)

(Αν όπως τα νέα κτίρια)

(Αν
ή συνδετήρες όχι καλά κλειστοί)

Κατά την κρίση του μηχανικού τιμές μεταξύ 2 και 6
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