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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΠΛΩΜΑΤιΚΗΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η διαδικασία προμελέτης

στατικής επάρκειας ενός διπλού υποστέγου συντήρησης μαχητικών αεροσκαΦών, που

έχει σχεδιαστεί αρχιτεκτονικά απ' την Ελληνική κατασκευαστική εταιρία Space

Consulting, και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από την Πολεμική Αεροπορία στην

περιοχή της Μαγνησίας. Σκοπός της προμελέτης αυτής, είναι ο προσδιορισμός της

απαιτούμενης διατομής των μελών της κατασκευής μέσω της μεθόδου ανάλυσης

δευτέρας τάξης DAM (Direct Analysis Method), χρησιμοποιώντας τις διατάξεις του

Ευρωκώδικα3 (Eurocode3 2005).

1.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΔIΠΛΩΜΑΤιΚΗΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το υπόλοιπο της διπλωματικής εργασίας χωρίζεται σε τρεις ενότητες, που

καταλαμβάνουντα ΚεΦάλαια2 εως 4 αντίστοιχα. Συγκεκριμένα:

α) Στο κεΦάλαιο 2 παρουσιάζονται τα αρχικά δεδομένα της προς ανάλυση κατασκευής,

καθώς και το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο βασίστηκαν οι διαδικασίες

υπολογισμών και ανάλυσης.

β) Στο κεΦάλαιο 3 παρουσιάζεται η επιλεγόμενη διάταξη των στοιχείων του Φορέα και

υπολογίζονται οι δράσεις, οι οποίες κατανέμονται στα επηρεαζόμενα μέλη.

γ) Στο κεΦάλαιο 4 παρουσιάζονται οι διαδικασίες προσομοίωσης και ανάλυσης του

Φορέα και παρατίθενται τα τελικά αποτλέσματα υπολογισμού της απαιτούμενης

διατομής των μελών.
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2.ΠΕΡIΓΡΑΦΗ τον ΦΟΡΕΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Στο αξονομετρικόσκαρίφηματου Σχήματος2.1, απεικονίζεται η πρόταση της Space

Consulting για τη διαμόρΦωση του υποστέγου. Η κατασκευή, συνολικών διαστάσεων σε

κάτοψη 37χ26 m, σύμΦωνα με το Σχήμα 2.2, αποτελείται από δύο διαδοχικά υπόστεγα

μονής θέσης, διαστάσεων 18.5χ26 m, με την απαίτηση να μην υπάρχουν κατακόρυΦα

Φέροντα στοιχεία πέραν των ακραίων. Στοιχεία τεγίδων, μηκίδων, οριζόντιων και

κατακόρυΦων συνδέσμων δυσκαμψίας και μετωπικών στύλων δεν προβλέπονται, ενώ

αντί της χρήσης χαλύβδινων Φύλλων επικάλυψης προτείνεται προεντεταμένη μεμβράνη.

Με αυτή τη διαμόρΦωση το υπόστεγο εξασΦαλίζει ευκολία στη μεταΦορά του σε άλλη

τοποθεσία. Τα κάθετα τμήματα έχουν ύψος 6 m, ενώ η στέγη είναι δίρριχτη κλίσης 100 με

στάθμη κορυΦής τα 7.631 m (βλέπε Σχήμα 2.3). Η διάταξη αυτή, εξασΦαλίζει πως θα

υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για το μαχητικό, τον απαιτούμενο μηχανολογικό

εξοπλισμό, και τις οκτώ ειδικότητες μηχανικών που απαιτούνται. Ενδεικτικά, το άνοιγμα

Φτερών ενός Ελληνικού μαχητικού τύπου F-16 είναι 9.96 m, ενώ το κατακόρυΦο σταθερό

πτερύγιο Φτάνει σε ύψος τα 5.026 m. Εντός του υποστέγου, πραγματοποιούνται

αποκλειστικά εργασίες συντήρησης και επισκευής του αεροσκάΦους, όπως επισκευή του

κινητήρα, έλεγχος των συστημάτων εξάρτησης και πολυβόλων, έλεγχος του συστήματος

διεύθυνσης και του radar, ενώ ο χώρος δεν προβλέπεται για μόνιμη Φύλαξη η

εγκατάσταση πυρομαχικών. Δεν προβλέπεται επίσης η χρήση του κινητήρα του

αεροσκάΦους εντός του υποστέγου για την είσοδο και την έξοδό του από αυτό, καθώς

αυτές πραγματοποιούνται με τη χρήση τροχήλατων στρατιωτικών μηχανημάτων που

δένουν τον ρηναίο τροχό του και το ρυμουλκούν.
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Σχήμα 2.1: Αξονομετρικό σκαρίφημα υποστέγου συντήρησης μαχητικών αεροσκαΦών.
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Σχήμα 2.2: Κάτοψη υποστέγου (V/Γ) (Μονάδες μήκους mm, σχέδιο: Space Consulting).
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Κύριοι φορείς τρίστυλα ολόσωμα πλαίσια

από γολβανlσμένο χάλυβα

ακραίοι στύλοι RHS 200 χ 100 χ Β Gr50
μεσαίος στύλος RHS 200 χ 100 χ 6 Gr50
αμείβοντες RHS 200 χ 100 χ Β Gr50

/
/
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Σχήμα 2.3: Εμπρόσθια όψη γ/Γ (Μονάδες μήκους mm, σχέδιο: Space Consulting).
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2.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2.2.1 Γενικάγια τις δράσεις

ΣύμΦωνα με τον Ευρωκώδικα 1 (ΕΝ 1991Ι οι δράσεις επί των κατασευών

διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες:

• Μόνιμες δράσεις (6): Το ίδιο βάρος του Φορέα, ο σταθερός εξοπλισμός, οι

επιστρώσειςκλπ.

• Μεταβλητές δράσεις (Q): Μετακινούμενα Φορτία σε πατώματα, Φορτία χιονιού,

πιέσεις ανέμου κλπ.

• Τυχηματικές δράσεις (Α): Σεισμός, εκρήξεις, πυρκαγιά κλπ.

Συγκεκριμένα για μονόροΦο μεταλλικό βιομηχανικό κτήριο, επικρατέστερες δράσεις

σχεδιασμού αποτελούν από μόνιμες το ίδιο βάρος, από μεταβλητές τα Φορτία λόγω

ανέμου και χιονιού και από τυχηματικές ο σεισμός και η πυρκαγιά. Στην παρούσα

διπλωματική εργασία, τα Φορτία που θα ληΦθούν υπόψιν είναι απ' τα προαναΦερθέντα

τα τρία πρώτα.

2.2.2 Δράση Χιονιού

Η εν λόγω Φόρτιση κατατάσσεταιστις μεταβλητέςδράσεις και προκαλείταιαπό τη

συγκέντρωσηχιονιού στην οροΦή, ενώ λογίζεταιως ιδιαίτερασημαντική σε περιοχές με

ψυχρό κλίμα και συχνές χιονοπτώσεις. Εξαρτάται από την τοποθεσία, την κλίση της

στέγης αλλά και την πυκνότητα του χιονιού, ενώ η περίπτωση αυξημένης έντασης

ανέμου μπορεί να να μετατοπίσει τις μάζες χιονιού στην οροΦή συσσωρεύοντας η

απομακρύνοντάςτις.

ΣύμΦωναμε τις διατάξειςτων ΕΝ 1991-1-3 και ΕΝ 1990:2002, ισχύουν μεταξύ άλλων

τα παρακάτω:

~ Η Φόρτιση κατατάσσεται στις μεταβλητές δράσεις, αλλά θεωρείται πως έχει σταθερή

τιμή ως προς το χρόνο (variable fiχed action) και δρα κατά την κατεύθυνση της βαρύτητας,

σε επιΦάνεια ίση με το εμβαδό της στέγης σε κάτοψη.
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~ Ορίζονται δύο περιπτώσεις Φόρτισης:

α) Φόρτιση χωρίς ολίσθηση χιονιού (Undrifted snow loadΙ όπου το χιόνι κατανέμεται

ομοιόμορΦαστη στέγη, ανάλογα με το σχήματης.

β) Φόρτιση με ολίσθηση χιονιού {Drifted snow loadΙ όπου η κατανομή του χιονιού στη

στέγη επηρεάζετααπό την ταυτόχρονηδράση του ανέμου.

~ Χρησιμοποιούνταιτρείς σχέσεις υπολογισμούτης Φόρτισης (σε kN/m 2)

α) Για καταστάσεις διαρκείας/παροδικές:

(2.1)

β) Για τυχηματικές καταστάσεις που δεν ικανοποιούν τις διατάξεις του παραρτήματος Β

του ΕΝ 1991-1-3:

S = μί .Ce . Cr . SAd (2.2)

γ) Για τυχηματικές καταστάσεις που ικανοποιούν τις διατάξεις του παραρτήματος Β του

ΕΝ 1991-1-3:

(2.3)

όπου:

μί: Συντελεστής σχήματος Φόρτισης χιονιού σύμΦωνα με τον Πίνακα 2.2.

Sk: Χαρακτηριστική τιμή του Φορτίου χιονιού στο έδαΦος σε kN/m 2 (από Εξίσωση (2.4)).

SAd: Τιμή σχεδιασμού πρωτοΦανών συνθηκών χιονιού στο έδαΦος σε kN/m2

(από Εξίσωση (2.5)).

Ce: Συντελεστής έκθεσης (eχposure cοeffίcίentΙ από Πίνακα 2.1.

CI: Θερμικός συντελεστής (λαμβάνεται ίσος με 1, εκτός των περιπτώσεων θερμικής

απώλειας από τη στέγη, όπου υπολογίζεται μικρότερος).
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Πίνακας 2.1 Τιμές συντελεστή έκθεσηςCe, ανάλογα με την τοπογραΦική διαμόρΦωση

της περιοχής.

Topography Ce

Vιfίnds~νeρt a 0,8

Normall D 1,0

Sheltered c 1,2
a.

IΛIinds\,yept tQPQgraphy: fiat unobstructed areas exposed ΟΠ ,all sides
without, ΟΓ Iittle shelter afforde,d by teιrrain,higher construction v{orks ΟΓ

trees.

b Normal tQPOgf8pf,y: areas \ιvhere there is πο signfficaΓIt removal of 5"0\1.'

by wind οη construction \ιvork, because of terrain, other construction \'.'orks
ΟΓ trees.

c Shellered tQPograpl1Y: areas ίπ \ιvhich th,e ,construction vιrork being
considered. is considerabIy l0'ιν,er than the s,urrouInding terrain ΟΓ

surroulilded bv hiqh tr,ees andlor sUfrounded by higher construction \ivorks.

Η χαρακτηριστική τιμή του Φορτίου χιονιού στο έδαΦος Sk σε kN/m 2, ορίζεται απ' τη

σχέση:

(2.4)

όπου:

Α: Το υΨόμετρο της τοποθεσίας της κατασκευής από την επιΦάνεια της θάλασσας σε m.

Sk,O: Η χαρακτηριστική τιμή του Φορτίου χιονιού (kN/m 2
) στην επιΦάνεια της θάλασσας

(Α=Ο), η τιμή του καθορίζεται από το παράρτημα C του ΕΝ 1991-1-3 για περίοδο

επαναΦοράςπενήντα ετών.

Η τιμή σχεδιασμού πρωτοΦανώνσυνθηκών χιονιού στο έδαΦος SAd , ορίζεται σε kN/m 2

απ' τη σχέση:

SAd = CesI .Sk

όπου:

(2.5)

Ce5'I: Συντελεστής για έκτακτες συνθήκες σχεδιασμού (Exceptional conditions)

λαμβάνεται ίσος με 2.
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~ Ορίζονται δύο συνθήκες σχεδιασμού:

α) Κανονικές συνθήκες σχεδιασμού (Normal conditions), όπου συνθήκες πρωτοΦανούς

χιονόπτωσης και ολίσθησης δε θεωρούνταιπιθανές, και για τον υπολογισμό του φορτίου

χρησιμοποιείταιη Εξίσωση (2.1).

β) Έκτακτες συνθήκες σχεδιασμού (Exceptional conditions), όπου:

1) Συνθήκες πρωτοφανούς χιονόπτωσης και όχι ολίσθησης είναι πιθανό να συμβούν,

εΦαρμόζονται οι Εξισώσεις (2.1) και (2.2).

2) Συνθήκες πρωτοΦανούς ολίσθησης και όχι χιονόπτωσης είναι πιθανό να συμβούν,

εΦαρμόζονται οι Εξισώσεις (2.1) και (2.3).

3) Συνθήκες πρωτοΦανούς ολίσθησης και χιονόπτωσης είναι πιθανό να συμβούν,

εΦαρμόζονται οι Εξισώσεις (2.1), (2.2) και (2.3).

~ Ορίζονται οι τιμές του συντελεστή σχήματος χιονιού μί (Πίνακας 2.2), και καθορίζεται

η κατανομή του κατά μήκος της στέγης (Σχήμα 2.4).

Πίνακας 2.2 τιμές συντελεστή σχήματος Φόρτισηςχιονιού μί, για κλίση στέγης α

Angle of pitch of roof α Ο _α 30 30" < α<60 ac60

μι 0,8 0,8(60 - α)/30 0,0

/12 0,8 + 0,8 α/30 1,6 --

Cas& (ί)
μ1(αl) μι (α2) μ1(α1) μ1(α2)

c==j'-----t=j'------

-~
Σχήμα 2.4: Κατανομή της τιμής του συντελεστή μί, στην περίπτωση Φόρτισης χωρίς

ολίσθηση (case ί) και με ολίσθηση (case ίί), για κλίση στέγης μικρότερη των 600.
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2.2.3 Δράσεις ανέμου

Οι δράσεις ανέμου, δηλαδή οι πιέσεις που προκαλούνταιστην κατασκευή λόγω της

κίνησης του αέρα, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό κατασκευών από

χάλυβα. Επηρεάζονται από παράγοντες όπως η γεωγραΦική θέση, η τοπογραΦία της

τοποθεσίας, οι διαστάσεις και το ύψος της κατασκευής. Ως βάση υπολογισμού τους

χρησιμοποιείταιη Q.!!lό., δηλαδή η μέγιστη ταχύτητα που προβλέπεταιστη διάρκεια ζωής

σχεδιασμού της κατασκευής. Ανεξαρτήτωςτου ύψους του κτηρίου, οι ανεμοπιέσεις, που

μπορούν να προκαλέσουν και ταλαντώσεις σε εύκαμπτους Φορείς, αποτελούν συχνά τη

βασικη Φόρτιση σχεδιασμού.

Ο προσδιορισμός των ανεμοπιέσεων γίνεται σύμΦωνα με τις διατάξεις των ΕΝ

1991-1-4 και ΕΝ 1990:2002. Τα βασικά σημεία της θεωρίας, παρουσιάζονταιπαρακάτω:

~ Οι δράσεις του ανέμου κατατάσσονται στις μεταβλητές δράσεις, αλλά θεωρείται πως

έχουν με σταθερή τιμή ως προς το χρόνο (variable fixed actions).

~ Η διεύθυνση των ανεμοπιέσεων θεωρείται ομοιόμορφη καθ'ύψος, κάθετη η

εΦαπτομενική στα μέλη, ασκούμενη σε εξωτερικές, ακόμα και εσωτερικές επιΦάνειες.

~ Η κάθετη ομοιόμορφη πίεση ανέμου, σε εσωτερική και εξωτερική επιΦάνεια,

προσδιορίζεται σε N/m 2 απ' τις σχέσεις:

We = qp(Ze)' Cpe

W; =qp(Zi) ·Cpi

όπου:

(2.6)

(2.7)

qfJ: Η πίεση ταχύτητας αιχμής (peak velocity pressure) σε N/m2 υπολογιζόμενη σύμΦωνα

με την Εξίσωση (2.8) και το Σχήμα 2.5.

Ze, Ζί: Το ύψος αναΦοράς σε m για εξωτερική και εσωτερική πίεση αντίστοιχα.

Καθορίζονται από το Σχήμα 2.5.

C"e, CjJi: Συντελεστής εξωτερικής και εσωτερικής πίεσης, αντίστοιχα. Το Cpe καθορίζεται

στην παράγραφο 7 του ΕΝ 1991-1-4 και οι τιμές του παρουσιάζονταιστα Σχήματα 2.7 και

2.8 και στους Πίνακες 2.5 εως 2.7, και το CjJi στην παράγραΦο 7.2.9.

10



building
face

b

reference
height

shape of profile
of velocity pressυre

f1-b

Ι)

ITZec=h qp{z)=qp(/1)

b

!lοΙΓίρΙ
ΙΥΥΥ)(Υ

ι Τ Ζ.=Χ51Γφt1 i'...AAAA q (Z)=(1~)(Z5!ιίι)
VVVVV
lΛΛΛΛΛ

ITZ.=b qIJ(z}=qp(b)

b

t Z

., ., ., , ., , , ,

ΝΟ Ε The velocit'j' press Γθ sho Id be assumed to b·e u iform o....er each hoΉZontal strip considered.

Σχήμα 2.5: Ορισμός της τιμής του Ζ. και της κατανομής των ανεμοπιέσεων καθ
Ι

ύΨος.
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Η πίεση ταχύτητας αιχμής qP ,υπολογίζεται απ' τη σχέση:

qρ(Ζ) = [1 + 7 .lν(Ζ) ] .! .ρ .ν2 ιιι • (Ζ)
2

όπου:

(2.8)

ρ: Η πυκνότητα του αέρα εξαρτώμενη από το υΨόμετρο, τη θερμοκρασία και τη

βαρομετρική πίεση που ορίζεται για την περιοχή σε περίπτωση καταιγίδας (συνιστώμενη

τιμή 1.25 kg/m3).

lν(Ζ): Η ένταση του στροβιλισμού σε υΨόμετρο Ζ (σε m), υπολογιζόμενη με βάση την

Εξίσωση (2.9).

νιll: Η μέση ταχύτητα ανέμου, υπολογισμένη από την Εξίσωση (2.12).

Η ένταση του στροβιλισμού lν(z), υπολογίζεται απ' τη σχέση:

σν

lν(z) =-
νιl!

όπου:

(2.9)

σν: Η τυπική απόκλιση της κατανομής του στροβιλισμού σε m/sec, υπολογΙζόμενη με

βάση την Εξίσωση (2.10).

σν =k··vlJ·kJ

όπου:

(2.10)

kI': Συντελεστής εδάΦους, εξαρτώμενος από την κατηγορία εδάΦους στο οποίο θα

ανεγερθεί η κατασκευή Εξίσωση (2.11).

kI : Συντελεστής στροβιλισμού (συνιστώμενη τιμή 1).

Vh : Βασική ταχύτητα ανέμου σε m/sec, υπολογιζόμενη με βάση την Εξίσωση (2.14).

Ο συντελεστής εδάφους kI, ορίζεται από την παρακάτω σχέση:

( )

0.07

kI=O.19 ~
ΖΟ,11

(2.11)
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όπου:

ΖΟ: Το μήκος τραχύτητας σε m, εξαρτώμενο από την κατηγορία εδάΦους, τιμή από τον

Πίνακα 2.4.

ΖΟ,/Ι: Το μήκος τραχύτητας για έδαΦος κατηγορίας «2», ίσο με 0.05 m.

Πίνακας 2.4 Μήκη τραχύτηταςανά κατηγορίαεδάΦους

Ζο Zmtn
Terrain category

πι m

Ο Sea o:rcoastal area exposed to the open sea 0,003 1

Ι La!k:es ΟΓ fiat and Ihorizontal area \'Iith negligi 18 vegetation and 0,01 1
~'ithout obstacles

I1 Area with 10\,.' ",egetatiion such as grass arnd isolated obstaclles
0,05, 2

(trees, bυjldings) \'Iith separations of at least 20 ob:stacle Iheights

111 Are.a \'iith regular cover of vegetation ΟΓ buildings ΟΓ with isolated
obstacles v.'ith separations af maximum 20 obstacle heights (such 0,3 5
as vill/ages,su'burtan terrairn, permanent forest)

IV Area ίπ \vhich at least 15 % of the surface is covered WΊth buildings
1,0 10

and their average heig:tΊ exceeds 151m

Η μέση ταχύτητα ανέμου νιιι σε ύψος Ζ πάνω από την επιΦάνεια εδάΦους, εξαρτάται

από την ορογραΦία (γεωμορΦολογία) και την τραχύτητα του εδάΦους. Η τιμή της σε

m/sec προσδιορίζεταιμέσω της παρακάτωσχέσης:

VII1(z) = CI{Z)' co(z)· νι>

όπου:

cI{z) : Συντελεστής τραχύτητας, υπολογΙζεται βάσει της Εξίσωσης (2.13).

co(z): Συντελεστής ορογραΦίας (συνιστώμενη τιμή 1).

(2.12)

Ο συντελεστής τραχύτητας cI{z) ορίζει τη μεταβλητότητατης μέσης ταχύτητας ανέμου

VI1I στη θέση της κατασκευής, και καθορίζεται από:

α) Το ύψος απ' το έδαΦος.

β) Την τραχύτητα της επιΦάνειας του εδάΦους στην κατεύθυνση της προσήνεμης

πλευράς της κατασκευής.
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Η σχέση υπολογισμού του συντελεστή, είναι:

CI(Z) = kI.ln(:o]

και ισχύει για Ζ 111;11 ~ Ζ ~ Ζ I11ΟΧ , ενώ αν Ζ ~ Ζ Il1ίη, τότε Ζ =Ζ l11ίη

(2.13)

Η βασική ταχύτητα ανέμου Vh , ορίζεται ως συνάρτηση της διεύθυνσης του ανέμου και

της εποχής του έτους, στα 10 m πάνω απ' την επιΦάνεια εδάΦους κατηγορίας «2». Η τιμή

της σε m/sec προσδιορίζεταιμέσω της παρακάτωεξίσωσης:

Vb = CdiI· • Cseaso/l • Vb, Ο

όπου:

CdiI : Συντελεστής κατεύθυνσης του ανέμου (συνιστώμενη τιμή 1)

Cseaso/l : Συντελεστής εποχής (συνιστώμενη τιμή 1)

(2.14)

Vb, ο: Η θεμελιώδηςτιμή της βασικήςταχύτηταςανέμου, ανεξάρτητητης κατεύθυνσηςτου

και της εποχής, ίση με τη χαρακτηριστική μέση ταχύτητα ανέμου διάρκειας 10 λεπτών,

στα 10 m πάνω απ' το έδαφος σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Συνιστώμενη τιμή με

βάση το εθνικό προσάρτημα, είναι τα 33 m/sec για περιοχές απόστασης μέχρι 10

χιλιομέτρων από την ακτή, και τα 27 m/sec για τις υπόλοιπες.

~ Το πρόσημο των ανεμοπιέσεωνεσωτερικών και εξωτερικώνεπιΦανειών, καθορίζεται

από το αν η πίεση κατευθύνεται προς την εκάστοτε επιΦάνεια της κατασκευής, η

απομακρύνεταιαπ' αυτήν. Ως θετική ορίζεται η ανεμοπίεσηπου κατευθύνεταιπρος την

πλευράτης κατασκευής,όπως Φαίνεται και από το Σχήμα 2.6.
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----. POS • neg

(a) (b)

pos neg pos neg

(c) (d)

Σχήμα 2.6: Καθορισμός θετικού (pOS) και αρνητικού (neg) προσήμου ανεμοπιέσεων για

κατεύθυνση ανέμου προς τα δεξιά.

~ Οι τιμές του συντελεστή εξωτερικής πίεσης Cpe καθορίζονται στην περίπτωση του

διπλού υποστέγου που μελετάται για τις κατακόρυΦες πλευρές και τη στέγη, από τα

παρακάτω σχήματα και τους αντίστοιχους πίνακες:

Πίνακας 2.5 Τιμές συντελεστή εξωτερικής πίεσης Cpe ανά τμήμα όψης, χωρισμένο με

βάση το Σχήμα. 2.7.

lone Α Β C Ο Ε

.rιfd CΡΞ.11i cjlE.' Cpe, (J Cpe;, Cpe.ln Ι Cpe,1 Cpe,lo CΡΞ, 1 Cpe, (] Ι (;Ρε,1

5 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,8 +1,0 -0,7

1 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,8 +1,0 -0,5

S:;0,25 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,7 +1,0 -0,3

ΝΟΤΕ 2 FOΓ IbuildiΓllg,s '.vith hfd> 5, the total \'.'ind loadinιg may be based ΟΠ e provisions given ίη

7.6 {ο 7.8 and 7.9.2.
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Σχήμα 2.7: Κατανομή του συντελεστή εξωτερική πίεσης στα κάθετα τμημάτα της

κατασκευής για εύρος γωνιών πρόσπτωσης ανέμου από -450 εως 450 σε σχέση με την

κάθετο ως προς τα τμήματα αυτά.
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Πίνακας 2.6 Τιμές συντελεστή εξωτερικήςπίεσης Cpe ανά τμήμα στέγης, χωρισμένο με

βάση το Σχήμα 2.8.

Zone for wind direction θ= 0° Zone for wind direction θ= 180·
Pitch

F G Η F G Η
Angle α

CΙ><,10 ~,1 c~... D ,Cpo,1 C... D C..,1 ~,10 C~~1 C~'D C..,1 C".,10 c.,.,

-1,7 -2,5 -1,2 -2,0 -0,6 -1,2
~' -2,3 -2,5 -1,3 -2,0 -0,8 -1,2'J

+"0,0 +0,0 +0,0

-0,9 -2,0 -0,8 -1,5 -0,3
150 -2,5 -2,8 -1,3 -2,0 -0,9 -1,2

+"0,2 +O~2 + 0,2

-0,5 -1,5 -0,5 -1,5 -0,2
300 -1,1 -2,3 -0,8 -1,,5 -0,8

-iJ[I,7 +0,7 +0,4

-0,'0 -0,0 -0,0
450 -0,6 -1,,3 -0,5 -0,7

-iJ[},7 +0,7 +0,6

600 +'0,7 +0,7 +0,7 -0,5 -1,0 -0,5 -0,5

750 +"G,8 +0,8 +0,8 -'0,5 -1,0 -0,5 -0,5

Zone for wind direction θ= 90·
Pitch

FυΡ FIow G Η Ι
Αηοlθ α

C".,10 Cι><,1 CPO,10 Cι><,1 Cpe,1a ~,1 ςΡΙ:,10 ~,1 C;ιx:,10 ~,1

5" -2,1 -2,6 -2,1 -2,4 -1,8 -2,0 -0,6 -1,2 -0,5

150 -2,4 -2,9 -1,6 -2,4 -1,9 -2,5 -0,8 -1,2 -0,7 -1,2

30· -2,1 -2,9 -1,3 -2,0 -1,5 -2,0 -1,0 -1,3 -0,8 -1,2

450 -1,5 -2,4 -1,3 -2,0 -1,4 -2,0 -1,0 -1,3 -0,9 -1,2

60· -1,2 ,2,0 -1,2 -2,0 -1,2 -2,0 -1,0 -1,3 -0,7 -1,2

75· -1,2 -2,0 -1,2 -2,0 -1,2 -2,0 -1,0 -1,3 -0,5

ΝΟΤΕ 1 ΑΙ θ = Ο' (see table a» the pressure changes rapidl)! beΙWeen positive and negative values around
a pjtch angle of ο; =+5' 10 ...45', so both ρosίlίνθ and negatϊve values are given. For those Iroofs, t....,o cases
should be ,considered: one ....'ith all positive νaΊues, and one with alll negatίve values. Νο miχin.g of positive and
negative values is ,allov.'ed οπ the same face,

ΝΟΤΕ2 Linear interpolatίon for intermediate pitch angles may be used bet.....een values ΟΙ the same sign.
The values equal to 0.0 are given for interpolatϊon purposes

17



\'Iind

θ= Ο·

oι.'ind

{a) general

h gh eave

=::::=:::r α

I1

\Nind~

/

F

G

ι---

F

Η b

e/10
·1

(b) \Λιind directions θ= 00 and θ= 1800

tiigh eave

Θ =b or 2tI
~νhichever is smaller

b : crosswind din1ension

",Vind~

/
el4

F...
ι---

G Η Ι

ι---

Fισ.

b

e/10

e/2

(c) wind direction θ= 900

10...11 eave

Σχήμα 2.8: Κατανομή του συντελεστή εξωτερική πίεσης σε μονόρριχτη στέγη για εύρος

γωνιών πρόσπτωσης ανέμου από -450 εως 450 σε σχέση με την κάθετο ως προς τις

πλευρές της στέγης.
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Πίνακας 2.7 Τιμές συντελεστή εξωτερικής πίεσης (ρe ανά τμήμα στέγης, χωρισμένο με

βάση το Σχήμα 2.9.

ZOlle for wind directioll θ= Ο·
P,itch

F G Η Ι J
Angle α

ΙC;ιe,1CΙ c.c.1 Cρ:,1D c.c.1 CιPe,1C+ c.c.1 c.c.10 c.c.1 c.c.10 Co•.1

-45< -0,6 -0,6 -0,8 -0,7 -1,0 -1,5

-30' -1,1 C2,0 -0,8 -1,5 -0,8 -0,6 -0,8 -1,4

-15' -2,5 -2,8 -1,3 -2,0 -0,9 -1,2 -0,5 -0,7 -1,2

+0,2 +0,2
-5· -2,3 -2,5 -1,2 -2,0 -0,8 -1,2

-0,6 -0,6

-1,7 -2,5 -1,2 -2,0 -0,6 -1,2 +0,2
50 -0,6

+0,0 +0,0 +0,0 -0,6

-0,9 -2,0 -0,8 -1,5 -0,3 -0,4 -1,0 -1,5
15<

+0,2 +0,2 +0,2 +0,0 +0,0 +0,0

-0,5 -1,5 -0,5 -1,5 -0,2 -0,4 -0,5
30:

+0,7 +0,7 +0,4 +0,0 +0,0

-0,0 -0,0 -0,0 -0,2 -0,3
45:

+0,7 +0,7 +0,6 +0,0 +0,0

60' +0,7 +0,7 +0,7 -0,2 -0,3

75: +0,8 +0,8 +0,8 -0,2 -0,3

ΝΟΤΕ 1 ΑΙ θ= Ο· 1he pressure chaflges rapidly belv.'een posίlJveand negative values ΟΠ the 'A~ndward

face around a pitch angle οΙ α= -5' Ιο +45', so both positiν·e and negatiνe va1ues are giνen. For those
roofs, ΙουΓ cases should Ibe considered YJhere Ihe largesl ΟΓ smallesl values of all areas F, G and Η are
combined with the largesI ΟΓ smaJlesI vaJues ίη areas Ι and J. Νο miχing οΙ positive and negaΙίΊfe values is
allo\'/ed οη ~he same face.

ΝΟΤΕ2 Lίnear inIerpolation for intermediale pitch angles οΙ 1he same sign ,may be used be1ween values
οΙ the same sign. (00 ηοΙ inIerpolale beIween α=+5' and α =-5', bui lIse 1he data for flat roofs ίη 7.2.3).
The values eQual Ιο 0,0 are given for inIerpolalion purposes

Zone for wind direction θ= 90·
Pitch

F G Η Ι
angle α

Cpe .10 Cpe,1 Cpe ,10 Cρe Ι Cpe.10 Cpe ,1 ·Cpe ,10 .Cpe.1

-45' -1,4 -2,0 -1,2 -2,σ -1,0 -1,3 -0,9 -1,2

-30' -1,5 -2,1 -1,2 -2,0 -1,0 -1,3 -0,9 -1,2

-15' -1,9 -2,5 -1,2 -2,0 -0,8 -1,2 -0,8 -1,2

-50 -1,,8 -2,5 -1,2 -2,0 -0,7 -1,2 -0,6 -1,2

50 -1,6 -2,2 -1,3 -2,0 eO,7 -1,2 -0,6

15" -1,3 -2,0 -1,3 -2,0 -0,6 -1,2 -0,5

30' -1,1 -1,5 -1,4 -2,0 -0,8 -1,2 -0,5

45' -1,1 -1,5 -1,4 -2,0 eO,9 -1,2 -0,5

60' -1,1 -1,5 -1,2 -2,σ -0,8 -1,0 -0,5

75' -1,1 -1,5 -1,2 -2,0 -0,8 -1,0 -0,5
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(b) wind direction θ =Ο"

e = b ΟΓ 2/1
\vhichever iS smaller

b : crosswind dimension

/
θ= 90"

F

- Η Ι

G
ridge
ΟΓ trough

G

- Η Ι

F

b

(c) wind direction θ= 90"

Σχήμα 2.9: Κατανομή του συντελεστή εξωτερική πίεσης σε δίρριχτη στέγη για εύρος

γωνιών πρόσπτωσης ανέμου από -45" εως 450 σε σχέση με την κάθετο ως προς τις

πλευρές της στέγης.
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~ Οι πίνακες συντελεστή εξωτερικής πίεσης Cl,e, ορίζουν δύο τιμές τις Cpe,1 και Cpe, 10. Η

πρώτη αναΦέρεταισε περιοχή Φόρτισης της τάξης του 1 m2 και χρησιμοποιείται για το

σχεδιασμό στοιχείων μικρών διαστάσεων και στερεώσεων, ενώ η δεύτερη σε περιοχή

Φόρτισης 10 m2 και χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό του Φέροντος οργανισμού της

κατασκευής.

~ Η κατανομή του συντελεστή εξωτερικής πίεσης Cpe σε μονόροΦες κατασκευές

πολλαπλών ανοιγμάτων, Φαίνεται στο Σχήμα 2.10.

C". 0,8 c, 0,6 c" 0,6 r;",

.1 .:~-~:~: Ι

b)
Ιι

c)

d)

C.... c... 0.6 cI~ 0,6 c,,, 0.6 cI~

-~-~*/' '-. /' '-. /' '-. * -~- Έι
--.... ro ",.

~ ~
--- ---

Σχήμα 2.10: Κατανομή του Cl,e στις στέγες κτηρίου πολλαπλών ανοιγμάτων.
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~ Η συνολική δύναμη λόγω ανεμοπίεσης, εσωτερικά και εξωτερικά, ορίζεται σε kN για

κάθε επιΦάνεια σταθερού συντελεστή πίεσης, απ' τις παρακάτω σχέσεις:

F\v. e= CsC d . We' Α, για εξωτερική πίεση

Ριl'. ί = Wi' Α, για εσωτερική πίεση

όπου:

(2.15)

(2.16)

C,Cd: Κατασκευαστικόςσυντελεστής,προσδιορίζεταιστην παράγραΦο6 του ΕΝ 1991-1-

4.

Α: Εμβαδό επιΦάνειας σε m2 στην οποία αντιστοιχεί το 111.

Η καθαρή δύναμη που ασκείται σε μια επιΦάνεια, FΊIei, ορίζεται ως η διαΦορά της

εσωτερικής απ' εξωτερική δύναμη.

2.3 ΘΕΩΡΙΑΑΝΑΛΥΣΗΣ

2.3.1 Αντοχή της κατασκευής

Βασικό κριτήριο κατά τη στατική μελέτη μιας κατασκευής, είναι η εξασΦάλιση της

επαρκούς αντοχής των διατομών των στοιχείων που τη συνθέτουν. Η εξασΦάλιση,

επιτυγχάνεταιμέσω του ελέγχου κατά την οριακή κατάσταση αστοχίας των μελών, και

της κατασκευής συνολικά. Βασικό κριτήριο της οριακής κατάστασης αστοχίας, είναι η

ικανοποίησητης σχέσης:

(2.17)

όπου:

Ed: Η τιμή σχεδιασμού του αποτελέσματος των δράσεων,

RιJ: Η τιμή σχεδιασμού της αντοχής για τις δράσεις.

Βάσει του ΕΝ 1990:2002, οι συνδυασμοί σχεδιασμού των δράσεων στην οριακή

κατάσταση αστοχίας για καταστάσεις διαρκείας/παροδικές, είναι:

Σ G "" Ρ"" Q" "Σ ψ QYC.i' k./ + Υρ' + YQ.I· k.1 + YQ.I' Ο.ί· k,i

j~1 ί>1

(2.18)
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όπου:

"+" : Σύμβολο επαλληλίας.

Gk,}: Χαρακτηριστική τιμή μόνιμων δράσεων.

Ρ: Χαρακτηριστική τιμη της προέντασης.

Qk. ι: Χαρακτηριστική τιμη της επικρατέστερης μεταβλητής δράσης.

Qk,i: Χαρακτηριστική τιμη των λοιπών μεταβλητών δράσεων.

rG :Συντελεστής ασΦαλείας για τη μόνιμη δράση (τιμή 1.35 για δυσμενή επίδραση).

rρ : Συντελεστής ασΦαλείας για την προένταση.

rQ: ΣυντελεστήςασΦαλείαςγια τη μεταβλητή δράση (τιμή 1.5 για δυσμενή δράση).

Ψ: Συντελεστής συνδυασμού των μεταβλητών δράσεων (τιμές για χιόνι στον

Πίνακα. 2.8 και για άνεμο στον Πίνακα 2.9).

Πίνακας 2.8 Τιμές συντελεστή μεταβλητών δράσεων Ψ για Φορτίο χιονιού με βάση τον

ΕΝ 1991-1-3.

Regions Ψο Ι Ψ2

Finland
Iceland

0,70 0,50 0.20
Norway
Sweden

Reminder of other CEN
member states, for sites

0,70 0.50 0,20
located at altitude
Η> 1000 m above sea
leνel

Reminder of other CEN
member states, for sίtes

0,50 0,20 0.00
located at altitude
Η:;:; 1000 m above sea
leνel
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Πίνακας 2.9 Τιμές συντελεστή μεταβλητών δράσεων Ψ για Φορτίο ανέμου με βάση τον

ΕΝ 1991-1-4.

. 'ιίοn

\\ϊnd I03d~ an bulldInl!s Ιsι:ι: ΕΝ 1991-1-4)

2.3.2 Μέθοδοι ανάλυσης, ατέλειες, ευστάθειατης κατασκευής και μέθοδος DAM

2.3.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης

Για να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι αντοχής και ευστάθειας τόσο των μελών όσο

και της κατασκευής, όπως ο έλεγχος της Εξίσωσης (2.17), απαιτείται ο προσδιορισμός των

εντατικών και παραμορΦωσιακών μεγεθών τους. Οι υπολογισμοί των προαναΦερθέντων,

πραγματοποιούνται με μεθόδους ανάλυσης. Οι βασικές κατηγορίες μεθόδων είναι δύο,

η ελαστική και η πλαστική.

~ Ελαστική μέθοδος: Προτιμάται για συνήθεις κατασκευές που δεν έχουν μεγάλες

διαστάσεις και εΦαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες διατομών χωρίς περιορισμούς,

ανεξάρτητα απ' το αν η αντοχή τους επιλέγεται για τις εξισώσεις ως πλαστική η ελαστική.

Βάση αυτής της μεθόδου είναι πως το όριο διαρροής δεν ξεπερνάται και η συμπεριΦορά

του φορέα θεωρείται ελαστική. Ελαστικές μέθοδοι ανάλυσης είναι η μέθοδος των

δυνάμεων και η μέθοδος των μετακινήσεων.

~ Πλαστική μέθοδος: Πρόκειται για μέθοδο που βασίζεται στη θεώρηση πως το όριο

διαρροής ξεπερνάται, δημιουργούνται πλαστικές αρθρώσεις στις κρίσιμες διατομές και η

ένταση του Φορέα ανακατανέμεται στα στοιχεία του. Για το λόγο αυτό, εΦαρμόζεται μόνο

σε διατομές κατηγορίας ''1'' και επιβάλλει περιορισμούς στην ποιότητα του χάλυβα, τα

πάχη των διατομών και τη λυγηρότητα των μελών, έτσι ώστε:

α) Ο χάλυβας να έχει την απαραίτητη ολκιμότητα για να αναπτυχθεί η πλαστική αντοχή

των διατομών.

β) Η πλαστική άρθρωση πρέπει να μπορεί να στραΦεί υπό σταθερή τιμή, ίση με την τιμή

ροπής πλαστικοποίησης και να διαθέτει την απαραίτητη στροΦική ικανότητα χωρίς να

προηγηθεί λυγισμός.
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γ) Η κατασκευή πρέπει να υπόκειται σε στατικά κυρίως Φορτία.

δ) Πρέπει να υπάρχουν ενισχύσεις του κορμού της διατομής στην οποία αναπτύσσεται

πλαστική άρθρωση, αν της ασκείται τέμνουσα που υπερβαίνει το 10% της διατμητικής

της αντοχής.

Η επιλογή μιας εκ των δύο μεθόδων, καθορίζεται για τις μεταλλικές κατασκευές ως ένα

βαθμό από τον ΕΝ 1993-1-3, αλλά εναπόκειται και στην κρίση του μελετητή.

Ανεξάρτητα απ' το αν επιλεγεί ελαστική η πλαστική μέθοδος, αναλόγως του αν η

επίδραση των παραμορΦώσεων του Φορέα θεωρηθεί ότι επιδρά στην ευστάθεια της

κατασκευής, η ανάλυση μπορεί να είναι γραμμική (1 ης τάξης) η μη γραμμική (2 ας τάξης).

~ Γραμμική ανάλυση (1 ης τάξης): Κατά τη θεωρία 1ης τάξης, οι υπολογισμοί γίνονται με το

Φορέα σε απαραμόρΦωτη κατάσταση, καθώς οι προκύπτουσες μετακινήσεις δε

συμβάλλουν σημαντικά στην αλλαγή της γεωμετρίας του, και επομένως δε

διαΦοροποιείται η εντατική κατάσταση των μελών του. Για να ισχύουν τα παραπάνω, θα

πρέπει είτε η κατασκευή να διαθετει επαρκή δυσκαμψία ώστε να θεωρείται αμετάθετη,

είτε τα Φαινόμενα δευτέρας τάξης να έχουν ληΦθεί υπόψιν με άλλους τρόπους. Κατά την

εΦαρμογή της ανάλυσης αυτής, ο Φορέας θεωρείται ότι συμπεριΦέρεται γραμμικά και τα

αντίστοιχα αποτελέσματα των διαΦορετικών δράσεων μπορούν να προστεθούν

γραμμικά με την αρχή της επαλληλίας.

~ Μη γραμμική ανάλυση (2ας τάξης); Αντίθετα με την προαναΦερθείσα ανάλυση, η μη

γραμμική λαμβάνει υπόψιν τις παραμορΦώσεις του Φορέα και οι υπολογισμοί γίνονται

στην παραμορΦωμένη γεωμετρία του, με μεταβολές στην εντατική κατάσταση των μελών

του. Αποτέλεσμα είναι η συμπεριΦορά της κατασκευής να θεωρείται μη γραμμική, ακόμα

και στην περίπτωση της ελαστικής ανάλυσης των στοιχείων της, και η αρχή της

επαλληλίας να μην ισχύει.

Η πιο διαδεδομένη ανάλυση γεωμετρικής μη γραμμικότητας, είναι η ανάλυση Ρ-Δ, η

οποία πραγματοποιείται με τη βοήθεια υπολογιστικού προγράμματος. Η ανάλυση αυτή

στηρίζεται στη θεωρία πως αν ένα κατακόρυΦο στοιχείο (που μπορεί να αποτελεί

στοιχείο πλαισίου) που του ασκείται αξονική δύναμη Ρ, παραμορΦωθεί με αποτέλεσμα

ΟΡΙζόντια μετακίνηση Δ, τότε με βάση τη νέα γεωμετρία του θα υπάρξει μοχλοβραχίονας
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της αξονικής και της αντίδρασης στη βάση ως προς τον νέο κεντροβαρικό κατακόρυΦο

άξονα. Ως αποτέλεσμα αυτών, δημιουργείται καμπτική ροπή (καμπτική ροπή 2ας τάξης),

η οποία με τη σειρά της προκαλεί διατμητικές τάσεις, ισχυρότερες στα άκρα του

στοιχείου (βλέπε Σχήμα 2.11). Η νέα αυτή εντατική κατάσταση με την αυξημένη διάτμηση,

τείνει να αυξήσει την ΟΡΙζόντια μετακίνηση και να επαναλάβει το Φαινόμενο, έως ότου

υπάρξει ισορροπία. Το Φαινόμενο αυτό ονομάζεται Φαινόμενο Ρ-Δ. Η ανάλυση μπορεί να

εΦαρμοστεί σε συστήματα δυσκαμψίας, όπου συμβολίζεται με Ρ-Δ, η σε μεμονωμένα

στοιχεία με το συμβολισμό Ρ-δ. ΕΦαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις κατακόρυΦων

στοιχείων μικρής διατομής και μεγάλου ύψους, καθώς και σε πλαίσια, τα οποία συνήθως

αναλαμβάνουν την κύρια καμπτική καταπόνηση της κατασκευής και, λόγω της

σημαντικής αυτής καταπόνησης, επιπλέον διατμητικά Φορτία και οριζόντιες μετακινήσεις

μπορούν να προκαλέσουν το παραπάνω Φαινόμενο (βλέπε Σχήμα 12).

Ι~
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Σχήμα 2.11: Φαινόμενο Ρ-δ

Figul'e 2 - P-Delt.a al)out stl'uctUl'e

Σχήμα 2.12: Φαινόμενο Ρ-Δ σε πλαίσιο.
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2.3.2.2 Ατέλειες

Κατά την κατασκευή αλλά και την επεξεργασία των στοιχείων από χάλυβα, την

ολοκλήρωση των συνδέσεων, υπάρχουν αβεβαιότητες στο ότι οι εργασίες αυτές

διεκπεραιώθηκαν σε απόλυτο βαθμό σύμΦωνα με τη μελέτη. Για το λόγο αυτό, είναι

απαραίτητο να ληΦθούν υπόψιν κατά το σχεδιασμό τέτοιου είδους ατέλειες. Οι ατέλειες

μπορεί να είναι γεωμετρικές η δομικές.

~ Γεωμετρικές ατέλειες των μελών, είναι: απόκλιση του στοιχείου απ' την ευθυγραμμία,

μη παραλληλότητα πελμάτων, εκκεντρότητα εΦαρμογής του κατακόρυΦου Φορτίου σε

σχέση με την ιδεατή θέση, έλλειψη κατακορυΦότητας μέλους Κ.α.

~ΔoμΙKές ατέλειες, είναι: παραμένουσες τάσεις που μπορεί να οΦείλονται στη

διαδικασία έλασης, παραγωγής, συγκόλλησης, πριν δηλαδή το στοιχείο.

Κατά τον ΕΝ 1993-1-3, λαμβάνονται υπόψιν οι εξής ατέλειες:

α} Για πλαίσια και συστήματα δυσκαμψίας, οι καθολικές ατέλειες.

β} Για μεμονωμένα μέλη, τοπικές ατέλειες.

~ Καθολικές ατέλειες πλαισίων: Εκτός αν ισχύει η συνθήκη HED ~ O.15VED, όπου HED: η

τιμή σχεδιασμού της οριζόντιας αντίδρασης στην κορυΦή του ορόΦου λόγω οριζόντιων

Φορτίων και ισοδύναμων οριζοντίων λόγω ατελειων, και VED: το ολικό κατακορυΦο

Φορτίο σχεδιασμού στη βάση, οι καθολικές ατέλειες λαμβάνονται υπόψιν κατά την

παράγραΦο 5.3 του ΕΝ 1993-1-3, μέσω επιβολής αρχικής κλίσης Φ των κατακόρυΦων

στοιχείων του Φορέα ως προς την κατακόρυΦο (βλέπε Σχήμα 2.13). Η Φ εξαρτάται από το

ύψος και τον αριθμό των στυλών του πλαισίου και εΦαρμόζεται σε όλες τις οριζόντιες

κατευθύνσεις, αλλά σε μία κατεύθυνση τη Φορά.

hI
φ

Σχήμα 2.13: Ατέλεια κλίσης πλαισίου ως προς την κατακόρυΦο.
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}> Τοπικές ατέλειες: Ο έλεγχος τοπικών ατελειών μπορεί να παραλείπεται σε περίπτωση

που ληΦθούν υπόψιν οι διατάξεις της παραγράΦου 6.3 του ΕΝ 1993-1-3, αλλά για

εΦαρμογή μεθόδου 2ας τάξης, θα πρέπει να εΦαρμοστεί κατά την παράγραΦο 5.3 ατέλεια

μορΦής αρχικής καμπυλότητας, με μέγιστο βέλος eO (βλέπε Σχήμα 2.14).

Σχήμα 2.14: Ατέλεια καμπυλότητας μεμονωμένου στοιχείου με βέλος eO.

Οι επιδράσεις των καθολικών η τοπικών ατελειών για τις διατάξεις πλαισίων, μπορούν να

προσομοιωθούν και μέσω επιβολής οριζοντίων δυνάμεων, σύμΦωνα με το παρακάτω

σχήμα.

~ΨΝd

t
Ν α

Σχήμα 2.15: Αντικατάσταση ατελειών με ισοδύναμες οριζόντιες δυνάμεις

}> Καθολικές ατέλειες συστημάτων δυσκαμΨίας: Οι επιδράσεις των ατελειών των

στηΡΙζομένων στοιχείων από τα συστήματα δυσκαμψίας, λαμβάνονται υπόψιν μέσω

ισοδύναμης σταθεροποιητικής δύναμης q που επιβάλεται, η οποία εξαρτάται από τον
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αριθμό των στηριζόμενων μελών απ' το σύστημα δυσκαμψίας, το μήκος και την εντός

επιπέδου παραμόρΦωσή του, και τη θλιπτική δύναμη που ασκείται στο στηριζόμενο

μέλος.

2.3.2.3 Ευστάθεια της κατασκευής και μέθοδος DAM (Direct Analysis Method)

~ Ευστάθειατης κατασκευής: Η εξασΦάλιση της ευστάθειαςτόσο στα μέλη, όσο και σε

ολόκληρητην κατασκευή, είναι ένα θεμελιώδεςπρόβληματης μηχανικήςστερεών, καθώς

εγγυάται την ασΦάλεια της κατασκευής έναντι κατάρρευσης. Ο σχεδιασμός για την

επάρκεια ευστάθειας, συνυπολογίζειόλους εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν

τη Φέρουσα ικανότητατων στοιχείων και της κατασκευήςγενικότερα. Αυτά είναι:

α) Καμπτικές, διατμητικές και αξονικέςπαραμορΦώσειςτων μελών.

β) ΠαραμορΦώσειςτων συνδέσεων που επηρεάζουν τις μετατοπίσεις της κατασκευής

κατά τον οριζόντιο άξονα.

γ) Μειώσειςτης δυσκαμψίαςτων μελών λόγω παραμενουσώντάσεων.

δ) Γεωμετρικές ατέλειες.

ε) Φαινόμενα 2
ας
τάξης (Φαινόμενα Ρ-Δ και Ρ-δ).

Για την εξασΦάλιση της ευστάθειας, ο Ευρωπα'ίκός κανονισμός (ΕΝ 1993) εΦαρμόζει για

τον καθορισμό της αντοχής των μελών την ανάλυση 2ας τάξης υπολογίζοντας το

ισοδύναμο μήκους λυγισμού La και τον συντελεστή Κ (Κ = LcI· / L). Αντιθέτως, ο

Αμερκανικός κανονισμός (ANSI/AISC), εΦαρμόζει στην πιο πρόσΦατη έκδοσή του τη

μέθοδο ανάλυσης 2ας τάξης DAM (Direct Analysis Method) και χρησιμοποιείτη μέθοδο

με το συντελεστή Κ ως εναλλακτική (παράρτημα 7 του ANSI/AISC360-10). Η μέθοδος

DAM εμΦανίστηκε για πρώτη Φορά ως εναλλακτική επιλογή στις διατάξεις του ANSI/AISC

το 2005, και οΦείλει την ανάπτυξή της στην πρόοδο της τεχνολογίας και στην εΦαρμογή

όλο και πιο ολοκληρωμένωνπρογραμμάτων ανάλυσης. Αποτελεί μια ελαστική μέθοδο 2ας

τάξης (nonlinear geometric elastic analysis), οποία συμπεριλαμβάνει τις επιδράσεις των

ατελειών αλλά και της μετελαστικής συμπεριΦοράς των μελών και του συστήματος

γενικότερα. Βασική αρχή της ανάλυσης αυτης είναι πως αν οι παράμετροι που

επηρεάζουν την ευστάθεια μέλους και κατασκευής μπορούν να μοντελοποιηθούν κατά
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το εΦικτόν περισσότερο, τότε η ελαστική προσέγγιση απλοποιείται και ταυτόχρονα εξάγει

πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Η ΟΑΜ εΦαρμόζεται σε όλους τους τύπους πλαισίων και

αποτελεί τη μοναδική μέθοδο που δεν απαιτεί περιορισμούς στη δυσκαμψία του

πλαισίου (Η μέθοδος του κρίσιμου μήκους λυγισμού απαιτεί κατά τον Αμερικάνικο ο

λόγος του μέγιστου drift από ανάλυση πρώτης τάξης προς το μέγιστο drift από ανάλυση

2ας τάξης να είναι μικρότερο η ίσο προς 1.5).

Η μέθοδος ΟΑΜ περιγράΦεται στο κεΦάλαιο Cτου ANSI/AISC 360-10, όπου μεταξύ άλλων

αναΦέρονταιτα εξής:

~ Γενικές απαιτήσεις της ανάλυσης:

α) Η ανάλυση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τις καμπτικές, διατμητικές και αξονικές

παραμορΦώσεις μελών και κόμβων οι οποίες συνεισΦέρουν στις μετατοπίσεις της

κατασκευής.

β) Η ανάλυση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα Φορτία που καταπονούντην κατασκευή και

μπορούν να επηρεάσουν την ευστάθειά της.

γ) Η ανάλυση πρέπει να είναι 2ας τάξης που θα λαμβάνει υπόψιν τα Φαινόμενα Ρ-Δ και Ρ

δ. Οι επιρροές του Ρ-δ κατά την ανάλυση ολόκληρης της κατασκευής, επιτρέπεται να

αμελούνται στις εξής περιπτώσεις:

• Η κατασκευή αναλαμβάνει τα κατακόρυΦα Φορτία κυρίως μέσω κάθετων

υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων η πλαισίων.

• Ο λόγος του μέγιστου drift από ανάλυση πρώτης τάξης προς το μέγιστο drift από

ανάλυση 2ας τάξης για όλους τους ορόΦους να είναι μικρότερο η ίσο προς 1.7.

• Λιγότερο από το ένα τρίτο του συνολικού κατακόρυΦου Φορτίου της κατασκευής

αναλαμβάνεται από υποστυλώματα που αποτελούν μέλη πλαισίων δομημένων κατά

την κατεύθυνση της μετατόπισης του Φαινομένου Ρ-δ.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει κατά την εκτίμηση των μεμονωμένων μελών που

υπόκεινται σε θλίψη και κάμψη να λαμβάνονται υπόψην οι επιρροές του Ρ-δ.

~ Θεώρηση ατελειών: Οι ατέλειες που θεωρούνται είναι ατέλειες στα σημεία τομής των

μελών και λαμβάνονται υπόψιν είτε με άμεση επιβολή παραμορΦώσεων στο
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προσομοίωμα (direct modeling of imperfections), είτε με την εΦαρμογή ισοδύναμων

οριζόντιων δυνάμεων (notionalloads).

α) Άμεση επιβολή παραμορΦώσεων: Στην κατασκευή επιβάλλονται μετατοπίσεις

παρόμοιας Φύσεως με αυτές που προκαλούνται λόγω Φόρτισης και Φαινομένων

λυγισμού με μέγεθος το μεγαλύτερο δυνατό κατά τα πρότυπα του κανονισμού και

συνδυασμότέτοιο που να προκαλείτις μεγαλύτερεςδυνατές μετατοπίσεις. Σε περίπτωση

που ο λόγος του μέγιστου drift από ανάλυση πρώτης τάξης προς το μέγιστο drift από

ανάλυση 2ας τάξης για όλους τους ορόΦους να είναι μικρότερο η ίσο προς 1.7, επιτρέπεται

η θεώρηση των ατελειών να εΦαρμόζεται μόνο κατά τους συνδυασμούς Φόρτισης που

αποτελούνταιαπό κατακόρυΦαΦορτία.

β) ΕΦαρμΟΥή ισοδύναμωνοριζόντιων δυνάμεων: Η θεώρηση αυτή ισχύει για όλους τους

τύπους κατασκευών που στηρίζουν τα κατακόρυΦα Φορτία κυρίως μέσω κάθετων

υποστυλωμάτων,τοιχωμάτων η πλαισίων και εΦαρμόζεται στην αρχική (χωρίς αρχικώς

επιβεβλημένεςπαραμορΦώσεις)γεωμετρίατου Φορέα. Ισχύουντα παρακάτω:

• Τα Φορτία επιβάλλονται στην κορυΦή κάθε ορόΦου (βλέπε Σχήμα 2.16) με

κατεύθυνση που να προκαλεί τη μεγαλύτερη δυνατή ΟΡΙζόντια παραμόρΦωση. Σε

περίπτωση συνδυασμών Φόρτισης που περιλαμβάνουν οριζόντια Φορτία, τα

επιπρόσθετα (notional) εΦαρμόζονται στην κατεύθυνση της συνισταμένης οριζόντιας

δύναμης.

• Τα Φορτία εΦαρμόζονται για όλους τους συνδυασμούς Φόρτισης, εκτός αν ο λόγος του

μέγιστου drift από ανάλυση πρώτης τάξης προς το μέγιστο drift από ανάλυση 2ας τάξης

για όλους τους ορόΦους να είναι μικρότερο η ίσο προς 1.7, όπου περιλαμβάνονται

μόνο στους συνδυασμούςπου αποτελούνται κάθετα Φορτία.

• Η τιμή τους, με προσαρμογή στις διατάξεις του Εωρωκώδικα, ορίζεται απ' τη σχέση:

Μ = O.005Yi (2.19)

όπου:

Νί: Το οριζόντιο Φορτίο στο επίπεδο ί.

Υί: Το κατακόρυΦο Φορτίο στο επίπεδο ί που αντιστοιχεί στο κατακόρυΦο στοιχείο,

στον κόμβο του οποίου εΦαρμόζεται το οριζόντιο Φορτίο.
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Σχήμα 2.16: ΕΦαρμογή ισοδύναμωνοριζόντιωνΦορτίων (Notionalloads) σε

πολυόροΦο πλαίσιο.

~ Προσαρμογή δυσκαμΨίας: Η δυσκαμψία της κατασκευής πρέπει να μειωθεί με τους

εξής τρόπους:

α) Οι δυσκαμψίες των μελών που θεωρείται πως συμβάλλουν στην ευστάθεια της

κατασκευής πρέπει να πολλαπλασιαστούν με το μειωτικό συντελεστή 0.8 (συνιστάται ο

μειωτικός συντελεστής να εφραμοστεί στις δυσκαμψίες όλων των μελών της κατασκευής)

β) Η καμπτική δυσκαμψία των μελών που συμβάλλουν στην ευστάθεια της κατασκευής

μέσω της καμπτικής τους αντοχής, πρέπει να πολλαπλασιαστεί επιπλέον με τον μειωτικό

συντελεστή τb. Οι τιμές του τb ορίζονται ως εξής:

(2.20)

ΓιαΡ./ ΡΥ > 0.5, Tb = 4(Prl ΡΥ) '[Ι-(ΡΓI Ργ)] (2.21)

όπου:

Pr: Απαιτούμενη αξονική θλιπτική αντοχή του κατακόρυΦου μέλους.

ΡΥ : Αξονική αντοχή διαρροήςτου μέλους.

Σε περίπτωση που για τη θεώρηση των ατελειών εΦαρμόζεται η μέθοδος ισοδύναμων

οριζόντιων δυνάμεων, αντί της Εξίσωσης (2.21) μπορούν να εΦαρμόζονται επιπλέον

οριζόντια Φορτία τιμής O.OO1Yi, για τα οποία ισχύει ότι και για τα Φορτία ατελειών, με
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εξαίρεση πως τα πρώτα εΦαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλους τους συνδυασμούς

Φόρτισης.

~ Υπολογισμός αντοχής μελών: Για τον υπολογισμό της αντοχής των μελών εΦαρμόζονται

οι διατάξεις του κανονισμού θεωρώντας το συντελεστή Κ (Κ = Lc,' / L ) ίσο με 1.

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟV ΚΑΙ VΠOΛOΓlΣMOΣ ΦΟΡΤιΩΝ

3.1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΦΕΡΟΝΤΟΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Η μορΦή του Φέροντοςοργανισμούπου επιλέγεται,διαΦέρειαπό την προτεινόμενη

του αρχιτεκτονικού σχεδίου και ακολουθεί την τυπική διάταξη ενός μονόροΦου

βιομηχανικού μεταλλικού κτηρίου, χρησιμοποιώντας χαλυβδόΦυλλα επικάλυψης αντί

της προεντεταμένηςμεμβράνηςκαι ρολό αλουμινίου αντί για κυλιόμενεςπόρτες. Το ρολό

συγκρατείταιαπό έναν ελκυστήρα. Αποτελείταιαπο τα εξής στοιχεία:

α} Κύριοι Φορείς: Όπως υποδεικνύει η προτεινόμενη διάταξη (Σχήματα 2.2 και 2.3), ο

κύριος Φορέας είναι πλαισιωτός, δίστυλος δύο ανοιγμάτων (doub/e bay porta/ frame),

αποτελούμενος από ολόσωμα στοιχεία με υποστυλώματα ύψους 6 m και ζυγώματα

μήκους 9.4 m και κλίσης 17.63%. Συνολικά η κατασκευή αποτελείται απο πέντε κύριους

Φορείς με σταθερή την απόσταση μεταξύ τους, στα 5.2 m.

β} Σύνδεσμοι δυσκαμΨίας: Για την πλευρική εξασΦάλιση των κυρίων Φορέων και την

ανάληψη έντασης κάθετα στην πρόσοψη του υποστέγου, επιλέχθηκε πυκνή διάταξη

οριζοντίων και κατακορύΦων χιαστί συνδέσμων δυσκαμψίας ανά δύο Φατνώματα, στα

ακραία αλλά και στο μεσαίο.

γ} Τεγίδες: Για τη μεταΦορά των Φορτίων από τα Φύλλα επικάλυψης της στέγης στους

κύριους Φορείς, αλλά και για την ενίσχυση της πλευρικής δυσκαμψίας των πελμάτων των

κυρίων Φορέων, επιλέχθηκαν τεγίδες μήκους 5.2 m, από 8 σε κάθε Φάτνωμα (εκτός των

ακραίων και της κορυφαίας), με μικρή απόσταση μεταξύ τους στα 1.0546 m.

δ} Μηκίδες: Όμοια με τις τεγίδες, για τη μεταΦορά φορτίων που δρουν στα κάθετα στα

κατακόρυφα τμήματα του υποστέγου από την επικάλυψη στους κύριους φορείς και στους
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μετωπικούς στύλους, επιλέχθηκαν 3 τεγίδες ανά πλευρά, με απόσταση μεταξύ τους στα

1.5 m και μήκος 5.2 m για τις πλάγιες όψεις και 3.0833 m για την πίσω όψη.

ε) Μετωπικοί στύλοι: Για τη στήριξη των μηκίδων στην πίσω όψη, αλλά και για την

ανάληψη δυνάμεων ανεμοπίεσης, επιλέχθηκε η τοποθέτηση μετωπικών στύλων στις

θέσεις των κόμβων των οριζοντίων συνδέσμων δυσκαμψίας με τον τελευταίο κύριο

Φορέα. Τα ύψη των μετωπικών στύλων είναι 6.5, 7 και 7.6 m αντίστοιχα.

στ) Ελκυστήρας (Δοκός ανάρτησης ρολό) με αναρτήρες: Για τη διαμόρΦωση του

εμπρόσθιου μετώπου του υποστέγου, σε κάθε ανοίγμα, τοποθετήθηκε δοκός στο επίπεδο

του κόμβου υποστυλώματος-ζυγώματος, μήκους 18.5 m, απ' την οποία αναρτάται

βιομηχανικό ρολό αλουμινίου διέλασης κλειστού τύπου και μονού τοιχώματος. Η δοκός

στηρίζεται σε πέντε ενδιάμεσες θέσεις από αναρτήρες, οι οποίοι συνδέονται με τον κύριο

Φορέα στα σημεία ένωσης των οριζόντιων συνδέσμων δυσκαμψίας.

Περισσότερα στοιχεία για τα μέλη του μονόροφου υποστέγου, παρατίθενται στο

παράρτη μα Α.

Σχήμα 3.1: Βασικά στοιχεία Φέροντος οργανισμού του υποστέγου.
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3.2 νΠOΛOΓlΣMOΣΦΟΡΤιΩΝ-ΠΑΡΑΔΟΧΕΣΦΟΡΤιΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑνΠOΛOΓlΣMOν

ΦΟΡΤιΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΦΟΡΤιΣΗΣΣΤΑ ΠΟΙΧΕΙΑ

3.2.1 ΠαραδοχέςΦορτίσεων

1) Η κλίση της στέγης, είναι:

-1 (] .63]J ]00a=tan -- =
9.25

2) Η ζώνη επιρροής των τεγίδων ανά μέτρο μήκους, ορίζεται ως το μισό του μέτρου της

κάθετης ευθείας που ενώνει δύο διαδοχικές τεγίδες. Η ευθεία αυτή έχει κλίση 00 ως προς

την οριζόντιο για Φορτία χιονιού, και κλίση 100 για Φορτία ανέμου, σύμΦωνα με τον

παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 3.1 Ζώνη επιρροήςτεγίδων

ΦΟΡΤιΣΗ Ζώνη επιρροήςτεγίδας/πλευρά Ζώνη επιρροήςτεγίδας

ΧΙΟΝΙ 0,513897306 1,027794611

ΑΝΕΜΟΣ 0,5218 1,0436

Για τις ακραίες τεγίδες, η συνολική ζώνη επιρροής είναι ίση με την αριστερή πλευρά του

πίνακα, καθώς υπάρχει γειτονική τεγίδα μόνο σε μια πλευρά.

3) Η ζώνη επιρροής των μηκίδων ανά μέτρο μήκους, ορίζεται ως το μισό του μέτρου της

κάθετης ευθείας που ενώνει δύο διαδοχικές μηκίδες. Για την κορυΦαία μηκίδα, η ζώνη

επιρροής της πάνω πλευράς, είναι η κάθετη απόσταση από τη μηκίδα αυτή έως την

ακραία τεγίδα (για τις πλα'ίνές πλευρές) η το ζύγωμα του ακραίου κυρίου Φορέα (για την

πίσω πλευρά). Για τη χαμηλότερη μηκίδα, ζώνη επιρροής της κάτω πλευράς είναι η

κάθετη απόσταση απ' τη μηκίδα μέχρι το έδαΦος.

4) Οι πιέσεις προκαλούνται από ανέμους που εξετάζονται στις κύριες κατευθύνσεις

πρόσπτωσης: θ=ΟΟ, θ=90
0

, θ=180
0

, θ=270
0

, και ορίζονται για το διπλό υπόστεγο σύμΦωνα

με το παρακάτω σχήμα.
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Σχήμα 3.2: Ορισμός κατευθύνσεων ανέμου.

5) Ο καθορισμός των κατακόρυΦων τμημάτων και των τμημάτων στέγης του υποστέγου,

παρατίθεται στο παρακάτω σχήμα.

Αρ. ΚατακόρυΦη

πλΕυρά

Μετόπη

Πίσω πλευρά

Δεξ. Κατακόρυφη

πλευρά

Σχήμα 3.3: Καθορισμός κατακόρυΦων τμημάτων και τμημάτων στέγης.
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6) Για τον υπολογισμό της κάθετης ομοιόμορφης πίεσης ανέμου, βάσει ΕΝ 1991-1-4

παράγραΦος7.2.1 (1), χρησιμοποιούνται οι συντελεστές Cpe,10 και CI,I, 10, κατάλληλαγια

το σχεδιασμότου Φέροντοςοργανισμούτης κατασκευής.

7) Η κατανομή καθαρής πίεσης στα υποστυλώματα της μετόπης λαμβάνεται υπόψιν

θεωρώντας πως κάθε Φορά ανοιχτό είναι το ρολό του ενός ανοίγματος.

8) Ο καθορισμός της μεσαίας τεγίδας, των τεγίδων άκρων και κορυΦών, καθώς και των

μηκίδων, για τις οποίες γίνονται οι υπολογισμοί, παρατίθεται στο σχήμα 3.4.

9) Η αρίθμηση των ενδιάμεσων τεγίδων στις οποίες αναΦέρονται οι υπολογισμοί,

παρατίθεται στο σχήμα 3.5

10) Οι υπολογισμοί των Φορτίων και η διαμόρΦωση των πινάκων πραγματοποιήθηκαν σε

Φύλλα εργασίας του Microsoft Excel 2013.
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ΜΗΚΙΔΑ 1
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ΜΗΚΙΔΑ 3 ------->+---"'......

Σχήμα 3.4: Καθορισμός της μεσαίας τεγίδας, των τεγίδων άκρων και κορυΦών, και των μηκίδων.
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ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΕΓιΔΩΝ 25-32

Σχήμα 3.5: Αρίθμηση ενδιάμεσωντεγίδων
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3.2.2 ΔιαδικασίαυπολογισμούΦορτίωνχιονιού

Για τοποθεσία κατασκευής στην περιοχή της παραλιακής πεδινής Μαγνησίας,

επιλέγονται«κανονικέςσυνθήκες σχεδιασμού».Άρα, ισχύει η Εξίσωση (2.1).

Για τη χαρακτηριστική τιμή του Φορτίου χιονιού στο έδαΦος, με βάση την Εξίσωση (2.4),

είναι:

Το υΨόμετρο Α της περιοχής ανέγερσης, ορίζεται στα 20 m.

Η χαρακτηριστική τιμή του φορτίου χιονιού στην επιΦάνεια της θάλασσας Sk,O, με βάση

το παράρτημα Cτου ΕΝ 1991-1-3, ορίζεται στα 1.7 kN/m 2

Τα αποτελέσματα εμΦανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3.2 Υπολογισμόςχαρακτηριστικήςτιμής του Φορτίου χιονιού στο έδαΦος Sk με

βάση την Εξίσωση (2.4).

S k,O (kN/mA2)
1,7 1,700808668

Οι συντελεστές Ce και Cr επιλέγονται θεωρώντας περιοχή εκτεθειμένη σε ανέμους και

κατασκευή χωρίς θερμικές απώλειες. Οι τιμές τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3.

Πίνακας 3.3 Τιμές συντελεστών Ce και Cr

Ce Ct

0,8 1

Για κλίση στέγης 100, οι συντελεστές μι και μ2, με βάση τον Πίνακα 2.2, είναι:

Πίνακας 3.4 Τιμές συντελεστών μι και μ2 .

Undrifted Drifted

μι 0,8 0,8

μι - 1,066667

Κατά το Σχήμα 2.4, η κατανομή του Φορτίου χιονιού κατά μήκος του μετώπου της

κατασκευής, είναι:
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Πίνακας 3.5 Κατανομή Φορτίου χιονιού στις θέσεις κατά μήκος του μετώπου.

5 (kNjm A2)

Position (m) Undrijted Drijted
Ο 1,088075 1,088075

9,25 1,088075 1,088075

18,5 1,088075 1,450767

27,75 1,088075 1,088075

37 1,088075 1,088075

3.2.3 Διαδικασία υπολογισμού Φορτίων ανέμου

Για τη θεμελιώδη τιμή της βασικήςταχύτηταςανέμου νι,. ο, επιλέγεται η τιμή 33 m/sec για

περιοχή εντός 10 km από την ακτή.

Οι τιμές των συντελεστών Cdi, (κατεύθυνσηςτου ανέμου) και Cseaso" (συντελεστήςεποχής),

καθορίζονται βάσει ΕΝ 1991-1-4 σελ.18. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι

συντελεστές και η τιμή της βασικής ταχύτητας ανέμου νι" βάσει της Εξίσωσης (2.14).

Πίνακας 3.6 Τιμές Cdir, Cseason και Vb.

Για τη μέση ταχύτητα ανέμου ν"ι υπολογίζονται συντελεστές C,(Z) και co(z). Ο

συντελεστής τραχύτητας CI(Z) υπολογΙζεται από την Εξίσωση (2.13), σύμΦωνα με τον

Πίνακα 2.4, το Σχήμα 2.5 και την Εξίσωση (2.11), θεωρόντας κατηγορία εδάΦους 1. Τα

αποτελέσματα Φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 3.7 Πίνακας υπολογισμού συντελεστή eι-(Z)

Ο συντελεστήςορογραΦίας co(z), λαμβάνεται ίσος με 1, βάσει ΕΝ 1991-1-4, σελ. 19.

Η ν,,, υπολογίζεται από την Εξίσωση (2.12) και είναι:
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ΑΦού υπολογιστεί η τυπική απόκλιση της κατανομής του στροβιλισμού σι, από την

Εξίσωση (2.10), υπολογίζεται η ένταση του στροβιλισμού Ιν(Ζ), μέσω της Εξίσωσης (2.9) οι

τιμές Φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3.8 Τιμές των σν και lν(Z)

Ι ν (Ζ)

0,15066165

Η πίεση ταχύτηταςταχύτητας αιχμής qP , σύμΦωνα με την Εξίσωση (2.8), είναι:

qp(Ze) (Ν/mΛ2)
1775,365624

Για το συντελεστή εσωτερικής πίεσης Cpi, βάσεις της παραγράΦου7.2.9 του ΕΝ 1991-1-

4, είναι:

Η κατασκευή θεωρείται πως έχει κυρίαρχη όψη (dominant face) την πρόσοΨη, καθώς το

εμβαδό των ανοιγμάτων της, είναι τουλάχιστον το διπλάσιο του συνολικού εμβαδού των

ανοιγμάτων σε όλες τις υπόλοιπες όψεις (δεν υπάρχουν άλλα ανοίγματα μόνο διαρροές

αέρα). Επειδή το εμβαδό των ανοιγμάτων της πρόσοψης είναι τουλάχιστον τρείς Φορές

του συνολικού εμβαδού των ανοιγμάτων σε όλες τις υπόλοιπες όψεις, ισχύει η σχέση:

Cpi = 0.9· Cpe (2.22)

Η κάθετη ομοιόμορΦη πίεση ανέμου σε εσωτερική (Wί) και εξωτερική (We) επιΦάνεια,

προσδιορίζεται ως εξής:

~ Για τα κατακόρυΦα τμήματα του υποστέγου, με βάση τα Σχήματα 2.6 και 2.7, τον

Πίνακα 2.5 και τις Εξισώσεις (2.6) και (2.7), είναι:

α) Για κατεύθυνση ανέμου 8=00 και 8=1800, υπολογίζεται ο παρακάτω πίνακας.

Πίνακας 3.9 Υπολογισμός μεγεθώντων Σχήμα 2.7 και Πίνακα. 2.5
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1) θ=ΟΟ: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 00, οι υπολογισμοί είναι:

Πίνακας 3.10 Πιέσεις στα κατακόρυΦατμήματα του υποστέγου για θ=ΟΟ

Ζώνες

Α Β C D Ε

Cpe,lO -1,2 -0,8 -0,5 0,7058 -0,3116

We,lO -2130,4387 -1420,3 -887,68 1253,053 -553,2

WI,lO 1917,3949 1278,26 798,915 1127,748 497,884

2) θ=180
0

: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 1800, σε σχέση με την κατεύθυνση 00,

διαΦέρουν μόνο οι τιμές εσωτερικής πίεσης. Οι υπολογισμοί είναι:

Πίνακας 3.11 Πιέσεις στα κατακόρυΦα τμήματα του υποστέγου για θ=180
0

Ε

-497,88

β) Για κατεύθυνση ανέμου θ=90
0

/270
0

, υπολογίζεταιο παρακάτωπίνακας.

Πίνακας 3.12 Υπολογισμός μεγεθών των Σχήμα 2.7 και Πίνακα. 2.5

Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 900/2700, οι υπολογισμοί είναι:

Πίνακας 3.13 Πιέσεις στα κατακόρυΦατμήματατου υποστέγου για θ=90
0

/270
0

Ζώνες

Α Β C D Ε

Cpe,lO -1,2 -0,8 -0,5 0,7 -0,3

We,lO -2130,4387 -1420,3 -887,68 1242,756 -532,61

WI,lO -1917,3949 -1278,3 -798,91 -1118,48 -479,35

~ Για το πρώτο τμήμα στέγης, με βάση τα Σχήματα 2.6 και 2.8, τον Πίνακα 2.6 και τις

Εξισώσεις (2.6) και (2.7), είναι:
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α) Για κατεύθυνση ανέμου 8=0° και 8=180°, υπολογίζεται ο παρακάτω πίνακας.

Πίνακας 3.14 Υπολογισμός μεγεθών των Σχήμα 2.8 και Πίνακα 2.6

1) 8=0°: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 0°, οι υπολογισμοί είναι:

Πίνακας 3.15 Πιέσεις στο πρώτο τμήμα στέγης για θ=ΟΟ

Ζώνες

Fup FIow G Η

Cpe,lo -2,25 -1,85 -1,85 -0,7 -0,6

We,10 -3994,6 -3284Α -3284Α -1242,8 -1065,2
WI,10 3595,12 2955,98 2955,98 1118Α8 958,697

2) 8=180°: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 180°, σε σχέση με την κατεύθυνση 0°,

διαΦέρουν μόνο οι τιμές εσωτερικής πίεσης, αλλά και αντιστρέΦονται οι ζώνες. Οι

υπολογισμοί είναι:

Πίνακας 3.16 Πιέσεις στο πρώτο τμήμα στέγης για θ=1800

-958,7

α) Για κατεύθυνση ανέμου 8=90° και 8=270°, υπολογίζεται ο παρακάτω πίνακας.

Πίνακας 3.17 Υπολογισμός μεγεθών των Σχήμα 2.8 και Πίνακα 2.6
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3) θ=900: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 900, ο Πίνακας 2.6 δίνει και θετικούς και

αρνητικούς συντελεστές. Οι υπολογισμοί είναι:

Πίνακας 3.18 πιέσεις στο πρώτο τμήμα στέγης για θ=90
0

NEG

POS

Ζώνες

F G Η

Cpe,lO -1,3 -1 -0,45

We,lO -2308 -1775,4 -798,91

W',lO -2077,2 -1597,8 -719,02

Cpe,lO 0,1 0,1 0,1

We,lO 177,537 177,537 177,537

W',lO -159,78 -159,78 -159,78

4) θ=2700: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 2700, οι υπολογισμοί είναι:

Πίνακας 3.19 Πιέσεις στο πρώτο τμήμα στέγης για θ=2700

Ζώνες

F G Η

Cpe,lO -2,4 -1,3 -0,85

We,lO -4260,9 -2308 -1509,1

W',lO -3834,8 -2077,2 -1358,2

~ Για τα ενδιάμεσατμήματα της στέγης (δεύτερο και τρίτο), με βάση τα Σχήματα 2.6 και

2.9, τον Πίνακα 2.7 και τις Εξισώσεις (2.6) και (2.7), είναι:

α) Για κατεύθυνση ανέμου θ=ΟΟ και θ=1800, υπολογίζεται ο παρακάτω πίνακας.

Πίνακας 3.20 Υπολογισμόςμεγεθώντων Σχήμα 2.9 και Πίνακας 2.7

b(m)

18,5

1) θ=ΟΟ: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 0°, οι υπολογισμοί είναι:
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Πίνακας 3.21 Πιέσεις στα ενδιάμεσα τμήματα της στέγης για 8=00

Cpe,lO

We,lO

WI,lO

F
-1,85

-3284,4

2955,98

Ζώνες

G Η

-1,2 -0,75

-2130,4 -1331,S

1917,39 1198,37

-0,7

-1242,8

1118,48

2) 8=1800: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 1800, σε σχέση με την κατεύθυνση 00,

διαΦέρουν μόνο οι τιμές εσωτερικής πίεσης. Οι υπολογισμοί είναι:

Πίνακας 3.22 Πιέσεις στα ενδιάμεσα τμήματα της στέγης για θ=180
0

-1118,S

α) Για κατεύθυνση ανέμου 8=900/2700, υπολογίζεται ο παρακάτω πίνακας.

Πίνακας 3.23 Υπολογισμός μεγεθών των Σχήμα 2.9 και Πίνακας 2.7

b(m) h(m) e
26 7,631 15,262

Για γωνία πρόσπτωσηςανέμου τις 900/2700, οι υπολογισμοίείναι:

Πίνακας3.24 Πιέσεις στα ενδιάμεσατμήματατης στέγης για θ=900/270
0

Ζώνες

F G Η J

Cpe,lO -2,4 -1,25 -0,85 -0,65 0,2

We,lO -4260,9 -2219,2 -1509,1 -1154 355,073

WI,lO -3834,8 -1997,3 -1358,2 -1038,6 -319,57

~ Για το τέταρτο τμήματης στέγης, το μόνο που αλλάζει σε σχέση με το πρώτο, είναι πως

οι πίνακες που ισχύουν για 8=00 και 8=2700, είναι οι πίνακες που στο πρώτο τμήμα

υπολογίζονται για 8=2700 και 8=00 αντίστοιχα. Ομοίως ισχύει για τους πίνακες για 8=900

και 8=1800. Οι υπολογισμοί είναι:
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Πίνακας 3.25 Πιέσεις στο τέταρτο τμήμα στέγης για 8=00

Ζώνες

Fup FIow G Η Ι

C pe,10 -2,25 -1,85 -1,85 -0,7 -0,6

We,10 -3994,6 -3284,4 -3284,4 -1242,8 -1065,2

WI,10 -3595,1 -2956 -2956 -1118,5 -958,7

Πίνακας 3.26 Πιέσεις στο τέταρτο τμήμα στέγης για 8=1800.

958,697

Πίνακας 3.27 Πιέσεις στο τέταρτο τμήμα στέγης για 8=900

Ζώνες

F G Η

Cpe,10 -2,4 -1,3 -0,85

We,10 -4260,9 -2308 -1509,1

WI,10 -3834,8 -2077,2 -1358,2

Πίνακας 3.28 Πιέσεις στο τέταρτο τμήμα στέγης για 8=2700

Cpe,10

F
-1,3

Ζώνες

G
-1

Η

-0,45
NEG

POS

We,10

WI,10

Cpe,10

We,10

WI,10

-2308

-2077,2

0,1

177,537

-159,78

-1775,4

-1597,8

0,1

177,537

-159,78

-798,91

-719,02

0,1

177,537

-159,78

Η συνολική δύναμη λόγω ανεμοπίεσης, εσωτερικά και εξωτερικά, ορίζεται από την

παρακάτω διαδικασία:

ΣύμΦωνα με την πρόταση 1a) της παραγράΦου 6.2 του ΕΝ 1991-1-4, ο συντελεστής CsCtI

λαμβάνεται ίσος με 1.
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Βάσει της πρότασης (3) της παραγράφου 7.2.2 του ΕΝ 1991-1-4, για τις κατακορυΦες

πλευρέςτου υποστέγου και συγκεκριμέναγια τις ζώνες Dκαι Ε οι προκύπτουσες δυνάμεις

πολλαπλασιάζονται με το μειωτικό συντελεστή 0.85, λόγω έλλειψης συσχέτισης της

προσήνεμης και της υπήνεμης πλευράς (Iack of correlation), που προκύπτειγια κτίρια για

τα οποία ισχύει (h / d) ~ 1. Η πρόταση επαληθεύεται από τις τιμές h/ d στους Πίνακες

3.10 και 3.11.

Οπότε, βάσει των Εξισώσεων (2.15) και (2.16), υπολογίζονται οι δυνάμεις ανεμοπίεσης

για κάθε εμβαδό ζώνης σταθερού συντελεστή πίεσης.

~ Για την πρόσοψη και την πίσω όψη του υποστέγου, ισχύει:

1) 8=00: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 00, με βάση τον Πίνακα 3.10, οι υπολογισμοί

είναι:

Πίνακας 3.29 Πιέσεις σε μετόπη και πίσω πλευράτου υποστέγουγια 8=00

~ Lack of correlation

252,197 ΜΕΤΟΠΗ ΠΙΣΩΠΛΕΥΡΑ

F w,e,10 (kN) 268,588759 -118,5778652

F w,I,10 (kN) 175,012326 106,7200787

F, net,10 (kN) 93,5764329 -225,297944

2) 8=1800: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 1800, με βάση τον Πίνακα 3.11, οι

υπολογισμοί είναι:

Πίνακας 3.30 Πιέσεις σε μετόπη και πίσω πλευράτου υποστέγουγια θ=180
0

~ Lacl< of correlation

252,197 ΜΕΤΟΠΗ ΠΙΣΩΠΛΕΥΡΑ

F w,e,10 (kN) -118,577865 268,588759

F w,I,10 (kN) -77,2652887 -241,7298831

F, net,10 (kN) -41,3125765 510,318642
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3) 8=900/2700: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 900/2700, με βάση τον Πίνακα 3.13, οι

υπολογισμοί είναι:

Πίνακας 3.31 Πιέσεις σε μετόπη και πίσω πλευρά του υποστέγου για 8=900/2700

ΜΕΤΟΠΗ! ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ

Α ref,tot (m A2)

252,197

Fw,e,10 (kN)

Fw,I,10 (kN)
F, net,10 (kN)

Α

ΑΑ (mA2)
19,1628

-40,82517166

-36,7426545

-4,082517166

Zones

Β

86,6962

-123,133963

-110,820566

-12,3133963

c
Α c(mA2)

146,338
-129,9017274

-116,9115546

-12,99017274

Η μόνη διαΦορά στις κατευθύνσεις θ=90
0

και θ=270
0

, είναι πως οι ζώνες πίεσης

καθορίζονται από το αντίθετο άκρο των πλευρών.

~ Για τις πλα"ίνές κατακόρυΦες πλευρές του υποστέγου, ισχύει:

1) 8=00: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 00, με βάση τον Πίνακα 3.10, οι υπολογισμοί

είναι:

Πίνακας 3.32 Πιέσεις στις πλα"ίνές κατακόρυΦεςπλευρέςτου υποστέγου για θ=ΟΟ

ΔΕΞ/Α-ΑΡ/ΣΤΕΡΗΚΑΤ/ΦΗΠΛΕΥΡΑ

Zones

Α ref,tot (mA2)

156

F w,e,10 (kN)

F w,I,10 (kN)
F, net,10 (kN)

Α Β

Α Α (m A2) Α Β (mA2)
18,3144 73,2576

-39,0177074 -104,04722

35,1159367 93,6424978

-74,1336441 -197,689718

c

64,428

-57,1916282

51,4724654

-108,664094

2) 8=1800: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 1800, με βάση τον Πίνακα 3.11, οι

υπολογισμοί είναι:

49



Πίνακας 3.33 Πιέσεις στις πλα"ίνές κατακόρυΦεςπλευρές του υποστέγου για 8=180°

ΔfΞ/A-APIΣTEPH ΚΑΤ/ΦΗ ΠΛΕΥΡΑ

Zones

Aref,tot(mA2}

156

F w,e,lO (kN)

F w,I,lO (kN)
F, net,lO (kN)

Α Β

18,3144 73,2576

-39,0177074 -104,04722

-35,1159367 -93,6424978

-3,90177074 -10,404722

c

64,428

-57,1916282

-51,4724654

-5,71916282

3) θ=900
/270

0
: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 90°/270°, με βάση τον Πίνακα 3.13, οι

υπολογισμοί είναι:

Πίνακας 3.34 Πιέσεις στις πλάγιες όψεις του υποστέγου για 8=90°/270°

l!IIImID Lack of correlation

156 ΠΡΟΣΗΝΕΜΗ ΥΠΗΝΕΜΗ

F w,e,lO (kN) 193,8699262 -83,08711122

F w,I,lO (kN) -174,4829336 -74,7784001

F, net,lO (kN) 368,3528597 -8,308711122

~ Για το πρώτο τμήμα στέγης, ισχύει:

1) θ=ΟΟ: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 0°, με βάση τον Πίνακα 3.15, οι υπολογισμοί

είναι:

Πίνακας 3.35 Πιέσεις στο πρώτο τμήμα της στέγης για 8=0°

Α ref,tot (mA2)

244,2101002

F w,e,lO (kN)

Fw,I,lO (kN)
F, net,lO (kN)

Fup FIow

Α Fup (mA2) Α FIow (mA2)
2,172060987 2,172060987

-8,676455423 -7,133974459

7,808809881 6,420577013

-16,4852653 -13,55455147

Zones

G

Α G (mA2)
4,344121974

-14,2679489

12,84115403

-27,1091029

Η

ΑΗ (mA 2)
34,75297579

-43,189467

38,8705203

-82,05998729

200,7688804

-213,8629012

192,4766111

-406,3395124
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2) 8=1800: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 1800, με βάση τον Πίνακα 3.16, οι

υπολογισμοί είναι:

Πίνακας 3.36 Πιέσεις στο πρώτο τμήμα της στέγης για 8=1800

Fup

Zones

Ffuw G Η

Arettot(mA2) Α Fup (m A 2)

244,2101002 2,172060987

Fw,e,10 (kN) -8,67645542

Fw,l,lO (kN) -7,80880988

F, net,10 (kN) -0,86764554

Flow (m A2) Α G (m A2) Α Η (m A2)
2,17206099 4,344122 34,7529758

-7,13397446 -14,267949 -43,189467

-6,42057701 -12,841154 -38,8705203

-0,71339745 -1,4267949 -4,3189467

200,76888

-213,862901

-192,476611

-21, 3862901

3) 8=900: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 900, με βάση τον Πίνακα 3.18, οι υπολογισμοί

είναι:

Πίνακας 3.37 Πιέσεις στο πρώτο τμήμα της στέγης για 8=900

Α ref,tot (mA2)

244,3925367

F w,e,10 (kN)

F w,l,lO (kN)

F, net,10 (kN)

F w,e,10 (kN)

Fw,I,10 (kN)

F, net,10 (kN)

Zones

F G

Α F (mA2) Α G (mA 2)
6,00426684 28,4672493

-13,8576996 -50,5397758

-12,4719297 -45,4857982

-1,38576996 -5,05397758

1,0659769 5,05397758

-0,95937921 -4,54857982

2,0253561 9,6025574

Η

203,916754
-162,912058

-146,620852

-16,2912058

36,20267947

-32,5824115

68,785091

NEG

POS

4) 8=2700: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 2700, με βάση τον Πίνακα 3.19, οι

υπολογισμοί είναι:
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Πίνακας 3.38 Πιέσεις στο πρώτο τμήμα της στέγης για 8=270°

Zones

F G Η

retfot(mA2) Α F (m A 2) Α G (mA 2) Α Η (mA 2)

244,392537 6,00426684 28,4672493 203,9167537

Fw,e,10 (kN) -25,583445 -65,70171 -307,72278
F w,I,10 (kN) -23,0251009 -59,1315377 -276,950498

F, net,10 (kN) -2,55834455 -6,57017085 -30,77227755

~ Για τα ενδιάμεσα τμήματα στέγης (δεύτερο και τρίτο), ισχύει:

1) 8=00: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 0°, με βάση τον Πίνακα 3.21, οι υπολογισμοί

είναι:

Πίνακας 3.39 Πιέσεις στα ενδιάμεσα τμήματα στέγης της στέγης για 8=0°

F

Α ref,tot (mA2) Α F (mA 2)

Zones

G

AG (mA2)

Η Ι

Α Η (mA 2) Αί (mA 2)

488,4202003 5,913048595

F w,e,10 (kN) -19,42097294

F w,I,10 (kN) 17,47887565

F, net,10 (kN) -36,89984858

8,422084285

-17,94273471

16,14846124

-34,09119595

57,3405315 172,534436

-76,3503064 -214,418194

68,7152758 192,976375

-145,065582 -407,394569

2) 8=1800: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 180°, με βάση τον Πίνακα 3.22, οι

υπολογισμοί είναι:

Πίνακας 3.40 Πιέσεις στα ενδιάμεσατμήματα στέγης της στέγης για 8=180°

ref,tot (mA2)

488,4202

F w,e,10 (kN)

F w,I,10 (kN)

F, net,10 (kN)

F

5,91304859

-19,420973

-17,478876

-1,9420973

Zones

G Η

Α G (mA2) Α Η (mA2)

8,4220843 57,3405315

-17,942735 -76,350306

-16,148461 -68,715276

-1,7942735 -7,6350306

Ι

Αί (mA2)

172,534436

-214,41819

-192,97637

-21,441819
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3) 8=2700: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 2700, με βάση τον Πίνακα 3.24, οι

υπολογισμοί είναι:

Πίνακας 3.41 Πιέσεις στα ενδιάμεσα τμήματα της στέγης για 8=2700

Zones

Τμήμα 2 Τμήμα 3

F G Η J Ι

ref,tot(mA2) Α F(m A 2) Α G(mA2) Α Η (m A 2) AJ (m A 2) Αί (mA2)

488,4202 5,913048595 28,4672493 203,9167537 40,2933465 203,916754

F w,e,10 (kN) -25,1947757 -63,17472 -307,722776 -46,4980244 72,4053589

F w,I,10 (kN) -22,67529813 -56,857248 -276,950498 -41,848222 -65,1648231

F, net,10 (kN) -2,51947757 -6,317472 -30,7722776 -4,64980244 137,570182

~ Για το τέταρτο τμήμα στέγης, ισχύει:

1) 8=00: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 00, με βάση τον Πίνακα 3.25, οι υπολογισμοί

είναι:

Πίνακας 3.42 Πιέσεις στο τέταρτο τμήμα της στέγης για 8=00

Zones

Fup FIow G Η Ι

Α ref,tot (mA2) Α Fup (m A 2) Α Flow(mA 2) Α G (m A 2) Α Η (mA 2) Αί (m A 2)

244,2101002 2,172060987 2,172060987 4,344121974 34,75297579 200,7688804

F w,e,10 (kN) -8,67645542 -7,133974459 -14,26794892 -43,189467 -213,8629012

F w,I,10 (kN) 7,808809881 6,420577013 12,84115403 38,8705203 192,4766111

F, net,10 (kN) -16,4852653 -13,55455147 -27,10910294 -82,05998729 -406,3395124

2) 8=1800: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 1800, με βάση τον Πίνακα 3.26, οι

υπολογισμοί είναι:
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Πίνακας 3.43 Πιέσεις στο τέταρτο τμήμα της στέγης για 8=1800

Zones

Fup FIow G Η

Aref,tot(mA2) Α Fup (mA2) Α FIow (m A2) Α G (mA 2) Α Η (mA2)
244,2101 2,17206099 2,17206099 4,34412197 34,752976

F w,e,lO (kN) -8,67645542 -7,13397446 -14,267949 -43,189467

Fw,I,lO (kN) -7,80880988 -6,42057701 -12,841154 -38,87052

F, net,lO (kN) -0,86764554 -0,71339745 -1,4267949 -4,3189467

200,76888

-213,8629

-192,47661

-21,38629

3) 8=900: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 00, με βάση τον Πίνακα 3.27, οι υπολογισμοί

είναι:

Πίνακας 3.44 Πιέσεις στο τέταρτο τμήμα της στέγης για 8=900

Zones

F G Η

Aref,tot(mA2) Α F (mA2) Α G (mA2) Α Η (mA2)
244,3925367 6,00426684 28,4672493 203,916754

F w,e,lO (kN) -25,58345 -65,70171 -307,72278

F w,l,lO (kN) -23,0251 -59,13154 -276,9505
F, net,lO (kN) -2,558345 -6,570171 -30,772278

4) 8=2700: Για γωνία πρόσπτωσης ανέμου τις 2700, με βάση τον Πίνακα 3.28, οι

υπολογισμοί είναι:

Πίνακας 3.45 Πιέσεις στο τέταρτο τμήμα της στέγης για 8=2700

Zones

F G Η

Α ref,tot (mA2) Α F (mA2) Α G (mA2)

244,3925367 6,004266842 28,4672493

F w,e,lO (kN) -13,85769964 -50,539776

F w,l,lO (kN) -12,47192967 -45,485798

F, net,lO (kN) -1,385769964 -5,0539776

Fw,e,lO (kN) 1,065976895 5,05397758

Fw,I,lO (kN) -0,959379206 -4,5485798

F, net,lO (kN) 2,025356101 9,6025574

203,916754

-162,912058

-146,620852

-16,2912058

36,2026795

-32,5824115

68,785091

NEG

POS
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3.2.4 ΚατανομήΦόρτισηςστα στοιχεία

~ ΦορτίατεΥίδων:

α) Φόρτιση λόγω χιονιού

Η Φόρτιση κάθε τεγίδας ανά μέτρο μήκους, υπολιγΙζόμενη με βάση τον Πίνακα 3.5,

παρατίθεται στους παρακάτω πίνακες, με Psn,un τη Φόρτιση για μη ολισθαίνον χιόνι και με

Psn,dr τη Φόρτιση για ολίσθηση:

Πίνακας 3.46: Φόρτιση ακραίων, μεσαίας και τεγίδων κορυΦής, ανά μέτρο μήκους.

Φόρησημεσαίας, ακραίωνκαι τεγίδωνκορυφής

τεγίδα Psn,un(kN/m) Psn,dr(kN/m)

1 0,559359435 0,559359435

2 1,118718871 1,123897961

3 1,118718871 2,631060395

4 1,118718871 1,123897961

5 0,559359435 0,559359435

Πίνακας 3.47: Φόρτιση ενδιάμεσωντεγίδων, ανά μέτρο μήκους.

Φόρτιση τεγίδαςλόγωχιονιού

Τεγίδα ΡX,sn,un (kN/m) Px,sn,dr(kN/m)

1 1,118718871 1,118718871

2 1,118718871 1,118718871

3 1,118718871 1,118718871

4 1,118718871 1,118718871

S 1,118718871 1,118718871

6 1,118718871 1,118718871

7 1,118718871 1,118718871

8 1,118718871 1,118718871

9 1,118718871 1,160152903

10 1,118718871 1,201586935

11 1,118718871 1,243020967

12 1,118718871 1,284455

13 1,118718871 1,325889032

14 1,118718871 1,367323064

1S 1,118718871 1,408757096

16 1,118718871 1,450191129

17 1,118718871 1,450191129
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Πίνακας 3.47 (Συνέχεια): Φόρτιση ενδιάμεσωντεγίδων, ανά μέτρο μήκους.

Φόρτιση τεγίδαςλόγωχιονιού

Τεγίδα Ρ X,sn,un (kN/m) PX,sn,dr{kN/m)

18 1,118718871 1,408757096

19 1,118718871 1,367323064

20 1,118718871 1,325889032

21 1,118718871 1,284455

22 1,118718871 1,243020967

23 1,118718871 1,201586935

24 1,118718871 1,160152903

2S 1,118718871 1,118718871

26 1,118718871 1,118718871

27 1,118718871 1,118718871

28 1,118718871 1,118718871

29 1,118718871 1,118718871

30 1,118718871 1,118718871

31 1,118718871 1,118718871

32 1,118718871 1,118718871

β) Φόρτιση λόγω ανέμου

Για τη Φόρτιση των τεγίδων λόγω ανέμου, διαιρείται η δύναμη της περιοχής σταθερού

συντελεστή πίεσης με το εμβαδό, και το μέγεθος που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με τη

ζώνη επιρροής της τεγίδας. Έτσι, εντάσσεται ο συντελεστής CsC ,ι στο μέγεθος πίεσης.

1) Για το πρώτο τμήμα της στέγης, με βάση τους Πίνακες 3.35 εως 3.38, είναι:
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Πίνακας 3.48: Φόρτιση λόγω ανέμου στην τεγίδα 1

ΤΕΠΔΑΙ

Θ=90 Θ=270
Τμήμα τεΥίδας (m) t-----:-:----:--:τ--:-:----:--:-r-::---:--:-i---:---:-..,----:--τ--~~_:__:~

W,rlght (kN/m) W,left(kN/m) W kN/m) W,rlght (kN/m) W,left(kN/m) W(kN/m

-1,16268405 -1,186062294 -2,3487'16344 -0,465301362 -0,465301362 -O,9g06()2723

W kN/m

-0,109482673

-3,375715761

-1,277297855

-1,094826733

-0,127729786

-0,337571576

Θ=l80

W kN/m W,rlght (kN/m) W, left (kN/m)

-1,277297855 -0,638648928 -0,638648928

-2,080170793 -0,054741337 -0,054741337

-1,094826733 -0,547413367 -0,547413367

-6,413859945 -0,168785788 -0,168785788

-2,426865925 -0,063864893 -0,063864893

-3,375715761 -1,68785788 -1,68785788-1,68785788

Θ=Ο

-0,547413367

-0,638648928

-3,206929973

-1,213432963

-1,040085397

W,left (kN/m)

0,173347566 0,173347566 0,346695132 -0,046530136 -0,046530136 -O,09g06()272

0,173347566 0,173347566 0,346695132 -0,046530136 -0,046530136 -O,09g06()272

-0,897228512 -0,912355611 -1,809S84123 -0,465301362 -0,465301362 -O,9g06()2723

0-3,8155 _-_=1~,1:..:.6::.;26:...:84...;,.0:...:5-+_=-1~,1:..:.86::.;06:...:..:::22=9....:.4___r_;-2~.3487;..;.;;;.;..'16;.;:;;;;.344.:...:..+--0:!..,4..:..:6:.=.5=..:30:...:1=..:36=2+--~0,:..:.46:..:5:.=.30:..:1=3.:..:62+-...;;ο,~9;:;;g06()=2::.:723:.=..ι

0,173347566 0,173347566 0,346695132 -0,046530136 -0,046530136 -O,09g06()272

Πίνακας 3.49: Φόρτιση λόγω ανέμου στην τεγίδα 2

ΤΕΠΔΑ2

W kN/m

-0,109482673

-1,094826733

-3,375715761

-0,127729786

-0,337571576

-1,277297855

Θ=l80

W kN/m W,rlght (kN/m) W, left (kN/m)

-3,375715761 -1,68785788 -1,68785788

-6,413859945 -0,168785788 -0,168785788

-1,094826733 -0,547413367 -0,547413367

-2,080170793 -0,054741337 -0,054741337

-2,426865925 -0,063864893 -0,063864893

-1,277297855 -0,638648928 -0,638648928

Θ=Ο

-1,68785788

-0,638648928

-3,206929973

-1,213432963

-1,040085397

-0,547413367

W,left(kN/m)

0-26 -0,410560025 -0,410560025 -0,82112005 -0,465301362 -0,465301362

0,173347566 0,173347566 0,346695132 -0,046530136 -0,046530136

Θ=90 Θ~m
Τμήμα τεΥίδας (m) t-----:---r-----:--:-r-.,.,.......-:--:-i----,-----:-..,--~~--:-..-~~_:__:~

W,right (kN/m) W,left (kN/m) W kN/m) W,rlght (kN/m) W, left (kN/m)

Πίνακας3.50: Φόρτιση λόγω ανέμου στις τεγίδες 3,4,5 και 6

ΤΕΠΔΕΣ 3,4,5,6

-1,68785788
W kN/m

-0,109482673

-0,127729786

-1,277297855

-0,168785788

-1,094826733

W kN/m) W,right (kN/m) W,left (kN/m)

Θ=l80

-2,080170793 -0,054741337 -0,054741337

-1,277297855 -0,638648928 -0,638648928

-2,426865925 -0,063864893 -0,063864893

-1,094826733 -0,547413367 -0,547413367

-3,375715761 -1,68785788 -1,68785788

-6,413859945 -0,168785788 -0,168785788

-1,68785788

Θ=Ο

-3,206929973

-0,638648928

-0,547413367

-1,213432963

-1,040085397

W,left (kN/m)

0-26 -0,410560025 -0,410560025 -0,82112005 -0,465301362 -0,465301362

0,173347566 0,173347566 0,3'16695132 -0,046530136 -0,046530136

Θ=90 Θ=270
Τμήμα τεΥίδας (m) 1--------τ-----.------4----..,-----..------1

W,right (kN/m) W,left (kN/m) W kN m) W,right (kN/m) W,left (kN/m)
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Πίνακας 3.51: Φόρτιση λόγω ανέμου στην τεγίδα 7

ΤΕΠΔΑ7

Τμήμα τεγίδας (m) /
W,rlght (kN m)

0-26 -0,410560025

0,173347566

Θ=90

W,left (kN/m)

-0,410560025

0,173347566

Θ=Ο

W,left (kN/m)

-2,052800125

-3,900320237

-0,638648928

-1,213432963

-0,547413367

-1,040085397

W kN/m
-3,92310223
-7,453894237
-1,277297855

-2,426865925
-1,094826733
-2,080170793

Θ=270

W,rlght (kN/m) W,left (kN/m)

-0,465301362 -0,465301362

-0,046530136 -0,046530136

Θ=l80

W,rlght (kN/m) W,left (kN/m)

-1,870302105 -2,052800125

-0,187030211 -0,205280012

-0,638648928 -0,638648928

-0,063864893 -0,063864893

-0,547413367 -0,547413367

-0,054741337 -0,054741337

W(kN/m
-3,92310223

-0,392310223
-1,277297855

-0,127729786

-1,094826733
-0,109482673

Πίνακας 3.52: Φόρτιση λόγω ανέμου στην τεγίδα 8

ΤΕΠΔΑ8

Θ=90 Θ~m
Τμήμα τεγίδας (m) /

W,rlght (kN m) W,left(kN/m) W kN/m W,rlght (kN/m) W,left(kN/m) W kN/m

0,173347566 0,173347566 0,346695132 -0,131379208 -0,128821353 -o,260200S61

W kN m
-4,10S6002S

-0,127729786

-1,094826733
-0,109482673

-1,277297855

-o,41OS6OO25

Θ=180

-0,063864893 -0,063864893

-2,052800125 -2,052800125

-0,638648928 -0,638648928

-0,205280012 -0,205280012

-0,054741337 -0,054741337

-0,547413367 -0,547413367

W,right (kN/m) W,left (kN/m)

-4,10S60025
W kN/m

-2,426865925

-7,800640474
-1,277297855

-2,080170793
-1,094826733

Θ=Ο

-1,213432963

-3,900320237

-0,638648928

-1,040085397

-2,052800125

-0,547413367

W,left (kN/m)

0,173347566 0,173347566 0,346695132 -0,071163738 -0,070421135 -0,141S84872

-0,410560025 -0,410560025 -0,82112OOS -1,31379208 -1,28821353 -2,60200S61

-0,410560025 -0,410560025 -o,82112OOS -0,711637377 -0,704211346 -1,41S848723

0-3,8155 _-..=:0,:...:.4=10=5=6OO=25=+-=-0:!..,4.:.:1=05:.:6OO=2=5+--o~,:.::82=1=12OOS==-+_--=1,:.::3=13:.:.7=92:.:0=8+--=-1:!..:,2=88=2=1=35=3+...;-2,::t60200S6=:.==1~
0,173347566 0,173347566 0,346695132 -0,131379208 -0,128821353 -o,260200S61

2) Για τα ενδιάμεσα τμήματα της στέγης (δεύτερο και τρίτο), με βάση τους Πίνακες 3.39

εως 3.41, είναι:
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Πίνακας 3.53: Φόρτιση λόγω ανέμου στην τεγίδα 9

ΤΕΠΔΑ9

, '6 ( ) 1- :---r-Θ_=90.........:..V_2Ίi_Ό---.-__--:-----i
Τμηματεγι ας m

W,right (kN/m) W,left (kN/m) W lcN/m)
0-3,8155 -2,14702255 -2,189653466 -4,336676016

-0,214702255 -0,218965347 -0,433667602
-1,129442987 -1,140444514 -2,269887S01
-0,112944299 -0,114044451 -0,22698875
-2,14702255 -2,189653466 -4,336676016
-0,214702255 -0,218965347 -0,433667602

, '6 ( ) Θ=Ο Θ=l80
Τμημα τεγι ας m t------:----:---:-1--:__~:τ--___::__:_-:--+_---:-___:_:_J--:__~:τ___::___:_~

W,right (kN/m) W,left(kN/m) W lcN/m W,right (kN/m) W,left(kN/m) W lcN/m
0-1,5262 -1,68785788 -1,68785788 -3,375715761 -1,68785788 -1,68785788 -3,375715761

-3,206929973 -3,206929973 -6,4138S994S -0,168785788 -0,168785788 -0,337571576
-0,684266708 -0,684266708 -1,368533417 -0,684266708 -0,684266708 -1,368533417
-1,300106746 -1,300106746 -2,600213491 -0,068426671 -0,068426671 -o,1368S3342
-0,638648928 -0,638648928 -1,277297855 -0,638648928 -0,638648928 -1,277297855
-1,213432963 -1,213432963 -2,426865925 -0,063864893 -0,063864893 -0,127729786

Πίνακας 3.54: Φόρτιση λόγω ανέμου στις τεγίδες 10,11

ΤΕΠΔΕΣιqιι

, ίδ ( )1- :---r-Θ_=90.........:..V_2Ίi.,....Ό---.-__--:-----i
Τμηματεγ ας m

W,right (kN/m) W,left(kN/m) W lcN m
0-26 -0,775502269 -0,775502269 -1,551004539

-0,077550227 -0,077550227 -o,1551OO4S4

, '6 ( ) Θ=Ο Θ=l80
Τμημα τεγι ας m t--------,----:τ----..,.....-+_------,---~_,__-.,.___:_~

W,right (kN/m) W,left(kN/m) W lcN m W,right (kN/m) W,left(kN/m) W lcN/m
0-1,5262 -1,68785788 -1,68785788 -3,375715761 -1,68785788 -1,68785788 -3,375715761

-3,206929973 -3,206929973 -6,413859945 -0,168785788 -0,168785788 -0,337571576
-0,684266708 -0,684266708 -1,368533417 -0,684266708 -0,684266708 -1,368533417
-1,300106746 -1,300106746 -2,600213491 -0,068426671 -0,068426671 -0,1368S3342
-0,638648928 -0,638648928 -1,277297855 -0,638648928 -0,638648928 -1,277297855
-1,213432963 -1,213432963 -2,426865925 -0,063864893 -0,063864893 -0,127729786

Πίνακας 3.55: Φόρτιση λόγω ανέμου στην τεγίδα 12

ΤΕΠΔΑ12

, ίδ ( )1- :---r-Θ_=90.........:..V_2Ίi.,....Ό---.-__--:-----i
Τμηματεγ ας m

W,right (kN/m) W,Ieft(kN/m) W lcN m
0-26 -0,775502269 -0,775502269 -1,551004539

-0,077550227 -0,077550227 -o,1551OO4S4

, '6 ( ) Θ=Ο Θ=l80
Τμημα τεγι ας m I--------,-----.---..,.....-+_------,----_,__--_:_~

W,right (kN/m) W,left(kN/m) W lcN/m W,rlght (kN/m) W,left(kN/m) W lcN/m
0-1,5262 -1,346648604 -1,094826733 -2,441475337 -1,346648604 -1,094826733 -2,441475337

-2,558632347 -2,080170793 -4,638803141 -0,13466486 -0,109482673 -0,244147534
-0,684266708 -0,684266708 -1,368533417 -0,684266708 -0,684266708 -1,368533417
-1,300106746 -1,300106746 -2,600213491 -0,068426671 -0,068426671 -0,1368S3342
-0,638648928 -0,638648928 -1,277297855 -0,638648928 -0,638648928 -1,277297855
-1,213432963 -1,213432963 -2,426865925 -0,063864893 -0,063864893 -0,127729786

59



Πίνακας 3.56: Φόρτιση λόγω ανέμου στις τεγίδες 13,14,15,16

ΤΕΠΔΕΣ13,14,15,16

ΤμήματεΥίδας (m)

0-26

Θ=90/270

W,right (kN/m) W,left(kN/m)

-0,775502269 -0,775502269
-0,077550227 -0,077550227

Θ=Ο

W,right (kN/m) W,left(kN/m)

-1,094826733 -1,094826733
-2,080170793 -2,080170793
-0,684266708 -0,684266708
-1,300106746 -1,300106746
-0,638648928 -0,638648928
-1,213432963 -1,213432963

Θ=l80

W kN/m) W,right (kN/m) W,left(kN/m)
-2,189653466 -1,094826733 -1,094826733
-4,160341586 -0,109482673 -0,109482673
-1,368533417 -0,684266708 -0,684266708
-2,600213491 -0,068426671 -0,068426671
-1,277297855 -0,638648928 -0,638648928
-2,426865925 -0,063864893 -0,063864893

W kN/m
-2,189653466
-0,218965347
-1,368533417
-0,1368S3342
-1,277297855
-0,127729786

Πίνακας 3.57: Φόρτιση λόγω ανέμου στην τεγίδα 17

ΤΕΠΔΑ17

, ίδ ( )1- ------,_Θ_=90.......;V:.....2_70--,r-- -ι
Τμημα τεΥ ας m

W,right (kN/m) W, leΙΙ (kN/m) W kN/m
0-26 -0,569652903 -0,593031147 -1,162684OS

-0,047063916 -0,059303115 -0,106367031

, ίδ ( ) Θ=Ο Θ=l80
Τμημα τεΥ ας m I-------,-----y------+-----,------.------j

W,right (kN/m) W,left(kN/m) W kN/m W,right (kN/m) W,Ieft(kN/m) W kN/m
0-1,5262 -1,094826733 -1,094826733 -2,1896S3466 -1,094826733 -1,094826733 -2,1896S3466

-2,080170793 -2,080170793 -4,160341586 -0,109482673 -0,109482673 -o,21896S347

-0,684266708 -0,684266708 -1,368533417 -0,684266708 -0,684266708 -1,368533417

-1,300106746 -1,300106746 -2,600213491 -0,068426671 -0,068426671 -o,1368S3342

-0,638648928 -0,638648928 -1,277297855 -0,638648928 -0,638648928 -1,277297855

-1,213432963 -1,213432963 -2,426865925 -0,063864893 -0,063864893 -0,127729786

Πίνακας 3.58: Φόρτιση λόγω ανέμου στις τεγίδες 18,19,20

ΤΕΠΔΕΣ18,19,20

Τμήμα τεΥίδας (m)

0-26

Θ=90/270

W,right (kN/m) W,left(kN/m)

0,182471122 0,182471122
0,346695132 0,346695132

Θ=Ο

W,right (kN/m) W,left(kN/m)

-1,094826733 -1,094826733
-2,080170793 -2,080170793
-0,684266708 -0,684266708
-1,300106746 -1,300106746
-0,638648928 -0,638648928
-1,213432963 -1,213432963

Θ=l80

W kN/m) W,right (kN/m) W,left(kN/m)

-2,189653466 -1,094826733 -1,094826733
-4,160341586 -0,109482673 -0,109482673
-1,368533417 -0,684266708 -0,684266708
-2,600213491 -0,068426671 -0,068426671
-1,277297855 -0,638648928 -0,638648928
-2,426865925 -0,063864893 -0,063864893

W kN/m
-2,189653466
-0,21896S347
-1,368533417
-0,136853342
-1,277297855
-0,127729786
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Πίνακας 3.59: Φόρτιση λόγω ανέμου στην τεγίδα 21

ΤΕΠΔΑ21

Τμήμα τεγίδας (m)

0-26

Θ=90/270

W,rlght (kN/m) W, left (kN/m)

0,182471122 0,182471122
0,346695132 0,346695132

Θ=Ο

W,right (kN/m) W,Ieft(kN/m)

-1,094826733 -1,346648604
-2,080170793 -2,558632347
-0,684266708 -0,684266708
-1,300106746 -1,300106746
-0,638648928 -0,638648928
-1,213432963 -1,213432963

W kN/m)
0,364942244
0,693390264

Θ=l80

W kN/m W,right (kN/m) W,left(kN/m) W(kN/m
-2,441475337 -1,094826733 -1,346648604 -2,441475337
-4,638803141 -0,109482673 -0,13466486 -0,244147534
-1,368533417 -0,684266708 -0,684266708 -1,368533417
-2,600213491 -0,068426671 -0,068426671 -0,1368S3342
-1,277297855 -0,638648928 -0,638648928 -1,277297855
-2,426865925 -0,063864893 -0,063864893 -0,1277~9786

Πίνακας 3.60: Φόρτιση λόγω ανέμου στις τεγίδες 22/23/24

ΤΕΠΔΕΣ22,23,24

Τμήμα τεγίδας (m)

0-26

Θ=90/270

W,right (kN/m) W,left(kN/m)

0,182471122 0,182471122
0,346695132 0,346695132

Θ=Ο

W,right (kN/m) W,left(kN/m)

-1,68785788 -1,68785788
-3,206929973 -3,206929973
-0,684266708 -0,684266708
-1,300106746 -1,300106746
-0,638648928 -0,638648928
-1,213432963 -1,213432963

Θ=l80

W kN m W,rlght (kN/m) W,left(kN/m)

-3,375715761 -1,68785788 -1,68785788
-6,413859945 -0,168785788 -0,168785788
-1,368533417 -0,684266708 -0,684266708
-2,600213491 -0,068426671 -0,068426671
-1,277297855 -0,638648928 -0,638648928
-2,426865925 -0,063864893 -0,063864893

W kN/m
-3,375715761
-0,337571576
-1,368533417
-0,1368S3342
-1,277297855
-0,127729786

3) Για το τέταρτο τμήμα της στέγης, με βάση τους Πίνακα 3.42 εως 3.451 είναι:

Πίνακας 3.61: Φόρτιση λόγω ανέμου στην τεγίδα 25

ΤΕΠΔΑΖ5

Θ=90 Θ=270
Τμήμα τεγίδας (m) t----:--:-~r_-r__:_~-""':':___:__=__+_-___:_-:__r_--_:__τ_-_:___:__:__i

W,right (kN/m) W,left(kN!m) W lcN/m W,rlght (kN/m) W,left(kN/m) W kN/m)
0-3,8155 -1,31379208 -1,28821353 -2,60200561 -0,410560025 -0,410560025 -0,82112005

-0,131379208 -0,128821353 -0,260200561 0,173347566 0,173347566 0,346695132
-0,711637377 -0,704211346 -1,41S848723 -0,410560025 -0,410560025 -0,82112005

-0,071163738 -0,070421135 -0,141S84872 0,173347566 0,173347566 0,346695132

-1,31379208 -1,28821353 -2,60200561 -0,410560025 -0,410560025 -0,82112005

-0,131379208 -0,128821353 -0,260200561 0,173347566 0,173347566 0,346695132

, 'δ ( ) Θ=Ο Θ=l80
Τμημα τεγι ας m t----:--:-~r_-r__:_~-""':':___:__=__+_-___:_-:__r_--_:__τ_-_:___:__:__i

W,right (kN!m) W, left (kN!m) W lcN/m W,rlght (kN/m) W, left (kN/m) W kN/m)
0-0,925 -2,052800125 -2,052800125 -4,1OS6OO25 -2,052800125 -2,052800125 -4,10S60025

-3,900320237 -3,900320237 -7,800640474 -0,205280012 -0,205280012 -0,410S6002S

-0,638648928 -0,638648928 -1,277297855 -0,638648928 -0,638648928 -1,277297855

-1,213432963 -1,213432963 -2,426865925 -0,063864893 -0,063864893 -0,127729786

-0,547413367 -0,547413367 -1,094826733 -0,547413367 -0,547413367 -1,094826733

-1,040085397 -1,040085397 -2,080170793 -0,054741337 -0,054741337 -0,109482673
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Πίνακας 3.62: Φόρτιση λόγω ανέμου στην τεγίδα 26

ΤΕΠΔΑ26

Θ=90 Θ=270
Τμήμα τεγιδας (m) Ι---------.-----τ----.,....----+-----,------,-------,-----.-----:-....,....-/

W,right (kN/m) W,left (kN/m) W kN/m W,right (kN/m) W,left (kN/m) W (kN/m
0-26 -0,465301362 -0,465301362 -0,930602723 -0,410560025 -0,410560025 -o,82112OOS

-0,046530136 -0,046530136 -0,093060272 0,173347566 0,173347566 0,346695132

· '6 ( ) Θ=Ο Θ=l80
Τμημα τεγι ας m Ι--------,-----.-----τ-----,-.,....----+------,-------,---r----::---:-....,....-/

W.right (kN/m) W.left (kN/m) W kN/m W,right (kN/m) W.left (kN/m) W kN/m
0-0,925 -1,870302105 -2,052800125 -3,92310223 -1,870302105 -2,052800125 -3,92310223

-3,553574 -3,900320237 -7,453894237 -0,187030211 -0,205280012 -0,392310223
-0,638648928 -0,638648928 -1,277297855 -0,638648928 -0,638648928 -1,277297855
-1,213432963 -1,213432963 - 426865925 -0,063864893 -0,063864893 -0,127729786
-0,547413367 -0,547413367 -1,094826733 -0,547413367 -0,547413367 -1,094826733
-1,040085397 -1,040085397 -2,080170793 -0,054741337 -0,054741337 -0,109482673

Πίνακας 3.63: Φόρτιση λόγω ανέμου στις τεγίδες 27,28,29 και 30

ΤΕΠΔΕΣ 27,28,29,30

• '6 ( ) Θ=90 Θ=270
Τμημα τεγι ας m Ι---------.----,---τ----.,...----+------,--------.-----:-....,....-/

W.right (kN/m) W.left (kN/m) W kN m W,right (kN/m) W,left (kN/m) W kN/m
0-26 -0,465301362 -0,465301362 -0,930602723 -0,410560025 -0,410560025 -o,82112OOS

-0,046530136 -0,046530136 -0,093060272 0,173347566 0,173347566 0,346695132

• '6 ( ) Θ=Ο Θ=l80
Τμημα τεγι ας m I-------,----.,---,...---.,..----i------:--,.--------.--"'""":"""-----:---:--i

W.right (kN/m) W.left (kN/m) W kN/m W.right (kN/m) W.left (kN/m) W (kN/m
0-0,925 -1,68785788 -1,68785788 -3,375715761 -1,68785788 -1,68785788 -1,68785788

-3,206929973 -3,206929973 -6,413859945 -0,168785788 -0,168785788 -0,168785788
-0,638648928 -0,638648928 -1,277297855 -0,638648928 -0,638648928 -1,277297855
-1,213432963 -1,213432963 -2,426865925 -0,063864893 -0,063864893 -0,127729786
-0,547413367 -0,547413367 -1,094826733 -0,547413367 -0,547413367 -1,094826733
-1,040085397 -1,040085397 -2,080170793 -0,054741337 -0,054741337 -0,109482673

Πίνακας 3.64: Φόρτιση λόγω ανέμου στην τεγίδα 31

ΤΕΠΔΑ31

· 'δ ( ) Θ=90 Θ=270
Τμημα τεγι ας m Ι---------.-----τ-------+------,-------.-----:---/

W,right (kN/m) W.left(kN/m) W kN/m W,right (kN/m) W,left(kN/m) W(kN/m
0-26 -0,465301362 -0,465301362 -0,930602723 -0,410560025 -0,410560025 -o,82112OOS

-0,046530136 -0,046530136 -0,093060272 0,173347566 0,173347566 0,346695132

Θ=Ο Θ~80
Τμήμα τεγιδας (m)I---------.-----τ----.,...----+------,-------.-----:---/

W.rlght (kN/m) W,left (kN/m) W kN/m W.right (kN/m) W,left (kN/m) W kN/m
0-0,925 -1,68785788 -1,68785788 -3,375715761 -1,68785788 -1,68785788 -3,375715761

-3,206929973 -3,206929973 -6,413859945 -0,168785788 -0,168785788 -0,337571576
-0,638648928 -0,638648928 -1,277297855 -0,638648928 -0,638648928 -1,277297855
-1,213432963 -1,213432963 -2,426865925 -0,063864893 -0,063864893 -0,127729786
-0,547413367 -0,547413367 -1,094826733 -0,547413367 -0,547413367 -1,094826733
-1,040085397 -1,040085397 -2,080170793 -0,054741337 -0,054741337 -0,109482673
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Πίνακας 3.64: Φόρτιση λόγω ανέμου στην τεγίδα 32

ΤΕΓιΔΑ32

Θ=90 Θ=270
Τμήμα τεγίδας (m) t------:---,-----:--..------,-.,....---+----,------,----,-----,----i

W,right (kN/m) W, ieft (kN/m) W kN/m) W,right (kN/m) W, ieft (kN/m) W kN/m)
0-3,8155 -0,465301362 -0,465301362 -0,930602723 -1,16268405 -1,186062294 -2,348746344

-0,046530136 -0,046530136 -0,093060272 0,173347566 0,173347566 0,346695132
-0,465301362 -0,465301362 -0,930602723 -0,897228512 -0,912355611 -1,809584123

-0,046530136 -0,046530136 -0,093060272 0,173347566 0,173347566 0,346695132
-0,465301362 -0,465301362 -0,930602723 -1,16268405 -1,186062294 -2,348746344

-0,046530136 -0,046530136 -0,093060272 0,173347566 0,173347566 0,346695132

, 'δ ( ) Θ=Ο Θ=l80
Τμημα τεγι ας m t------,-----..-------+----,-------,------i

W,right (kN/m) W,left(kN/m) W kN/m W,right (kN/m) W,Ieft(kN/m) W kN/m)
0-0,925 -1,68785788 -1,68785788 -3,375715761 -1,68785788 -1,68785788 -3,375715761

-3,206929973 -3,206929973 -6,413859945 -0,168785788 -0,168785788 -0,337571576
-0,638648928 -0,638648928 -1,277297855 -0,638648928 -0,638648928 -1,277297855
-1,213432963 -1,213432963 -2,426865925 -0,063864893 -0,063864893 -0,127729786
-0,547413367 -0,547413367 -1,094826733 -0,547413367 -0,547413367 -1,094826733
-1,040085397 -1,040085397 -2,080170793 -0,054741337 -0,054741337 -0,109482673

4) Για τη μεσαία, τις ακραίες, και τις τεγίδες κορυΦής, με βάση τους Πίνακες 3.35 εως 3.45,
οι υπολογισμοί είναι:

Πίνακας 3.65: Φόρτιση λόγω ανέμου στην ακραία τεγίδα 1

ΑΚΡΑΙΑ ΤΕΓιΔΑ 1

Τμήμα τεγίδας (m) I-----:-Θ_=90-:--:--t-----,----,---,--i
W kN/m

0-3,8155 -1,186062294
---''---'--'...:....:...::e::..:...-'+-...:..!-.:;..;:...;:..:..=~

0,173347566
-0,912355611

0,173347566
-1,186062294

0,173347566

-1,68785788

-0,168785788
-0,638648928

-0,063864893
-0,547413367

-0,054741337
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Πίνακας 3.66: Φόρτιση λόγω ανέμου στην τεγίδα κορυΦής 1

ΤΕΠΔΑ ΚΟΡΥΦΗΣ1

Θ~ e~m
Τμήμα τεγίδας (m) ι-------:----r-.:........:~:__:_...._::~:_:__t_-___:___:__:lr_-~__=__:_r___::__.__:__i

W,right (kN/m) W,left (kN/m) W kN/m W,right (kN/m) W,left (kN/m) W kN/m

-2,189653466 -0,410560025 -2,600213491 -2,189653466 -1,31379208 -3,50344S546

W kN/m

-0,118606229

-3,74065800S
-0,374065801
-1,32291S636
-0,132291564

-1,186062294

Θ=l80

W kN/m W,rlght (kN/m) W, ieft (kN/m)

-7,1072S021 -0,205280012 -0,168785788

-2,2535183S9 -0,054741337 -0,063864893

-1,32291S636 -0,638648928 -0,684266708

-1,186062294 -0,547413367 -0,638648928
-2,513S39708 -0,063864893 -0,068426671

-3,7406S800S -2,052800125 -1,68785788

-0,547413367

Θ=Ο

-3,900320237
-0,638648928

-1,213432963

-1,040085397

-2,052800125
W,left (kN/m)

-0,114044451 0,173347566 0,059303115 -0,118606229 -0,068426671 -0,1870329

-1,140444514 -0,410560025 -1,551OO4S39 -1,186062294 -0,684266708 -1,870329003

-0,218965347 0,173347566 -0,045617781 -0,218965347 -0,131379208 -o,3S0344SS5

0-3,8155 _-~2,~18.:..:9~65.:..:34:....:.6.:..:6+-..::;0,:....:.4=10=5=600=25:.....ι--..::i2,~6ΟΟ=2=134:..:.:..:91=+---~2,..:::18.:..:9..:::65.:..:3:....:.46.:..:6:...ι---=1.:.::,3..:::13::..:.7.:..:92.:..:0..:::8-+--.=!3,.:..:SO;;:a44;.,;",;,;:5;;;.546Ξ-i

-0,218965347 0,173347566 -0,045617781 -0,218965347 -0,131379208 -0,3S0344SS5

Πίνακας 3.67: Φόρτιση λόγω ανέμου στη μεσαία τεγίδα

ΜΕΣΑΙΑ ΤΕΠΔΑ

Θ~ e~m
Τμήματεγίδας (m) Ι--------r--.:........:~-τ------Ι-----.------.-----~

W,right (kN/m) W,left(kN/m) W kN/m) W,right (kN/m) W,left(kN/m) W(kN/m

-0,059303115 -0,077550227 -0,1368S3342 -0,077550227 -0,059303115 -0,1368S3342

W kN/m

-0,127729786

-2,189653466

-0,136853342
-1,368533417

-1,277297855

-o,21896S347

Θ=l80

W kN/m W,rlght (kN/m) W, Ieft (kN/m)

-2,600213491 -0,068426671 -0,068426671
-1,368533417 -0,684266708 -0,684266708

-1,277297855 -0,638648928 -0,638648928

-2,426865925 -0,063864893 -0,063864893

-4,160341586 -0,109482673 -0,109482673

-2,1896S3466 -1,094826733 -1,094826733

Θ=Ο

-0,638648928

-1,213432963

-1,300106746
-0,684266708

-1,094826733

-2,080170793

W,left (kN/m)

-0,059303115 -0,077550227 -0,1368S3342 -0,077550227 -0,059303115 -o,1368S3342
-0,593031147 -0,775502269 -1,368533417 -0,775502269 -0,593031147 -1,368533417

-0,593031147 -0,775502269 -1,368533417 -0,775502269 -0,593031147 -1,368533417

0-3,8155 _-:::.!.0,.:..:59::..::3..:::03.:..:1..:::14.:..;.7-+--~0,:..:...77:...:5..:::50.:..:2=2.:..:69+-.::::1,.:..:368S=3=34;.;;1=7+--0:::.!.,.:...;77~5.:..:50=2.:..:26::..::9-t--0:::.!.,.:..:59::..::3.:..:03::..::1..:::14.:..;.7+--;;;r;1,.;;.;368ΞS33Ξ34~1Ξ7.,

-0,059303115 -0,077550227 -0,1368S3342 -0,077550227 -0,059303115 -o,1368S3342
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Πίνακας 3.68: Φόρτιση λόγω ανέμου στην τεγίδα κορυΦής 2

ΤΕΠΔΑ ΚΟΡΥΦΗΣ 2

Θ=~ Θ~~
Τμήμα τεγίδας (m) t-----:---:-r-~-:__:__.______:_~:--:--+----~r_---:--.---:----:--:--i

W.right (kN/m) W.left (kN/m) W (kN/m) W.right (kN/m) W,left (kN/m) W (kN/m

-2,189653466 0,182471122 -2,007182344 -1,31379208 -0,410560025 -1,724352105

-0,218965347 0,346695132 0,127729786 -0,131379208 -0,041056002 -0,17243521

W kN/m) W.rIght (kN/m) W,left (kN/m)

Θ=l80

-7,1072S021 -0,168785788 -0,205280012

-1,32291S636 -0,684266708 -0,638648928

-1,186062294 -0,638648928 -0,547413367

-2,253518359 -0,063864893 -0,054741337

-3,7406S800S -1,68785788 -2,052800125

-2,513539708 -0,068426671 -0,063864893

-1,68785788

Θ=Ο

-0,684266708

-1,300106746

-0,638648928

-1,213432963

-3,206929973

W.left (kN/m)

-1,186062294 0,182471122 -1,003591172 -0,684266708 -0,410560025 -1,094826733

-0,118606229 0,346695132 0,228088903 -0,068426671 -0,041056002 -0,109482673

ο-3,8155 _---'2'_18_9_65_34_6_6-+---'0'_18_2_47_1_12_2-+-"",2';.;;,007.;;..;...;;;182344=~_-_1,,-,-3_13,-7.:....92--,O..::...8 +----'0,_41--'O.:....5600--'-'-2--'5+--.;;;::1,.;..;72;;.;43S=2;;;;.1OS~

-0,218965347 0,346695132 0,127729786 -0,131379208 -0,041056002 -0,17243521

Πίνακας 3.69: Φόρτιση λόγω ανέμου στην ακραία τεγίδα 2

ΑΚΡΑΙΑ ΤΕΠΔΑ2

Θ=~ Θ=270
Τμήμα τεγίδας (m) t----:----::--:--+--:----:-~

W lcN/m) W lcN/m

-0,046530136 0,173347566

-0,465301362 -0,912355611

-0,465301362 -1,186062294

Θ=l80

W(kN/m
-1,68785788

-0,054741337

-0,547413367

-0,638648928

-0,168785788

-0,063864893

Θ=Ο

W(IcN/m)
-1,68785788

-3,206929973

-1,213432963

-0,547413367

-1,040085397

-0,046530136 0,173347566

-0,638648928

0-3,8155 -0,465301362 -1,186062294
---'----+---:...-_----1
-0,046530136 0,173347566

>Φορτία μηκίδων:

1) Για τις πλαΤνές κατακόρυΦες πλευρές του υποστέγου, με βάση τους Πίνακες 3.32 εως

3.34, είναι:
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Πίνακας 3.70: Φόρτιση λόγω ανέμου στη μηκίδα 1 της πλα'ίνής πλευράς.

ΜΗΚΙΔΑ 1 ΔΕΞΙΑ-ΑΡΙΠΕΡΗ ΚΑΤ/ΦΗ ΠΛΕΥΡΑ

Ζώνη επφροής/πλευρά (m)

Άνω Κάτω Συνολική Άνω Κάτω Συνολική

1,5 0,75 2,25 1,5 0,75 2,25

Τμήμα μηκίδας (m)
8=90 8=270

W,up (kN/m) W,down (kN/m) W(kN/m) W,up (kN/m) W,down (kN/m) WIkN/m)
0-26 1,864133906 0,932066953 2,7962008S8 -0,798914531 -0,399457265 -1,198371796

Ι ΝΕΤ 3,541854421 1,77092721 5,312781631 -0,079891453 -0,039945727 -0,11983718

Τμήμα μηκίδας (m)
8=0 8=180

W,up (kN/m) W,down (kN/m) W(kN/m) W,up (kN/m) W,down (kN/m) W(kN/m)
0-3,0524 -3,195658124 -1,597829062 -4,793487186 -3,195658124 -1,597829062 -4,793487186

Ι ΝΕΤ

E-6'~17~
-3,035875218 ·9 10762S6S3 -0,319565812 -0,159782906 -0,479348719

3,0524-12,2096 -2,130438749 -1,065219375 -3,19S658124 -2,130438749 -1,065219375 -3,19S6S8124

Ι ΝΕΤ -4,047833624 -2,023916812 -6,0717S043S -0,213043875 -0,106521937 -0,319565812

12,2096-26 -1,331524218 -0,665762109 -1,997286327 -1,331524218 -0,665762109 -1,997286327

Ι ΝΕΤ -2,529896015 -1,264948007 -3,794844022 -0,133152422 -0,066576211 -0,199728633

Πίνακας 3.71: Φόρτιση λόγω ανέμου στη μηκίδα 2 των πλα'ίνών κατακόρυΦων πλευρών.

ΜΗΚΙΔΑ 2 ΔΕΞΙΑ-ΑΡΙΠΕΡΗ ΚΑΤ/ΦΗ ΠΛΕΥΡΑ
Ζώνη επφροής/πλευρά (m)

Άνω Κάτω Συνολική Άνω Κάτω Συνολική

0,75 0,75 1,5 0,75 0,75 1,5

Τμήμα μηκίδας (m)
8=90 8=270

W,up (kN/m) W,down (kN/m) WIkN/m) W,up (kN/m) W,down (kN/m) W(kN/m)
0-26 0,932066953 0,932066953 1,864133906 -0,399457265 -0,399457265 -0,798914531

Ι ΝΕΤ 1,77092721 1,77092721 3,541854421 -0,039945727 -0,039945727 -ο 079891453

Τμήμα μηκίδας (m)
8=0 8=180

W,up (kN/m) W,down (kN/m) W(kN/m) W,up (kN/m) W,down (kN/m) W(kN/m)
0-3,0524 -1,597829062 -1,597829062 -3,19S658124 -1,597829062 -1,597829062 -3,19S6S8124

Ι ΝΕΤ -3,035875218 -3,035875218 -6,0717S043S -0,159782906 -0,159782906 -ο 319S65812
3,0524-12,2096 -1,065219375 -1,065219375 -2,130438749 -1,065219375 -1,065219375 -2,130438749

Ι ΝΕΤ -2,023916812 -2,023916812 -4,047833624 -0,106521937 -0,106521937 -0,21304387S
12,2096-26 -0,665762109 -0,665762109 -1,331524218 -0,665762109 -0,665762109 -1,331S24218

Ι ΝΕΤ -1,264948007 -1,264948007 -2,529896015 -0,066576211 -0,066576211 -0,133152422
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Πίνακας 3.72: Φόρτιση λόγω ανέμου στη μηκίδα 3 της πλα'ίνής πλευράς.

ΜΗΚ/ΔΑ 3 ΔΕΞ/Α-ΑΡ/ΠΕΡΗ ΚΑΤ/ΦΗ ΠΛΕΥΡΑ

Ζώνη επφροής/πλευρά (m)

Άνω Κάτω Συνολική Άνω Κάτω Συνολική

0,75 1,5 2,25 0,75 1,5 2,25

Τμήμα μηκίδας (m)
Θ=90 Θ=270

W,up (kN/m) W,down (kN/m) W kN/m W,up (kN/m) W,down (kN/m) WkNm
0,932066953 1,864133906 2,7962OO8S8 -0,399457265 -0,798914531 -1,198371796
1,77092721 3,541854421 5,312781631 -0,039945727 -0,079891453 -0,11983718

Θ=Ο Θ=l80

W,up (kN/m) W,down (kN/m) W kN/m W,up (kN/m) W,down (kN/m) W kN/m
-1,597829062 -3,195658124 -4,793487186 -1,597829062 -3,195658124 -4,793487186
-3,035875218 -6,071750435 -9 107625653 -0,159782906 -0,319565812 -0,479348719
-1,065219375 -2,130438749 -3,19S6S8124 -1,065219375 -2,130438749 -3,195658124

-2,023916812 -4,047833624 -6,0717S0435 -0,106521937 -0,213043875 -0,319565812

-0,665762109 -1,331524218 -1,997286327 -0,665762109 -1,331524218 -1,997286327

-1,264948007 -2,529896015 -3,794844022 -0,066576211 -0,133152422 -0,199728633

2) Για την πίσω πλευρά του υποστέγου, με βάση τους Πίνακες 3.29 εως 3.31, είναι:

Στην περίπτωση της μηκίδας 1, λόγω της κλίσης της στέγης, η ζώνη επιρροής της στην πάνω

πλευρά δεν είναι σταθερή, και αλλάζει σύμΦωνα με την κλίση της στέγης.

Πίνακας 3.73: Φόρτιση στη μηκίδα 1 της πίσω πλευράς λόγω ανέμου, λαμβάνοντας

υπόψιν την κάτω ζώνη επιρροής.

ΜΗΚΙΔΑ 1 ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ

ΚAmMEYPA

Ζώνη επφροής (m)

0,75

Θ=270

W,down (kN/m)
Τμήμα μηκίδας (m) Θ=90

Γ---:---:--:-+----:----::---:-"'i

W,down(kN/m)
0-3,0524 -1,597829062

-0,159782906
-1,065219375

-0,106521937
-0,665762109

-0,066576211

-1,597829062

-0,159782906
-1,065219375

-0,106521937

-0,665762109

-0,066576211
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Πίνακας 3.74: Φόρτιση στη μηκίδα 1 λόγω εξωτερικής πίεσης ανέμου, λαμβάνοντας υπόψιν

την πάνω ζώνη επιρροής

ΜΗΚΙΔΑ 1 ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ

Άνωnλευρά

0=90 0=270

Θέση (m) Ζώνη επφροής (m) W,up (kN/m) W,up fkN/m)
Ο 1,5 -3,195658124 -3,195658124

3,0524 2,038212368 -4,342286607 -4,342286607

3,0833 2,0437 -2,902651781 -2,902651781

6,1666 2,5873 -3,674722784 -3,674722784

9,25 3,131 -4,446935816 -4,446935816

12,2096 2,60915053 -3,705756927 -3,705756927

12,3333 2,5873 -2,29670174 -2,29670174

15,4166 2,0437 -1,814157363 -1,814157363

18,5 1,5 -1,331524218 -1,331524218

27,75 3,131 -2,779334885 -2,779334885

37 1,5 -1,331524218 -1,331524218

0=0 Θ=18Ο

Θέση (m) Ζώνη επφροής (m) W,up (kN/m) W,up (kN/m)
Ο 1,5 -0,705335009 1,597642649

3,0833 2,0437 -0,960995438 2,176734854

6,1666 2,5873 -1,216608846 2,75572055

9,25 3,131 -1,472269275 3,334812755

12,3333 2,5873 -1,216608846 2,75572055

15,4166 2,0437 -0,960995438 2,176734854

18,5 1,5 -0,705335009 1,597642649

27,75 3,131 -1,472269275 3,334812755

37 1,5 -0,705335009 1,597642649
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Πίνακας 3.75: Φόρτιση στη μηκίδα 1 λόγω διαΦοράς εσωτερικής από την εξωτερική πίεσης

ανέμου, λαμβάνοντας υπόψιν την πάνω ζώνη επιρροής

ΜΗΚΙΔΑ 1 ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ

____VΩRλε~90
Θ=270

Θέση (m) Ζώνη επφροής (m) W,up (kN/m) W,up (kN/m)
Ο 1,5 -0,319565812 -0,319565812

3,0524 2,038212368 -0,434228661 -0,434228661

3,0833 2,0437 -0,290265178 -0,290265178

6,1666 2,5873 -0,367472278 -0,367472278

9,25 3,131 -0,444693582 -0,444693582

12,2096 2,60915053 -0,370575693 -0,370575693

12,3333 2,5873 -0,229670174 -0,229670174

15,4166 2,0437 -0,181415736 -0,181415736

18,5 1,5 -0,133152422 -0,133152422

27,75 3,131 -0,277933488 -0,277933488

37 1,5 -0,133152422 -0,133152422

Θ=Ο Θ=18Ο

Θέση (m) Ζώνη επφροής (m) W,υp (kN/m) W,up (kN/m)
Ο 1,5 -1,340136517 3,035521032

3,0833 2,0437 -1,825891333 4,135796222

6,1666 2,5873 -2,311556807 5,235869044

9,25 3,131 -2,797311623 6,336144235

12,3333 2,5873 -2,311556807 5,235869044

15,4166 2,0437 -1,825891333 4,135796222

18,5 1,5 -1,340136517 3,035521032

27,75 3,131 -2,797311623 6,336144235

37 1,5 -1,340136517 3,035521032

Πίνακας 3.76: Φόρτιση στη μηκίδα 2 τη πίσω πλευράς λόγω ανέμου.

ΜΗΚΙΔΑ 2 ΠIΣΩ ΠΛΕΥΡΑ

Ζώνη επιρροής/πλευρά (m)

Άνω Κάτω Συνολική Άνω Κάτω Συνολική

0,75 0,75 1,5 0,75 0,75 1,5

Τμήμα μηκίδας (m)
Θ=90 Θ=270

W,up (kN/m) W,down (kN/m) W kN/m W,up (kN/m) W,down (kN/m) W kN/m
-1,597829062 -1,597829062 -3,19S658U4 -1,597829062 -1,597829062 -3,19S658124
-0,159782906 -0,159782906 -ο 319S65812 -0,159782906 -0,159782906 -ο 319S65812
-1,065219375 -1,065219375 -2,130438749 -1,065219375 -1,065219375 - 130438749
-0,106521937 -0,106521937 -0,213043875 -0,106521937 -0,106521937 -0,213043875
-0,665762109 -0,665762109 -1,331524218 -0,665762109 -0,665762109 -1,331524218
-0,066576211 -0,066576211 -0,133152422 -0,066576211 -0,066576211 -0,133152422

Θ=Ο Θ=l80

w,up (kN/m) W,down (kN/m) W(kN/m w,up (kN/m) W,down (kN/m) W kN/m
-0,352667504 -0,352667504 -0,70S33S009 0,798821324 0,798821324 1,597642649
-0,670068258 -0,670068258 -1,340136517 1,517760516 1,517760516 3,035521032
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Πίνακας 3.77: Φόρτιση στη μηκίδα 3 τη πίσω πλευράς λόγω ανέμου.

ΜΗΚΙΔΑ 3 ΠIΣΩ ΠΛΕΥΡΑ

Ζώνη επφροής/πλευρά (m)

Άνω Κάτω Συνολική Άνω Κάτω Συνολική

0,75 1,5 2,25 0,75 1,5 2,25

Τμήμα μηκίδας (m)
Θ=90 Θ=270

W,up (kN/m) W,down (kN/m) W kN/m W,up (kN/m) W,down (kN/m) W kN/m
-1,597829062 -3,195658124 -4,793487186 -1,597829062 -3,195658124 -4,793487186

-0,159782906 -0,319565812 -0,479348719 -0,159782906 -0,319565812 -0,479348719

-1,065219375 -2,130438749 -3,195658124 -1,065219375 -2,130438749 -3,l9S658124

-0,106521937 -0,213043875 -0,319565812 -0,106521937 -0,213043875 -0,3l9S65812

-0,665762109 -1,331524218 -1,997286327 -0,665762109 -1,331524218 -1,997286327

-0,066576211 -0,133152422 -0,199728633 -0,066576211 -0,133152422 -0,199728633

Θ=Ο Θ=180

W,up (kN/m) W,down (kN/m) W(kN/m W,up (kN/m) W,down (kN/m) W kN/m)
-0,352667504 -0,705335009 ·1,058002S13 0,798821324 1,597642649 2,396463973

-0,670068258 -1,340136517 -2,010204775 1,517760516 3,035521032 4,553281548
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~ Φορτία υποστυλωμάτων μετόπης (πρόσοψη):

1) Για το μεσαίο υποστύλωμα της μετόπης, οι ανεμοπιέσεις είναι:

Πίνακας 3.78: Φόρτιση στο μεσαίο υποστύλωμα της μετόπης λόγω ανέμου.

Ζώνη Μεσαίο Υποστύλωμα

επφροής Θ=90/270

(m) F(kN} W(kN/m)
18.5 -146,93 -24,48840514

Ι ΝΕΤ 9.25 -14,693 -2,448840514

Θ=Ο Θ=180

F(kN} W(kN/m) F(kN} W(kN/m)
18.5 134,2944 22,38239658 -59,2889 -9,88148877

Ι ΝΕΤ 9.25 46,78822 7,798036075 -20,6563 -3,442714708

1) Για τα ακραία υποστύλωματα της μετόπης, οι ανεμοπιέσεις είναι:

Πίνακας 3.79: Φόρτιση στα ακραία υποστύλωματατης μετόπης λόγω ανέμου.

Ζώνη Ακραίο Υποστύλωμα

επφροής Θ=90/270

(m) F(kN} W(kN/m)
9.25 -73,4652 -12,24420257

Ι ΝΕΤ 9.25 -14,693 -2,448840514

Θ=Ο Θ=l80

F(kN} W(kN/m) F(kN} W(kN/m)

9.25 67,14719 11,19119829 -29,6445 -4,940744385

Ι ΝΕΤ 9.25 46,78822 7,798036075 -20,6563 -3,442714708

4. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

4.1.1 Παραδοχές

1) Η ανάλυση δεν εξετάζει την απόκριση της κατασκευής σε σεισμικά Φορτία ούτε

επίδραση στην κατασκευή ενδεχόμενων καθΙζήσεων στο έδαΦος λόγω του βάρους της.
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2) Δε λαμβάνονται υπόψιν εκκεντρότητες σύνδεσης, καθώς θεωρείται πως τα στοιχεία

συνδέονται στο κέντρο βάρους τους, ενώ για την προσομοίωση των στηρίξεων

προτιμήθηκε άρθρωση, λόγω του ότι εξασΦαλίζει την αξιοπιστία της προσομοίωσης σε

περίπτωση εδαΦών χαμηλής ποιότητας.

3) Όλα τα Load Patterns εκτός του Dead έχουν Self Weight Multiplier Ο και δεν

περιλαμβάνουν τα Φορτία λόγω ιδίου βάρους.

4) Για τα Load Patterns για άνεμο και χιόνι επιλέχθηκετύπος Dead, καθώς πρόκειται για

σταθερά Φορτία ως προς το χρόνο και όλοι οι υπολογισμοί και συνδυασμοί Φόρτισης

έγιναν χειροκίνητα.

5) Λόγω της συμμετρίας της κατασκευής ως προς τον τη γεωμετρία, αλλά και τη

δυσκαμψία χρησιμοποίησης ίδιων διατομών στα στοιχεία τεγίδων, Load Patterns

Wind_270 και Wind_270_NET δε δημιουργήθηκαν.

6) Για τον υπολογισμό του κατακόρυΦου Φορτίου στην οροΦή κάθε κυρίου Φορέα κατά

την εΦαρμογή των ισοδύναμων οριζοντιων Φορτίων της μεθόδου ΟΑΜ, λόγω του ότι οι

διατομές των στοιχείων άλλαζαν σε κάθε ανάλυση, θεωρήθηκε κατακόρυφη Φόρτιση 0.15

kN/m 2 στην κάτοψη του υποστέγου, η οποία συμπεριλαμβάνει και το ίδιο βάρος των

χαλύβδινων Φύλλων επικάλυΨης.

7) Από την παραδοχή 5), τα ισοδύναμα ΟΡΙζόντια Φορτία εΦαρμόστηκαν στην κατεύθυνση

του ανέμου θ=90
0

και εντάχθηκαν στο Load Pattern Dead.

4.1.2 Διαδικασίαπροσομοίωσης

~ ΣχεδιασμόςΦορέα για ένταξη στο υπολογιστικόπρόγραμμα

Αρχικά έγινε σχεδιασμόςτης διάταξηςτων στοιχείων του Φορέα που περιγράφηκε

στην παράγραΦο 3.1 στο πρόγραμμα AutoCAD 2015, με σκοπό την άμεση εισαγωγή του

σχεδίου στο στατικό πρόγραμμα SAP2000 14. Δε χρησιμοποιήθηκαν διατομές και τα

στοιχεία απεικονίζονται με ευθείες γραμμές που αποτελούν γεωμετρικό τόπο του

γεωμετρικού τους κέντρου. Η διαδικασία σχεδιασμού, έχει ως εξής:

α) Πληκτρολογώντας UNITS και επιλέγοντας Decimal, ορίσθηκαν ως μονάδα μήκους το

μέτρο (meters) και γωνιών η μοίρα (degrees), με ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών.
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β) Πληκτρολογώντας View και επιλέγοντας Preset_VieWS-7SW Isometric, επιλέχθηκε η

τρισδιάστατη απεικόνιση του σχεδίου.

γ) Επιλέγοντας απ' τη γραμμή εργασιών Visualize-7Coordinates-70rigin, ορίσθηκε η αρχή

των αξόνων στο (0,0,0).

δ) Πληκτρολογώντας Layer, δημιουργήθηκε το Layer: SAP.

ε) Ενεργοποιώντας τις λειτουργίες Ortho και Osnap, σχεδιάστηκε με την εντολή Line το

περίγραμμα της κάτοψης του σχεδίου 26χ37 m στο επίπεδο χγ και ενώθηκαν τα μέσα των

μεγάλων πλευρών του ορθογωνίου (σύμΦωνα με το Σχήμα Β.1 του παραρτήματος Β).

στ) Με την εντολή Divide χωρίστηκε η μικρή πλευρά του ορθογωνίου σε έξι ίσα τμήματα

και σχηματίστηκαν σημεία. Με την εντολή Line, σχεδιάστηκαν στη θετική κατεύθυνση

του άξονα Ζ γραμμές (στύλοι) ύψους 6m σε κάθε ένα απ' αυτά τα σημεία. Με την εντολή

Copy, οι στύλοι τοποθετήθηκαν και στις άλλες δύο παράλληλες γραμμές του ορθογωνίου

(βλέπε Σχήμα Β.2 του παραρτήματος Β)

ζ) Με την εντολή Line ενώθηκαν οι κορυΦές των στύλων της πρόσοψης κατά την

κατεύθυνση χ για να διαμορΦωθεί η ΟΡΙζόντια δοκός ανάρτησης του ρολό. Από το μέσον

των δοκών, σχεδιάστηκε κατακόρυΦη γραμμή ύψους 1.631m. Η κορυΦή της γραμμής

αυτής ενώθηκε με τις κορυΦές των στύλων, και σχηματίστηκαντα ζυγώματα του κυρίου

Φορέα. Με την εντολή Copy, συμπληρώθηκαν και τα υπόλοιπα ζυγώματα του υποστέγου

(βλέπε Σχήμα Β.3 του παραρτήματος Β).

η) Με την εντολή Divide χωρίστηκε η πίσω πλευρά του ορθογωνίου σε δώδεκα ίσα

τμήματα και σχηματίστηκαν σημεία. Με την εντολή Line, ενώθηκαν τα σημεία αυτά

κατακόρυΦαμε το ζύγωμα, και σχηματίσθηκαν οι μετωπικοί στύλοι (βλέπε Σχήμα Β.4 του

παραρτήματος Β).

θ) ΑΦαιρέθηκε το περίγραμμα κάτοψης. Με την εντολή Line ενώθηκαν τα μέσα των

στύλων στην κατεύθυνση του άξονα V και σχεδιάστηκαν παράλληλες γραμμες 1.5m

εκατέρωθεντης αρχικής και σχηματίσθηκανοι μηκίδες της πλάγιας όψης. Με την εντολή

Copy, οι μηκίδες σχεδιάστηκαν και στην άλλη πλάγια όψη. Ενώνοντας τα σημεία τομής

στύλου-μηκίδας κατά τη διεύθυνση χ στην πίσω όψη, σχηματίζονται και οι μηκίδες της

πίσω όψης (βλέπε Σχήμα Β.5 του παραρτήματος Β).
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ι) Με τις εντολές Lίne και Copy, σχηματίστηκαν οι κατακόρυΦοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας

των πλα"ίνών όψεων στο πρώτο, το μεσαίο και το τελευταίο Φάτνωμα (βλέπε Σχήμα Β.6

του παραρτήματος Β).

κ) Με την εντολή Line ενώθηκαν οι κορυΦές των στύλων κατά τη διεύθυνση γ,

σχηματίζοντας τις τεγίδες κορυΦής, τις ακραίες και τη μεσαία. Τα ζυγώματα του πρώτου

και του τελευταίου κυρίου Φορέα χωρίστηκαν σε 9 ίσα τμήματα με την εντολή Divide

(βλέπε Σχήμα Β.7 του παραρτήματος Β).

λ) Με την εντολή Line, ενώθηκαν κατά τη διεύθυνση γ τα σημεία των χωρισμένων

ζυγωμάτων, και σχηματίστηκαν οι τεγίδες στο ένα τμήμα του υποστέγου. Με την εντολή

Copy, οι τεγίδες σχεδιάστηκαν και στο άλλο τμήμα (βλέπε Σχήμα Β.8 του παραρτήματος

Β).

μ) Ενώνοντας με την εντολή Lίne τα σημεία τομής δύο διαδοχικών ζυγωμάτων με τις

τεγίδες, στα αντίστοιχα φατνώματα με τους κατακόρυΦους συνδέσμους δυσκαμψίας,

προκύπτουν οι ΟΡΙζόντιοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας (βλέπε Σχήμα Β.9 του παραρτήματος

Β).

ν) Τέλος, με την εντολή Lίne, ενώθηκαν με κατακόρυΦες γραμμές τα σημεία τομής των

οριζοντίων συνδέσμων δυσκαμψίας με το ζύγωμα του πρώτου κυρίου Φορέα και η

ορζόντια δοκός ανάρτησης του ρολό, και σχηματίσθηκαν οι αναρτήρες της δοκού

(βλέπε Σχήμα Β.10 του παραρτήματος Β).

Το τελικό σχέδιο, παρατίθεται στην Εικόνα 4.1.
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Εικόνα 4.1: Σχέδιο του υποστέγου για εισαγωγή στο SAP2000.

Το σχέδιο αποθηκεύτηκε σε μορΦή αρχείου dxf 2010.

~ Ένταξη στο υπολογιστικόπρόγραμμα και ανάλυση

Η διαδικασία επεξεργασίας και ανάλυσης του φορέα στο στατικό πρόγραμμα

SAP2000 14, έχει ως εξής:

α) ΜόρΦωση Φορέα

1) Αρχικά, έγινε εισαγωγή του σχεδίου από το AutoCAD στο SAP. Ανοίγοντας το SAP, από

τις εντολές File7New Model, ορίσθηκαν οι μονάδες δύναμης,μήκουςκαι θερμοκρασίας

σε kN,m και c αντίστοιχα και επιλέχθηκε το πρότυπο (template) blank. Στη συνέχεια, μέσω

των εντολών File71mport7AutoCAD .dxf File ..., επιλέγοντας ως Global υρ direction τον

άξονα Ζ, μονάδες kN,m,c και στην επιλογή που εμΦανίζεταιFrameS7SAP, εντάσσεται ο

Φορέας στο SAP2000 14.

2) Κατά την εισαγωγή του φορέα στο στατικό πρόγραμμα, οι θέσεις των κόμβων και οι

στατικές μορΦές των στοιχείων πρέπει να καθοριστούν. Επιλέγοντας όλα τα στοιχεία του

Φορέα, μέσω Edit7Edit Lines7Divide FrameS7Break at intersections, κάθε μέλος

διακόπτεταιστα σημείατομής με άλλα μέλη. Αυτομάτως,το πρόγραμμαενεργοποιείτην
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εντολή Auto Mesh at intermediate points, με την οποία κάθε στοιχείο αλληλεπιδρά με τα

στοιχεία με τα οποία υπάρχει κοινός κόμβος, δηλαδή του μεταβιβάζονται ένταση και

παραμορΦώσεις.

3) Με την εντολή Edit-7Edit Lines-7Joint Frames, διαμορΦώθηκαν συνεχόμενα μήκη

τεγίδων στο διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών κυρίων Φορέων, μηκίδων στο ίδιο

διάστημα με τις τεγίδες αλλά και στο διάστημα μεταξύ διαδοχικών μετωπικών στύλων

της πίσω όΨης, και συνδέσμων δυσκαμψίας στο διάστημα μεταξυ κόμβων με τον κύριο

Φορέα και με το άλλο μέλος του χιαστί συνδέσμου.

4) Επιλέγοντας τους κόμβους στη βάση των στύλων, με την εντολή Assign-7Joint-7

-7Restraints και την επιλογή της άρθρωσης, ορίστηκαν οι στηρίξεις των στύλων ως

αρθρωτές. Η άρθρωση προτιμάται για τους μετωπικούς στύλους, λόγω του μικρού τους

ύψους.

5) Επιλέγοντας τα στοιχεία τεγίδων,μηκίδων και διαγωνίων συνδέσμων δυσκαμψίας, από

Assign-7Frame-7Releases/Partial Fiχity, επιλέγονται αποδεσμεύσεις (Releses) σε

Moment22 και Moment33 σε Start και End, διαμορΦώνονται ως στηρίξεις αρθρώσεις.

Όμοια, για τη σύνδεση μετωπικών στύλων με τα ζυγώματα του τελευταίου κυρίου Φορέα.

Η τελική εικόνα του προς ανάλυση φορέα στο SAP, έχει τη μορΦή της εικόνας:

Εικόνα 4.2: Φορέας για ανάλυση στο SAP2000.
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β) Φόρτιση

Για τη Φόρτιση της κατασκευής από χιόνι, άνεμο, ίδιο βάρος και το ρολό της πόρτας,

ορίσθηκαν Load Patterns μέσω των εντολών Define-7Load Patterns-7Add New Load

Pattern. Στη συνέχεια, επιλέγοντας το στοιχείο (τεγίδες, μηκίδες η δοκός ανάρτησης

ρολόΙ από Assign-7Frame Loads-7Distributed, για το εκάστοτε Load Pattern, καθορίζεται

και η αντίστοιχη Φόρτιση.

Για τη Φόρτιση λόγω χιονιού, με βάση την παράγραΦο 2.2.2 και τους Πίνακες 3.46 και

3.47, ισχύει:

1) Για περίπτωση ολισθαίνοντος χιονιού, δημιουργήθηκε το Load Pattern Snow_dr. Η

Φόρτιση Φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

.. filt Edίt !li- D:tflM Iπdgt Dι".ν ~Ied !Ssign .4(ιιlΥ:t OiJJjlay O~1" QρtionI leols !:ieip _ 5 χ
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Εικόνα 4.3: Φόρτιση για το Load Pattern Snow_dr.

2) Για περίπτωση μη ολισθαίνοντος χιονιού, δημιουργήθηκε το Load Pattern Snow_Un. Η

Φόρτιση Φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 4.4: Φόρτιση για το Load Pattern Snow_Un

Για τη Φόρτιση των τεγίδων λόγω ανέμου, (παράγραΦος 2.2.3, Πίνακες 3.48-3.69) είναι:

1) Για περίπτωση ανεμοπίεσης στη στέγη και κατεύθυνση ανέμου θ=ΟΟ, δημιουργήθηκαν

τα Load Patterns Wind_O και Wind_O_NET για περίπτωση επίδρασης μόνο εξωτερικής και

εξωτερικής και εσωτερικής ανεμοπίεσης αντίστοιχα. Η Φόρτιση φαίνεται στις παρακάτω

εικόνες.
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Εικόνα 4.5: Φόρτιση για το Load Pattern Wind_O

-..
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Εικόνα4.6: Φόρτιση για το Load Pattern Wind_O_NET

2) Για περίπτωση ανεμοπίεσης στη στέγη και κατεύθυνση ανέμου θ=90
0

1

δημιουργήθηκαν τα Load Patterns Wind_90 και Wind_90_NET για περίπτωση επίδρασης

μόνο εξωτερικήςl και εξωτερικής και εσωτερικής ανεμοπίεσης αντίστοιχα. Η Φόρτιση

Φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.
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Εικόνα 4.7: Φόρτιση για το Load Pattern Wind_90
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Εικόνα 4.8: Φόρτιση για το Load Pattern Wind_90_NET

3) Για περίπτωση ανεμοπίεσης στη στέγη και κατεύθυνση ανέμου θ=180
0

,

δημιουργήθηκαν τα Load Patterns Wind_180 και Wind_180_NET για περίπτωση

επίδρασης μόνο εξωτερικής και εξωτερικής και εσωτερικής ανεμοπίεσης αντίστοιχα. Η

Φόρτιση Φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

11 f.1e (άit !{i- Qdi"• .l!:rίdgt 0(...... ~ !SS;9" ~ly:ι:. Oi~gl'Y OuisJn Qρtίorιl 10011 l::tdP
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Εικόνα 4.9: Φόρτιση για το Load Pattern Wind_180
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Εικόνα 4.10: Φόρτιση για το Load Pattern Wind_180_NET

Για τη Φόρτιση μηκίδων και υποστυλωμάτων μετόπης λόγω ανέμου, με βάση την

παράγραφο 2.2.3 και τους Πίνακες 3.70 εως 3.79, ισχύει:

1) Για περίπτωση ανεμοπίεσης στις κάθετες πλευρές του υποστέγου και κατεύθυνση

ανέμου δημιουργήθηκαν τα Load και

Wind_O_NET_Lateral για περίπτωση επίδρασης μόνο εξωτερικής και εξωτερικής και

εσωτερικής ανεμοπίεσης αντίστοιχα. Η Φόρτιση Φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

filt (dft ~_ gl!f,"" Jι'idge Dr_ s-ι«t !SSΊgιι 4.QιIy:.. Dί'RIιy Oιsίg.π Qρtίons lOOΙs Htlp
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Εικόνα 4.11: Φόρτιση για το Load Pattern Wind_O_Lateral

_ S •
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Εικόνα 4.12: Φόρτιση για το Load Pattern Wind_O_NET_Lateral
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2) Για περίπτωση ανεμοπίεσης στις κάθετες πλευρές του υποστέγου και κατεύθυνση

ανέμου θ=90
0

, δημιουργήθηκαν τα Load Patterns Wind_90_Lateral και

Wind_90_NET_Lateral για περίπτωση επίδρασης μόνο εξωτερικής και εξωτερικής και

εσωτερικής ανεμοπίεσης αντίστοιχα, Η Φόρτιση φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.
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Εικόνα 4.13: Φόρτιση για το Load Pattern Wind_90_Lateral
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Εικόνα4.14: Φόρτιση για το Load Pattern Wind_90_NET_Lateral

_ 8 •

3) Για περίπτωση ανεμοπίεσης στις κάθετες πλευρές του υποστέγου και κατεύθυνση

ανέμου θ=180
0

, δημιουργήθηκαν τα Load Patterns Wind_180_Lateral και

Wind_180_NET_Lateral για περίπτωση επίδρασης μόνο εξωτερικής και εξωτερικής και

εσωτερικής ανεμοπίεσης αντίστοιχα. Η Φόρτιση Φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.
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D lΙί' 101 ~ ," '" , ιSι • ~ Ρ '" '" '" ji!J I!J 3<1 .. ~ " Μ υ '" " " ~.. liI Υο '. n h Η ... , ι· g.

Εικόνα4.15: Φόρτιση για το Load Pattern Wind_180_Lateral

_ 8 •
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Eιle fdίt ~_ Qd"ιne II:ridge D[J\Y S<elκt !s1i9" An,lyιe Oi'ΙΙI~ Dni,gn QptiO"S 1001' t:!ι:1ρ

Q.. ι;ι ~ '" r. , ιfJ • ~ Ρ Jfb ιe fIJ ~ Β 3~ .. Ω " ~ ~ ioI' .. • ~. iII '1.' n 1'7 Η .. , ι· g. ,

_ ιJ χ

Εικόνα 4.16: Φόρτιση για το Load Pattern Wind_180_NET_Lateral

Για τη Φόρτιση της κατασκευής λόγω του ιδίου βάρους, το SAP2000 δημιούργησε

αυτομάτως το Load Pattern Dead.rLa τη Φόρτιση της οριζόντιας δοκού κατά μήκος της

μετώπης, επιλέχθηκε ρολό της ΒΙΟΡΟΛ ΑΒΕΕΙ . Η Φόρτιση της δοκού ορίσθηκε στα 0.9

kN/rn, για ρολό και μηχανολογικό εξοπλισμό, και εντάχθηκε στο Load Pattern Dead. Η

Φόρτιση Φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

,. Eilt' fdίt ~_ Qcfme §ήd9'll! Οι..-.ν ~Iκt ~,μ9" A,αιty:ι" D;'III'1 Dnii" Qρtion5 100k .!::f.ιρ

D. 'Ι ~ •., 1"'4 , ιIi • 2> Ρ ιι ιι JJ f!) a 3-<1 IQ' c yt lf,I ~ Ν' •• ~ι: 11 '0.

Εικόνα 4.17: Φόρτιση της οριζόντιας δοκού στο Load Pattern Dead

1 httΡ://www.bίοrοl.gr/wwwgr/ίndustrv_rοIΙclf.html#UΡmenu

_ ιJ χ
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γ) Ανάλυση

Σε πρώτη Φάση, ορίσθηκαν το υλικό και οι αρχικές διατομές των στοιχείων.

Για το υλικό των διατομών, από Define-7Materials-7Add New Material, ορίσθηκε χάλυβας

5235, ως πιο οικονομική επιλογή σε σχέση με τον 5355, οποίος αντιστοιχεί στην ποιότητα

Gr50 που προτείνεται. Οι ιδιότητες του υλικού Φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 4.1: Χάλυβας 5235

Material Property Data

GenerδΙ Data -

Material Name and Dίsplay :0101

Μ aterial Τype

Μ alelBI Νotes

IS235

ISteel

Modify/Show Notes..

:ΞJ

Ι

j2.100E+OE

1).3

J76.9129

17.849

Poisson's ΑΔΙίο. U

[I:~C 3 !

IsotropcPropertYDat;a======~~:""====~
Moduus ΟΙ Elastc~y. Ε

Weίgh: and Mass------

Weίght per υηίΙ '1oυne

Mass )er υηίΙ VOΙume

Coefficient ΟΙ Τh"mal Ε Iφansίon. Α

Shear Modulus. G

!1.170Ε-05

180769231

1360000.

1235000.

1235000.

Other PΙoper~es foι Steel Mδterials---- ------,

MinίmumYield Slress. Fy

Mίηίmιιη Τensie Stress. Fu

Effectve Yie1d S1ess. Fye

Effectve TensileStress. FIP- 1360000.

Γ Switch Το Advanced Pr~erty DispI.",

JK Cδncel

Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν οι αρχικές διατομές των στοιχείων για να πραγματοποηθεί η

πρώτη ανάλυση.

1) Οι αρχικές διατομές των στοιχείων του κυρίου Φορέα επιλέχθηκαν από τη σειρά ΗΕΒ,

έτσι ώστε οι ιδιότητές τους να ταιρίαζουν με τις αντίστοιχες των προτεινόμενων στο

αρχιτεκτονικό σχέδιο. Για τα ακραία υποστυλώματα και τα ζυγώματα, για τα οποία

προτείνεται η διατομή RH5200x100x8, αλλά και για το μεσαίο στύλο που προτείνεται η

RH5200x100x6.3, αντίστοιχη είναι η ΗΕ160Β, με ιδιότητες που Φαίνονται στον παρακάτω

πίνακα.

85



Πίνακας 4.2 : Ιδιότητες ΗΕ160Β

IjWide FIange Section

r - l
Ι Secιion N8nMt JHE1GOO

Ι
Property Data

[_S~NoI" ModifylShow Ναι..... - - -- -- -
Ι Eκtιδct 0.1. hom Seeιion Ρ,- Fio

SectionN.. IHE1GOO
ο, _r 11'Ξ1",,,,,, ... I'ι:..Ι,86)\δomρu!C".OO ~ -

PΙ""",fίcι

Pιoρeιtioι PΙ""",,,,MocIfier. 1 M.,oιioI Crou1eClion ΙδΙΜΙ) δfeδ Ι S,OHJ3
Seclίon moά.JIιJt δboU 3 δxiι Ι 3,l1SE.Q4

Ι Ι Seclion Pι"""'Iie •... Ι Ι Sct~odίfiefL.1 -.!JIS23S iJ ΤonόonoI corwtorι Ι 3,1:«.(J7 Sootion rnodWs obouI 2... Ι Ul1E.Q4

Γ°
ίnenόonι --- Moιnerι011"""" obαJ 3 .... Ι 2,492E.()S

PlMtΊc rncιιυ.. δbout 3 ΙUΙΊΙ Ι 3,S41E.Q4

Ow;do heό!tI (13) /5,16

m
Moιnerι 011"",,,, obαJ 2"';' Ι 8,!9Ε.()6

PΙδΙIic rnodιU Δbout 2 δlόι Ι Ι7Ο!Ε.Q4

/5,16 She« ΙΙΙδδι'" 2 drectian Ι 1,28ΟΕ.()3 Aodius ΟΙ G",oIion obαJ 3"';' Ι 0,0677
Toρlloι1gcMlh 1121

Ι
Sheδl' δ'uι;,3 ci'ectiσn Ι 3,467[.()3 Aodius ΟΙ G",oIion obαJ 2 .,;, Ι 0,0405

Toρlloι1gclh<:knoι. (~) /5,013

1ιΙοΙ> ttίcknes. "w) ~,OOIE'()3 -- - - - -
Boιtom IIongc widlt1 (t2b) /5,16 Ι L__JJK:::JI
Boιtom IIongc ,hίck_ (Ifb) 10,013 OiφIoy CoIoι •_. -------

f ~ ConceI Ι

~-
.~ ..~ =~ ~ =-= = ~

2) Για τους ΟΡΙζόντιους και τους κατακόρυΦους συνδέσμους δυσκαμψίας, η αρχική

διατομή είναι 2Ι60χ4/12, με ιδιότητες που Φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 4.3: Ιδιότητες 2Ι60χ4/12

DoubIe AngIe Section
. -

.-y--~ll[~'~H_
Pιoperty Diιιι

MocIfylShow Noιeι ΙSec60n Notec

Ί[Eldreeι ο",. hom 5..-. ΡΙ""",ΙΥFio

~iJ
_]Sectίon Ν888 j2ί1D<4112/

~ 'ι [~. Ι/ολρι"",,,,,,fi'B> (086)\cαφ.(crι.oo
Pιoρeιtioι

[Pιoρoιlίes '. )Γ-'" Modif~. J[ ...,~- DO>HOC6on (",;.,ι) .... Ι 9.417E.Q4 Sootion rnodWs obout 3 .... J 7.164Ε.()6

Ι ΤOfιίonδl cooιtllnt Ι 4,949Ε.()9 Seeιίon ιτιoιi.b δboιι 2_ J 1.166E-DSΙ Seclion PΙσρeΦ .. SetModiie..... 1 .!JIS23S ___3
-'

Mmιenld IneιIiδ δbotA 3 awίι Ι jDinenιίons - - - 3.1SSE'()7
Pιos<;c rnodWs obout 3 .... 1.35!E-DS

\0.06

•
!Ι

Moment oIlneιIίδ δbou: 2 _ Ι 7.69SE.()7
PIoι6c rnodWs obouI2 .,;, Ι 2.IJ68E-DS

Oιbide deρlη (13]

1°·132 She",ιwea ... 2 dreeιion Ι 4,OO1E.Q4
Aociuι ΟΙ GjOoIion 01>.... 3";' Ι 0,0183

Oιbide width 112)
She,y δfeδ'" 3 dιeeιion Ι 3.984E.Q4

Aociuι ΟΙ G",oIion cboo.< 2 .... Ι 0.0286
HoήzonI" Iog thίcknes. (tI) 14.0CIX.()3 Ι
νeιtίcδ Iog 'hίckneu Ι 'w } 14.0CIX.()3 '----- - --~

Bod< to bock did"""" (diι) 10,012 11:::::.1101
Oiφloy CoIoι •-

~ c.nceι Ι
- = ---~

3) Για τους μετωπικούς στύλους της πίσω όψης, η αρχική διατομή είναι IΡΕ160, με

ιδιότητες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 4.4: Ιδιότητες ΙΡΕ160

IΙWide Flange 5eetίon

Sectίon Ν.., IIΡΕI60 :ΞJ
Property Data

Seάiα1NoI:eιι MoάfyIShow Note•... Ι -- -
EldrδCt DΜδ Iιom Sectίon ProρerW Fie

Sectίon N.-e μΡΕ160

OρenFie... Ι !C\ρrogoιnlieι (.s;)\α>ιφm • .m ~
Pιoρeιtίes

- - -
~... Ρ,_Μ_. M..eιioI - Cιou1edion (ιωaι) δfee Ι 2.1I10E.Q3 Sedion modιAu:ι ebcd 3 4ιόι: Ι 1.006Ε.()4

Ι SecIion P,oρertίeι... Ι Ι ..!JIS235 :ΞJ Ι 3.54ΟΕ-α! Ι 1.66&:.(5 Ι
SelM_.... Τ onionδI const.... Seclion rnoQJuι obo\ι 2 ο>όι

J
MomenlOΙlnertioobo\ι3O>όι Ι θ.&9Ε-α; Ι 1.24ΟΕ.()4

Dίnenιίonι PIoιtic rnoQJuι obo\ι 3 ....

~.16

•
l,-,,--,., 6.1ID'.Q7

PIoιtic rnoQJuι obo\ι 2 .... Ι 2.610Ε.(5

OWόdehe9" Ι 13)

Ι
Shear ιIIea ί12 diectioη Ι θ.lDE.()4

AδCiuι οι Gμotίon obo\ι 3 ο>όι Ι 0.(1;58
~.002Τορ lIonge widlh (t2 J

Shelll δfe" ί13 diιectioη Ι 1.1I11E.Q3 Ι 0.11184
j7..σoε-03 AδCiuι οι Gμotίon """" 2 ο>όι

TOΡllongelhick.- (Η)

ΙΥΙοΙ> ttίckηeιι (ΙW) ~.IDE-03 - - -- - --- ------'

BoItom lIonge widIh (t2b) ~.Oθ2 IC1Κ:.J1

BoItom lIonge lhickneιι (tfb) j7•.σoε.Q3 DOρIoyCob • i:- -- ----'

:

~ Conι:oI Ι
- ~

4) Για τις τεγίδες και μηκίδες η αρχική διατομή είναι 2UPN100/20, με ιδιότητες που

Φαίνovται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 4.5: Ιδιότητες 2UPN100/20

DoubIe ChanneJ seetίon

Oίnenιiom - -
0__ 113J

Ι

mο_ widIh (t2) Ι

FIonge ttίckηeιι (~) Ι

WeI>_.(lw) Ι

Beck 10 bock ....""". (<iι) Ι

DiιρoyCob •

5) Για τη δοκό ανάρτησης του ρολό, η αρχική διατομή είναι η ΙΡΕ200, με ιδιότητες που

Φαίνovται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 4.6: Ιδιότητες IΡΕ200

l/Wίde Flange Section

i[
Soctίoπ ΝIΙΙ8Ο IIΡΕ200

Proρerty Data Ι

SedionNoteι: ModiylShow Νοι..... j -

ΙE...δCI σ... hom 5_Ρι_F.. -
SoctionN_ ΙΡΕ200

Ι ΙC·IΡΙσs>ιιm ι.., 1>dI6l\coιφιi... orv.I ~ Ρι-,"" -
Ρι-,"" PΙopeι\yModiieo. Mδleιiol D~IO>όoI) .... Ι 2.I!5!HJ3 SecIion rno<U..ι -.. 3 .... Ι 1,94:1:.Q4

!S_PΙ"'"'I ...... Ι Ι SeιModfiers.. Ι .!.IIS23S :ΞJ ToιsίoMl conιt.Yιt Ι 6,S2(E.()θ 5_ rno<U..ι-.. 2 .... Ι 2,114IΣ.Q5

Dinenιionι - Momenloll"'"lίo-..3 .... Ι 1.94:1:.Q5 _ rno<U..ι abαJ 3 .... Ι 221IΣ.Q4

•
MomenI ΟΙ 1","lίο -.. 2.... Ι 1.421Σ.ffi t 4.46!E.Q5 Ι

Oιbόde ho9" 113) ~.2 PIMtic rno<U..ι δbαJ 2 ....

Ι S.......... "2dίδCIion Ι 1.121Σ.Q3
Rodόuι ΟΙ G!'ιιIionobouI3 .... Ι 0,0826

~.1Τορ lIonge wίdI1 Ι ι2 )
Ι 1.417E.Q3 J 0.0223

IB.5OCε.Q3
SheδI' aea rι 3 dίection Αδόuι ΟΙ Gyι8boη 8baut 2 δΚίι

Ι
Τορ lIonge Itίcknon Ι tl )

Webt_.(lw) I5.5OCε.Q3 - -
Boιtom IIonge wίιIh 1121» ~.1 Il_:M::::JI

Boι,om IIonge 1_..... (.Ib ] ~.5OCε.Q3 σ;φloy eoισ. •
~ ConceI Ι

ι' ;-

6) Για τους αναρτήρες της παραπάνω δοκού, αρχικώς χρησιμοποιούμενη διατομή, είναι

η 2υ40χ35/6, με ιδιότητες που ΦαίνOVΤαι στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 4.7: Ιδιότητες 2υ40χ35/6

DoubIe Channel Section
- _. - - ---_. ---- -

II!
Sectίon Ν_ j2U40051δ1

Ι SecIion NOΙes ModiylShow Not..... Ι
ProρertyData

- -' .
___ ο

L ._--- - ----- - ._- -

1 Ι
-E...δCI σ... hom SecIion Ρ'_Υ F..

Ι
Ι __ SectίonΝ_ J2U40051δ1

o~. ο". Ι ΙC,lριogιιmlileo[>dI6~",e.. and ~
- - _. - -- P,oρerlieι- - -- ----- ..

1.41~Pιoρeιtίeι-- , P,opeι\yM-'

ϊ]
_Mδleιiol Ι 1.241E.Q3 Ι

Ι JL-,SelModiieo.! .::JIS23S :ΞJ J
D.,..-ιecIion[oιόoI) .... S_ rno<U..ιobouI3 ....

Ι S_PΙOΡeΙtίeΙ... ToιιionoI conιtonl Ι 1.Β17Ε.()θ 5_ rno<U..ιobouI2 .... Ι 121:1:.Q5 Ι

Dίnenιionι Momenι ΟΙ lnertίo obouI 3.... Ι 2.B23E.Q7
FWιtίι: rnod.i.ιι δbtd 3 eιό:t Ι 1.7I!6E.Q5

Ι

•
:1

Momenιoll ...... -..2 .... Ι 4.6OθE.Q7 Ι 2.014E.Q5 ι

Oιbide deρth 113) f\!ιctjcl'l'lCMi.bδboU2aιόs

Ι Sheδr δeιl ί12 ι*ec6on Ι 4.00IΣ.Q4
Α..... οι G!'ιιIion-..3 .... Ι 0.0151

Oιbidewίιlh Ιι2)

Ι B.167E.Q4 Ι 0':]1Ι li Sheδr δι8δ ί\ 3drection Α..... οι G!'ιιIionabαJ2οιόι
FIonge ιt-όck-. Ι tl )

Webll'ίcknen Ilw) Ι Ι ---- -- -
Bock 10 bock ιiιtonce Ι ιiι ι ι

!
IL...oc_J! "

- --- - --- --- .. - - -
σ;φloyeoισ.

- _.1

~ Cιιncd Ι
,L...........-

ΑΦού ορίσθηκαν οι αρχικές διατομές, επιλέχθηκε για τον έλεγχο της ευστάθειας της

κατασκευήςη μέθοδος ανάλυσηςΟΑΜ σύμΦωνα με τις διατάξειςτου ANSI/AISC 360-10,
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η οποία μπορεί να εΦαρμοστεί σε όλα τα συστήματα πλαισίων. Η διαδικασία αποτελείται

από τα εξής βήματα:

1) Για την ένταξη ατελειών στην προσομοίωση, επιλέχθηκε η εΦαρμογή ισοδύναμων

οριζοντίων δυνάμεων με βάση την παράγραΦο C2(2b). Ο υπολογισμός έγινε σε

συνδυασμό με την έκφραση (3), και Φαίνεται στον Πίνακα 4.9, και τα Φορτία

απεικονίζονται στην Εικόνα 4.18.

2) ΣύμΦωνα με την έκΦραση (1) της παραγράΦου C2(3) του AI5C 2010, ο μειωτικός

συντελεστής 0.8 εΦαρμόστηκε σε κάθε δυσκαμψία όλων των στοιχείων της κατασκευής,

πολλαπλασιάζοντας το μέτρο ελαστικότητας Ε του χρησιμοποιούμενου υλικού 5235 με

0.8. Η νέα τιμή του μέτρου ελαστικότητας Φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 4.8: ΕΦαρμογή μειωτικού συντελεστή στο μέτρο ελαστικότητας

Materίal Propeιty Data

Generel DeIe -

MeIeriel Neme end Displey Coloι IS235 •
MeIeιίelType ISIeeI 3
MaIeιial Notes Mod~yΙShow NoIes... Ι

We9'ιt end Mess - - -

:JE~
Weight per υηίΙ νolι.ιne 176.9729 IKN.m.C 3
Mess per υηίι Volurne 17.849

IsotfOpic Property DeIe

Modulus of ElestίciIy. Ε IImiJB
Poisson's ΑΙΙΙίο. υ 10.3

CoefficienI ΟΙ Thermai E_pensίon. Α 11.17ι1Ξ ·05

Shear Modulus. 6 164615385

Ο Iher Propeιties foι SIeel Μeteήels-

Minimι.n Yield SIress. Fy 1235000.

Minimι.n Τensie Sbess. Fu 1360000.

EffecIive Yίeld Stress. Fye J235000.

EffecIive Tensile SIress. Fue 1360000.

Γ Switch Το Adνenced ΡΙΟΡθΙΙΥ Displey

Ι ΟΚ Ι Cencel J

3) Για τη μείωση της καμπτικής δυσκαμψίας των μελών που συμβάλλουν στην ευστάθεια

της κατασκευής μέσω της καμπτικής τους αντοχής, επιλέχθηκε αντί του μειωτικού
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συντελεστή Tb η αύξηση των οριζοντίωνΦορτίων κατά Ο.ΟΟ1Υί, με βάση την έκΦραση (3)

της παραγράφου C2(3) του ANSI/AISC 360-10. Οι υπολογισμοί των συνολικών ΟΡΙζοντίων

Φορτίων Φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ τα Φορτία απεικονίζονται στο επόμενο

σχήμα.

Πίνακας 4.9: Ισοδύναμα οριζόντια Φορτία

Ισοδύναμα οριζόντια φορτία

Υπ/μα Ζώνη επφροής (m) Φορτίο (κΝ)

Ακραίο 2,6 0,17316

Ενδιάμεσο 5,2 0,08658

• frle Idίt ~rN Q~~ §rid9~ οΙ...., ~Iκt Aπign AOΙI~ Dί,.ι.γ DηίΑI'Ι Qρtίons 1001' !:!dp

, " . ~ Ρ. fIJ fIJ i3 Ι!!Ι 3-d .. ~ '" .. υ w • • ~.: 11 γ., n
-" χ

Εικόνα4.18: Ισοδύναμα οριζόντιο Φορτία (με πράσινο χρώμα) στο Load Pattern Dead

Έπειτα, ορίσθηκαν περιπτώσεις Φόρτισης (Load Cases), οι οποίες περιλαμβάνουν

συνδυασμούς σχεδιασμού των δράσεων στην οριακή κατάσταση αστοχίας με βάση τη

θεωρία της παραγράΦου 2.3.1. Από Define-7Load Cases-7Add New Load Case, επιλέγονται

τα Load Patterns που θα διαμορΦώσουντον εκάστοτε συνδυασμό σχεδιασμού, με τον

αντίστοιχο συντελεστή (scale). Επιλέγονται επίσης Zero Initial Conditions, για έναρξη

Φόρτισης από αΦόρτιστη κατάσταση, ενώ για να πραγματοποιηθεί μη γραμμική ανάλυση

στα πρότυπα της ΟΑΜ λαμβάνοντας υπόψιν το Φαινόμενο Ρ-Δ, επιλέγονται τα εξής:Lοad
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Case Type~Static, Analysis Type~Nonlinear και Geometric Nonlinearity Parameters~P-

Delta. Έτσι, διαμορΦώθηκαν τα εξής Load Cases:

1) Sun_W90_Ultimate, για μη ολισθαίνονχιόνι, επίδραση μόνο εξωτερικήςανεμοπίεσης

και κατεύθυνση ανέμου θ=90
0

• Η διαμόρΦωσήτου Φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

load Case Data - Nonlinear Static

::ΞJ_OM~
--,

Ι
ι

ι

[
Loadc.ιeN""", ~ [oιeι ] [LOδdc..eType -
15U1'LW9(ιυΙiΠlδt~ 50~ ΜodίfylShow... J . ~Ioti_C_

r
1r>lίolCOrdtions- - l [mrype

.. Zeιo Ιnιtίδl Condtιon•. 51",t Irom Unstressed 5ιδιο r Ιηe",

Ι r coηιn.ιe kom 5Ιδιο δι End ΟΙ Nonlίneδr C&e Ι ::ΞJ Ι r- Nonine.,

L::
rφofI.nt ΝοΙο Lo.d. (fom Ihί. pιeV10US C'5o διο rnciuded ιη Ihe r Nonine.r 5I_d ConιIructιon

currentcase__ _ _ _ _ _ J
rModaILoadCase-- - ---- ] ~eome~ίcNonIine..typ",.meIeιs ~]
Ι ΑΙ ModaI Loads AρρIied υ•• Modes kom Case Ι ΜΟΟΑι ::ΞJ r Νοηο

Loads Aρρied - (Ο ρ·οeιι.

Load Τype Load N_e 5cale Factoι r P·Dek. Ριυο Ι"ιιο Displ.cement.

1~;Ξ~I~~~~ ,:,: - -
~

r
Olheι P",,,,,,,,Ιeι.

Load Aρρ1ίcation FuI Load

Ae..... 5.νed Final 5Ιδιο Οnly

N0nine8 P",ameleιs Ι DefauI

ModilylShow... Ι

ModilylShow... Ι

ModilylShow... Ι

Εικόνα 4.19: Load Case Sun_W90_Ultimate

2) Sun_W90NET_Ultimate, για μη ολισθαίνονχιόνι, επίδραση εξωτερικής και εσωτερικής

ανεμοπίεσης και κατεύθυνση ανέμου θ=90
0

• Η διαμόρΦωσή του Φαίνεται στην

παρακάτω εικόνα.
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Load Case Data - Nonlinear Static
-

--ll
ι

ι

L-_
Olheι P_rometeιs- -

ΙOδd Aρρicotion Ι F... ΙOδd

Results 50νed Ι Fίn., 5t_le Οnly

NonIίneoι P_r""",!ers Ι Oefoull

1
ModifylShow... ,

ModifylShow... 'Ι
ModifylShow... ,

.- -

Εικόνα 4.20: Load Case Sun W90NET Ultimate- -

3) Sdr_W90_Ultimate, για ολισθαίνον χιόνι, επίδραση μόνον εξωτερικής ανεμοπίεσης

και κατεύθυνση ανέμου θ=90
0

• Η διαμόρΦωσή του Φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

load Case Data - Nonlinear Static

rLood C_ Ν""", Ι [Not... , [ΙOδd c.s. Tyρe Ι
Ι ISdι \ιIg] Ubnate 5et Def Ν""", Ι MoιifylShow... Ι ι Ι 5IOΙίc :ΞJ~

IniιίaI Cσncitiσns AnaIy$is Τyρe

r. Z.ro Inίtί., (σnditiσno· 51ert from Unstr.....d 51et. [r Line_r~
r CΣηIίrv.Je hom 5tete et End σι Noηlίne_, c... Ι :ΞJ r. Nσnlίneoι

Impoιtant Note: loads Irom this pr.vious case ale included in th. Ι r NσηIίneer 51eged Constιuctίσn

cullent ca~e J __

[
Μ σdel ΙOδd C_.. r6eometrΊC NoηlίneeI~y P_,_meters l

_ AI~σdeI ιo~ Aρρied υ.. Mσdes Irom Ι::Θ__Ι ΜΟΟΑι _ :ΞJ J ~ ~:_

LoodsApρlied--- - - - - l
ΙOδd Tyρe lσed Neme 5co1. Fectoι r P-oeRa pu. Large OίspIacemenι.

1~::::~:ΞJI::90 :ΞJΓI~: ~ c- - ---

. ΙOδd Pettern l,ι{ηc(90_ΙΟΙΘΙ' 0:9 ,,_.α.. Ι
ΙOδd Pettern 5now_dι 0.75 ~

~

'--

l
Other Peremeter.-

ΙOδd Apρic_lισn Ι F~I Lood

Resulls 5_νed Ι Fίnel 5tet. ο,*"

Nσnineer Perem:ler~ Ι Defeu.

ModifylShow... Ι

ModifylShow... Ι

Μodify/5 how... Ι

Εικόνα 4.21: Load Case Sdr_W90_Ultimate
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4} Sdr_W90NET_Ultίmate, για ολισθαίνον χιόνι, επίδραση εξωτερικής και εσωτερικής

ανεμοπίεσης και κατεύθυνση ανέμου θ=90
0

• Η διαμόρΦωσή του φαίνεται στην

παρακάτω εικόνα.

Load case Data - Nonlinear Static

Ι
-

[ Lood c_ Naιne 1rΝά.. . ]Ι load Cas. Τyρe
..

:ΞJ De.ign. Ι Ι1~_W9(JjET_ukimate 5θΙ Def ~me Ι MO~Ι5,::"'" Ι 15Ι",ίο

lηί~ Cond~ions- - r AMlJIS" ΤΥρο
Ι

ιΌ Zeιo InίtiaI Condiιions . 5ΙδΓΙ Irom υnstιeιoed 5ΙδΙ. Ι r Lineer

Ιr Contίnue 'rom 5ΙδΙ. δΙ End ΟΙ NonIineeι Cas. Ι :ΞJ 1 ' ιΌ Nonlineer

ImportanI ΝοΙ•. Loads Irom Ιhι, pl.VIOU: ca-. θlθ included ίη the Ι r Nonlinee, 5teg.d Con.truction
cuIrel1tc~ J _

-- -- ---- J
[ ModeI load Ceoe - - ]rG.ometric Nonlineerity P",aιnet.Γ. -

1Αι ModeI Loeds AppIied υ•• Modet Irom c_ Ι ΜΟΟΑι :ΞJ r Νοηο
ιΌ P.Qek.

Loodo Apρied- . ---- ---
ι JLoad ΤΥρο loed Naιne 5Οδle Fectoι

r P·Deke ρι.... Lerge Oiopleoemenι.

iload paιteιr:ΞJ1 ΟΕΑΟ :ΞJ Ι 1.35

loed ΡeιΙerη Wind.90.NET 0.9 ~
Loed PelΙeιη Wind.90.NET• 0.9

Modify ΙLoed Peltern 5now.dr 0.75

IWind_90_NET_ι.ι.,,11 ~
Ι

Γ,·_m
Load AρpIίcelion Ι

11

Ι'·"D.ΓJΙF.. Load ModifyΙShow ... I..~ ...M ". _k

R..uk. 50νed Ι FneI 5tel. Only ModifyΙShow ... Ι CenceI Ι

Nσnlineer P",emet.r. Ι Defeuk ModifyΙShow ... Ι
- . . _-

Εικόνα4.22: Load Case Sdr_W90NET_Ultimate

5} Sun_WO_U1timate, για μη ολισθαίνον χιόνι, επίδραση μόνο εξωτερικής ανεμοπίεσης

και κατεύθυνση ανέμου θ=ΟΟ. Η διαμόρΦωσή του Φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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-
Load Case Data - Nonlinear Static

Ι [ LoadCδseN.me
~oI Def Ni!me Ι -j Ι

Note. [ loed C.se Τyρe

Ι ISuη_WO_Ultimete ModitylShow. __ Ι IStalic ΞJ De'ίgrι_1
, -

Ι nitiel Condίtίon, - - Ι Ane!yoίs Τyρe

ίο" Zeιo InitieI Conditίons -Slert ',απ Uns~essed Slete r Lineer

Ι r Contirue ',απ sιaιe et End σι Norineeι Cδso Ι ΞJ ίο" Nonine., Ι

Ι
Important Note. Load$ fIom ιhίs ρrevious case afe included ln the

Ι Ι
r Nonine., SI.ged ComlIuctίon

cuιrent ca:e

- -
ΙMod.ILoedCese - -

ΞJ]
Geαnel,ίc Norineeι~y Peιi!melers

]Αι Μodal loads AρρIied U.e Mode,-~αo Case_ IMDDAL r Νonο

r. P-DeII.
Loeds Apρlied ---

loed Tyρe LoedNeme Scele Fecloι
r P-DeIt. plus Ιeιςje Dίsplecemenls

Ι Loed PetlerrΞJ Ι ΟΕΑΟ ΞJI1.35
-

Loed Pette,n

-~ r ~
Loed Petle,n Wr>d-O 0.9

Modίfy ΙLoad Palteιn Wίr,,(O_Laleral 0.9

~

-- - - -
Other Parameters

loed Apρ~cetion Ι FuI loed ModitylShow___ Ι ιι. .... 'Ο'Κ __ .J1
Aooulι, S.νed Ι FineI Slete Only ModitylShow___ Ι Cancel Ι

NonIineer p.,eιneteιo Ι OelauIι ModitylShow___ Ι

-

Εικόνα 4.23: Load Case Sun_WO_Ultimate

6) Sun_WONET_Ultimate, για μη ολισθαίνον χιόνι, επίδραση εξωτερικής και εσωτερικής

ανεμοπίεσης και κατεύθυνση ανέμου θ=ΟΟ. Η διαμόρΦωσή του Φαίνεται στην παρακάτω

εικόνα.
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---
load Case Data - Nonlinear Static

ι Lood (διe ΝδΙΤΙ.- 11 Νά•• ] r Load C_ ΤJ'PO

:ΞΙ D.sign. .. I]i /Sun-'I/DNET_υΙίmδΙ. Set D.I Name 1 ModilylShow... Ι Ι JStatΊC
- -

lnitial Condition.- 1 Analysi. Type

ΙΙ
r. 20fΟ lnitial Coηdίtions . 51arΙ I,om Un.t,es,ed 51δΙ. r Linear

r Contίrue 110m Slat. δΙ Εnd ΟΙ NOOίnear Caιe 1 :ΞΙ r. Nmnear

Ι ImpoltanI ΝοΙ.: Load. 110m thi. pιeνious CB•• δΙ. rnclud.d ίη the r Nmnear Staged Coη.Ιrιιctίon Ι
curιent cas:e

l .. - -- Ι

ModaI Load Case .. J r Geαnetric Nminearίty PararnetOf'

]Ι Αι ModaI LoadsApρlίed υ•• Modes 110m Ca•• !MODAL

~ Γ~L - - r. Ρ·ΟΟΙδ

rLoads AρpIied r Ρ·ΟΟΙδ plu. Ιδ,ςιο Displδc.m.~.
Load Type Load ΝδΙΤΙ. 5cδte Factor

ILoad Pett.rr:ΞΙlvιrΚΙΟ_ΝΕ·:ΞΙ10.9

~Load paιΙeιη .ιοω 1.35 ~Load Pattern Snow υη D.75
Load Pattern VΙίnd -ο ΝΕΤ 0.9

Modίfy Ι

~_~o' ~

--- -

Γ"-'
Load Aρρication Ι FuIILoad ModlylShow... 1 L.]L]
R••uk. 5aνed Ι Final StaI. Οnly ModlylShow... 1 Caπcel Ι

NonIίnOδI Paramei.rs Ι D.lauk ModiYlShow... Ι

Εικόνα 4.24: Load Case Sun_WONET_Ultimate

7) Sdr_WO_Ultimate, για ολισθαίνονχιόνι, επίδραση μόνον εξωτερικήςανεμοπίεσης και

κατεύθυνση ανέμου θ=ΟΟ. Η διαμόρΦωσήτου Φαίνεται στην παρακάτωεικόνα.

Load Case Data - Nonlinear Static

[ Load Ca•• Narne Ι ΓΟΙ•• Ι [ Load C... Type
:ΞΙ ο..φ .. 11ISdr_VID υkίmδΙ. S.t D.I Narne Ι ModίfylShow ... J IStatic

ΙnitiaI (onditίo"'

['~r. 2ero initial Coηιitions . Start 110M Uns~.ssed StaI. r Lineaι

r (onΙίrue hom Stδle δι Εnd ΟΙ NonIinea, (δ$Ο Ι :ΞΙ r. Nmineaι

ImporIant Note: LOBd. lιom thi. previou. case ole included ίη th. r N~taged ConsI,uCΙion
curιent. case

[ ModaI Load ea$O

g]"--'-"~ lΑι ModaI loads Aρpied υ.. Modes 110m~Ι ΜΟΟΑι :ΞΙ r None

LoadsAρpied--- --- Ι r. Ρ·ΟΟΙδ
load Type Load Narne ScaIe Facto, ~ Ρ-ΟΟΙδ plus LargeOispl~~

JLoad PaιtOfΓ:ΞΙ Ι οω 311.35
Load Patleιn Snow_dr 0.75 ~
Load Paιtern WrκΙΟ 0.9

Modίfy ΙLoad Patt.,n Wrκ:ΙΟ_Ιat.,aΙ 0.9

~

-

Γ"-' j ΙLoad Applicatίon Ι FulLoad ModίfylShow ... IC..J.!K:::]I

Resuks Saνed Ι FrnaI Stat. Oniy ModίfylShow ... j Cancel Ι

Nontineaι P:met.rs Ι Defauk ModίfylShow ... j Ι--- - - - - - -- - -

Εικόνα 4.25: Load Case Sdr_WO_Ultimate
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8) SdΓ_WONET_Ultimate ! για ολισθαίνον χιόνιι επίδραση εξωτερικής και εσωτερικής

ανεμοπίεσης και κατεύθυνση ανέμου θ=ΟΟ. Η διαμόρΦωσή του Φαίνεται στην παρακάτω

εικόνα.

Load Case Data - Nonlinear Static

Loodc..•• Nem. Not•• ] Lood Cδse Type
ISd,_I,oI()jET_υlιίmδt. Set Oef N.me Ι ModifylShow... Ι Ι 15totic____ ΞJ O.ιigrι.. \

- - -
Inίtiel Conditίons - - - .. AnoIysis Τyρe -

1ίο 2.'0 Inιiel Conditίons . 5ι",ι Ι,απ UnsI,eued 5Ι.Ι. r Line..

Ι r Continue flom Stet••ι End οι NonIine", C_ Ι ΞJ ίο Noniηe", JJmpoItant ΝΟΙΒ: Load$ fIom this PIevious case οΓθ Included ίη the r Ν oniηe", 5t_d Coo.I,ucIion
current case

.. --- -- .. -- -- - -
[Μodel Lood c..s. - - j Ι Geαnetric NonIine",~y P.,emet...

1
Ι Αι Mode~oods AρρIίed υ•• Mcx: Ι,απ c..~ Ι ΜΟΟΑι ΞJ r None

ίο ρ·ο".
Ι: ΓLood. Aρρi.d

r ρ·ο". pkJ. L",ge Oisplecement.Ι Ι Lood Τyρe Lood Ν em. 5ce1e Fectcx
Ι Lood PetteιrΞJ l\ιfηclO_NE'ΞJ 10.9

ι - --- -

11
Lood Petteιn ΟΕΑΟ 1.35

~Loed Petteιn 5no.ut 0.75
Lood Petteιn \ιfηd Ο ΝΕΤ 0.9

Modly Ι
,

~Ι IWind_O_Nfi_L.t.,.II

Ι ~ Otheι P",eιneteι.
- -

Ι ModlylShow... Ι Ι DDι Lood Aρpicetioη F... Lood

! R...... 5eνed Ι FmIStet.O~ ModlylShow... Ι J Cδncell

Ι NonIine", P",eιneteι. Ι Oef.... ModiylShow... Ι

-- -----
Ι ... __ ο ._--

Εικόνα4.26: Load Case Sdr_WONET_UItimate

9) Sun_W180_Ultimate! για μη ολισθαίνον χιόνιι επίδραση μόνο εξωτερικής ανεμοπίεσης

και κατεύθυνση ανέμου θ=180
0

• Η διαμόρΦωσή του Φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Load Case Data - Nonlinear Static

ΝοΙ••

Set DeI N<rne Ι ModifylShow...

LOδd C<Ise N_me

IS<I'1_W18(ΙUbnate

Ir&I Condiιionι

r. Zeιo lηίtίal CondίIiono - Staιt ',αn U""b...sed State

r Contri.ι. I,αn Stδt. _ι End ΟΙ NonIίneδι CMe!r ----ΞJ'τ
ImpoItant Note LOδds r,om thi" prevtous: case are ιncluded ιn the

cunent case

Loed CΔ•• Τype

jstδtic

AneIysis Τyρe

r lΓoeaι

r. Norb_r

r Nor8leeI Stδged Ccnst,uctioη

r Model Loed CM.

Αι ModδI Loed. AρρIied υ•• Modes kαn c_••
ι _

ι ΙOδώAρρlied- -- ---

Loed ΤΥρ. Loed Ν..... Scele F_ctor

jLOδd Pδtt..rΞJΙWίncΙ180_ιΞJI0.9

Ι MODAl

Ι Geomeι,ίcNorb",~yP", .....t...

ΞJ r None

J Ι r. P-D.t_

Ι r P-D.t_ ρIυs L",ge Dioplecement~

ι

j

FulLoed ModifylShow... ~ DI:J
F.,.I Stδt. Drιly ModifylShow... Ι Cδncel J

Def.... ModifylShow...
11

Wίnd_180_L.t.",'1

Ι

LOδd ΡΙΚΙ..η Dω 1.35
Lo_d Ρ_ΙΙ..η Snow_Un 0.75

: LOδd PδtΙ..η Wίnd 180 0.9

1---
Ι Othef P",ιιrnet ...

! Ι Load Aρplίcalioη
Resuk. Seνed

Nonineeι P",ιιrnet"$ Ι

Εικόνα 4.27: Load Case Sun_W180_Ultimate

10) Sun_W180NET_Ultimate, για μη ολισθαίνον χιόνι, επίδραση εξωτερικής και

εσωτερικής ανεμοπίεσης και κατεύθυνση ανέμου θ=ΟΟ. Η διαμόρΦωσή του στην εικόνα.

Load CΔse Data - Nonlinear Static

ΞJ ο•.;;.η

Ι

Ιr Ν orιIin... StδgedCornbuction

r. NorιIin ...

Ι
J

11
DI:J

ι CδnceI Ι

Ι

- - _.

Ι [
load C<Ise Type

Ι . _IStetίc
Ana~Type

r line_,

Modify/Show .

Modify/Show .

Modify/Show .

FιJ loed

Defauk

FιnalSt_t.Orιly

[
LoedCδ.. Ν..... Ι [ΝΟΙΜ
IS<I'1 W180NET Ukimet Set Def N_me Ι ModίfylShow ...

In~ie1 Condίtίom

r r. Ζ..ο l~ieI Condtionι - St_rt I,om Unst,essed Stδt.
Ι r Continue ',αn Stδt. _ι End ΟΙ Norb", CMe 1.-----ΞJ'
ι Important Νοι.: Ιοοώ Irom thi. p,eνioυι ca•• aι. includ.d ίη the
Ι curr.nt c_o.

Γ ModδILoedCΔ.. .~~~~====~:;;Ξ;=Ξ=:;l~ r6eornetήcNorb"'~P"'amet"$'
Αι Model ΙOδds AρρIied υ.. Modes hαn CMe Ι MODAl ΞOIJ r Νοηο

:ισ;;;~;ϊ::-:-----===::--====-~ Ι r. P-Dek_
- Loeds AρρIied ......., r P-Dek_ ρIυs L",ge Displacemenι.

LOδdType LoedN..... SceleFllctor L..-.-__
ILoedPδtt.,rΞJll,ιfr"U80_~ΞJI0.9 Ι
loed Patteιn Dω 1.35
loed Patt.,n Snow_Un 0.75
loed Patteιn I,ιfrod 180 ΝΕΤ 0.9

IIWίnd_180_NET _liltonll
J

'-- -
Oth.,P",ιιrnet.,.

Loed Aρρicδtion

R••UΙ.S_νed

Nonlineδr Parδmeteτs 1
Ι ι

Εικόνα 4.28: Load Case Sun_W180NET_Ultimate
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11) Sdr_W180_Ultimate, για ολισθαίνον χιόνι, επίδραση μόνον εξωτερικής ανεμοπίεσης

και κατεύθυνση ανέμου θ=180
0

• Η διαμόρΦωσήτου Φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Load Case Data • Nonlinear Static

Ιoδd CMe Nane

j5dr_W18ιΙUkimate Jl
Not.. - ] Ι· ΙOδd c".e Τyρe

5οΙ Def Ν:, Ι ModlylShow.. Ι Ι 5totic

10001 Conditίons AnoIyoί. Τyρe Ι

r. Ζοιο lnitίιll Conditίons . 5t.., ~om Unstreosed Stote r Ιine.. Ι

r Coηt.,ue from Stote ot End ΟΙ NonIίneδ, CMe J ::ΞJ JΊ

ι
r. Noηlιneoι J Ι

ImΡοrΙanΙ r..ιοΙe Loads '10m thIi prevlous ca~e aIe Included In Ιhe r NonIιneδr Staged Constructιon
current case

- -- - - - ---

[

ModaI load Ca.e-- ] Γ Geometrίc Nonineaι~y Paramete" -l
ΑΙ ModoI LOδd,Aρρlied U... Modes Irom c"... JMDDAL ::ΞJ r Νοοο

- - - r- P.()ek.
Loado AρρIίed- 1

Load τype load Name Scale Factιx r P.()ek. plu. ΙaιIIθ D"placement.

ILoad ΡotΙΟΙΓ ::ΞJIWind.18ΙΙΙ 310.9
load Pottern DEAD 1.35
load PaιΙo,n Wind 180 09
load PaιΙOIn 0.75

IVlίnd.180.LateraII

Ι

r

0ther p..ameler,

LoadApρIίcotίon Ι FιA ΙOδd

R...... S.νed rj---;Fi"'",noI....,.,..St'"7ot•....,O·nIy,.----

NonIine.r P..anet... Ι Default

ModifylShow... 1:1
ModifylShow... Ι

ModifylShow... Ι

._---_. ------ -

Εικόνα 4.29: Load Case Sdr_W180_Ultimate

12) Sdr_W180NET_Ultimate, για ολισθαίνον χιόνι, επίδραση εξωτερικής και εσωτερικής

ανεμοπίεσης και κατεύθυνση ανέμου θ=180
0

• Η διαμόρΦωσή του Φαίνεται στην

παρακάτω εικόνα.
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Load Case Data - Nonlinear Static

Ι ΙOδd C.... Ν .......
5eι Οοl N"",e Ι J

Nat.. Ι Ιoδd Caιe Τype
15'*_W1OO'1ET.::-UkimatI ModifylShow... Ι !5IaιΊC 3 Oosigrι Ι , Ι

ιnίtίδl Cordtions - Anδly.ί. Τype
Ι

r. Ze,o Inίtίδl Conditίoη,· 5ι",ι I,om Un.Ilessed 5ιδΙο Ι r Lineδr

Ι'r ConIir>..ιe I,om 5ΙδΙο aι End ΟΙ NonIinea, Caιe Ι =:J
Ι

r. NonIineaι

Impo,lant Nol.: loads Irom this ΡΓονίouο cas. δΙ. rnclud.dIΓ1 ιΙ·,. r NonIine", 5taged Con$(,ucIion j Ιcurιent case

- Ι

[Mod.!ιILOδdcase -
31

GeαnetrΊCNonIne",Ky Ρ"'.......Ιο'. -1
Αι Mod.!ιΙ ΙOδd. Applied υ•• Mode, 110m ea•• ΙΜΟΟΑΙ r None

- r. ΡοΟeιΙδ
ΙOδd. Aρpied- -

Ί Ιload Type ΙOδdN ....... 5cale Factor
r ΡοΟeιΙδ pIus L",ge Displacernenl.

!ΙOδd paι!O'Γ31νΙincΙ 1θO_~310.9 Ι
ΙOδd Paι!oιη ΟΕΑΟ 1.35

~ Ιload Paι!o,η νΙind1θΟΝΕΤ 09

ΙΙOδd Ρδ!!ο,η 5now_d, 0.75 ModiIy Ι

IWind_180_NET_l.t...II ~ Ι
Ι Ι

- j
Other P",ameteι.- -

Ι

ΙOδd AppIίcaIίon Ι FullLoad Mocily/5how... 1 1
r=.ELJ

R",uIt.5aved Ι Final Sta!e Οnly Moάfy/5how ... 11 CanceI Ι

NonIine", Paιamete .. Ι ΟΟΙδul! Moάfy/Show... IJ
.~

Εικόνα 4.30: Load Case Sdr_W180NET_Ultimate

Για να μπορέσει να γίνει έλεγχος των μελών της κατασκευής, θα πρέπει να

δημιουργηθούν συνδυασμοί Φόρτισης (Load Combination), που περιλαμβάνουν τις

περιπτώσεις Φόρτισης (Load Cases). Από Define~Load Combinations~Add New Combo,

δημιουργήθηκαν οι εξής συνδυασμοί Φόρτισης:

1) W180_Sdr, που περιλαμβάνει το Load Case Sdr_W180_Ultimate, και διαμορΦώνεται

σύμΦωνα με την παρακάτω εικόνα.
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Load Combinatίon Data Ι
~_.

[

LNoadol~ Combin..Iion Ν ...... (U.e,-Generated] [""1W"::1-::"80=-_-::"sd-:-r------, 1!
~. ModifylShow NoIes". .

Ιoιtd cδ... Name load C..... ΤΥΡδ ScaIe Factoι

Ι Sdr_W180_Ultimate iJ !NonineaιSlatic 11.

Γ
Add

Modify

DeleIe

ΟΚ Cancel

Εικόνα 4.31: Load Combination W180_Sdr

2) W180_Sdr_NET, που περιλαμβάνει το Load Case Sdr_W180NET_Ultimate, και

διαμορΦώνεται σύμΦωνα με την παρακάτω εικόνα.

Load Combίnation Data

jIH180_Sdr_NET ίLoad Co.bίnation Naιιιe (U.eι·Gene,atedj

ΝΟΙδ' Mociy/Show NoIes". Ι

Ι LO~d Combinalion Τype JLinearAdd
__ iJ_J- ----

roplion&- -

(οηνΒΙ, Ιο USer Lr,ad Comb) Ι Cre.,Ie Nor,!,near Load Ca.e 1'001 Load Combo Ι

Define Combination ΟΙ load CΔ... Αδ.ι.ιΙΙ.

Ι
load Ca.e Name ιοοο Caoe Τype Scale Factoι

Ι Sd,_IλI1θ()jET _Ullimal~iJ INonlinear SIaιic 11.

Γ
Add j

MocHy Ι

Delete Ι

,

1[::::01,; .....]1 Cancel ,
~

Εικόνα 4.32: Load Combination W180_Sdr_NET
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3) W180_Sun, που περιλαμβάνειτο Load Case Sun_W180_Ultimate, και διαμορΦώνεται._.._ο_-
Ι

Load Combination Data

rr - - - - - -
Ι

Ι
jW1ΒΙΙSun

ι
LoIId CombίnIItion Nιιιnιι (User·GenerIIIed] Ι

Ι ΝοΙιιο Modify/Show ΝΟΙθΟ", Ι Ι Ι
-

r

- - -
LoIId Combinιιlion Τype Ιυηιιιιι Add iJ

ι

ι - -
[OplίOΓlS - - -- - - 1

['"\'~'y'r?~t(1 U~e_r L(ltιι~ CΟΓι1bο Ι ['''''18110'',111,8111 Ιοιι.] (,''11 Irorr, le-d (ombo Ι Ι

- --
, ΟιιΙίΜ Combinδtίon of L""d [ιιοιι RιιουΙΙο - -- - -

Load Case Name load [ΙΙΟθ ΤΥΡθ 5caI.. Factor

Ι Sun_W1BO_UItinιιle ::ΞJINonIinear StaIic 11.

Γ
Add Ι

Modify Ι
DeIllte Ι

L. - -- -
IC:"QK,~]1 [ιιncιιΙ Ι

Εικόνα 4.33: Load Combination W180_Sun

4) W180_Sun_NET, που περιλαμβάνει το Load Case Sun_W180NET_Ultimate, και

διαμορΦώνεταισύμΦωνα με την παρακάτω εικόνα.

--... -----~
Load Combination Data

.

ΙLoIId Ι:oιιιbiηιιlίon Νιι... (UsIII·GenerIIted) 1W1 BD_Sun_NET

ΝοΙιιο ModίfylShow ΝΟΙθΟ", Ι

-,--,---

]Ι load Cοmbί1atίon ΤΥΡθ IΙί1θΙΙΙAdd iJ
-- - - -rDplίons

11,- onvert 10 Uter load Con1bo j Create ΙΙοnllnea, Ι oad Ca:e fron1 load [orr.bo

οeιί1ιι Combinιιlίon ΟΙ Ιoδd CIIse RIIOιiΙo- -
load Case Name load ease ΤΥΡθ Scale FacIoι

Ι Sun_W1 ΒΟΝΕΤ_uI~r,iJINonfIne ... StaIic 11.

Γ
Add Ι

Modify Ι

DeleIe Ι

- - -

Ι Ι:::,'Ό.Κ::::::]! CanceI Ι

Εικόνα 4.34: Load Combination W180_Sun_NET
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Notes

-- -
Load [ombirwιtioη N_e [User·Generllted]

5) W90_Sdr, που περιλαμβάνει το Load Case Sdr_W90_Ultimate, και διαμορΦώνεται

σύμΦωνα με την παρακάτω εικόνα.

Load Combination Data

lW9υά - Ίl
ModIfylShow Notes. ι: ι

_ _ __--.J

~OδdCombinδtίonΤype Ι Lineδr Add _ :ΞJ J

C
Ptions - -- --Ι

~ιι 10 UserLoadCorr,bo Ι _ ~διε ΙΙΟ"I,"δδΙ Lo"d [".e ΙΓ'Ψ1 Lo"d~[(I~ ~

Define Combination of Load Cδse Results--

Ιoδd CMe Νδme Ιoδd Cδse Type Scδie Fδc!οr

Add

Mod~y

Delete

Ι.~])t·· .-31 CδRcel

Εικόνα 4.35: Load Combination W90 Sdr

6) W90_Sdr_ΝΕΤ,που περιλαμβάνει το Load Case Sdr_W90NET_Ultimate, με διαμόρΦωση

Load Combination Data

-- ---

::Jload CombinalionΝ_ (User·Generated) IW90_Sdr_NET

Notes Mo~ylShow Notes... 1

Ι ΙLoad Combination ΤΥρθ !LinearAdd OΞJ

r°plions

Ιr , ε t !ο U,ει' oad C"'T,bc Ι ~ι..;,Ιε Nonl ιe" L ad Cakfιon. Lo",j CorII ο ι

Ι
'-- - -- ------ - -- J

Deline Combinlltion ΟΙ LΟδd CMe Resul!s - - - -
Ιoδd CΔse Nιwne Ιoδd CMe Type Scδie Fδctol

Ι
ISdr_W!OIET_Ultίmale OΞJINcdnea Stδtίc lι

Γ
ΙAdd

ModίIy Ι

Delete Ι Ι

J- ----
ΙΓ·]lΚ...:J1 CδnceΙ j

-

Εικόνα 4.36: Load Combination W90 Sdr ΝΕΤ
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7) W90_Sun, που περιλαμβάνει το Load Case Sun_W90_Ultimate, και διαμορΦώνεται

σύμΦωνα με την παρακάτω εικόνα.

... ---
ΙLoad Combination Data

--
--- -- -

ι Ι
jWOCΙSun

,
Load CoιnbίNltion Na18e (Useι-Generιoted)

,

Ι Notes Mod~y/Show Notes... Ι Ι ι
---- - - - ---

Ι
-- - 1

load Combίnation Τype !UnearAdd :ΞJ Ι

- -
[OPtions-- -

Ι j(οι ,,,eft 10 υ'-'θΙ Lo.,d (orot,(, Ι ~reale NOf1IIΓiear Load Ca_e !ισn-. load LOfι1bo

- -- -- - --
Define Combinιιtion οΙ Ιoδd Cιose Aesιιlts-

LOδd Cιιse Ν ιιmθ LOδd Cιιse Τype Scδle Fιoctor

ISιr>_W90_UltirMte :ΞJIΝonΓιneδl StιoIic 11.

Γ
Add Ι

Modίfy Ι

Delete Ι

-
IC::.1JK:: ..:J1 Cιoncel Ι

-

Εικόνα 4.36: W90_Sun

8) W90_Sun_NET, που περιλαμβάνει το Load Case Sun_W90NET_Ultimate, και

διαμορΦώνεταισύμΦωνα με την παρακάτω εικόνα.

load Combination Data
- --

Load Coιιιbinaιίon Νδ.... (Us...·GeneraIed) jW90_Sun_NET

Notes Mo~y/Show Notes... Ι
----------

Ι LOδd CombinδtίonΤΥΡθ ILineδlAdd 3 Ι
rOptions-- -- - -- -

ι JConverl 10 U,οι Load Cοπ,bο Ι Creale Nonllne·" Ιoδd Ca.e Iroro Load Combo

--- - - -
Define Combinιι~on οΙ load Case AesulIs

LOδd Cιose Nδmθ Load CΔse Τype Scale Faclor

Ι Sun_W~NET _Ukinale 3!ΝonΓιneδl SIaIic 11.

Γ
Add Ι

ΜodίΙΥ J

Dele!e j

- -
Ι Γ~:.~ΩK::.:ΊI Cancel Ι

__ ο
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9) WO_Sdr, που περιλαμβάνει το Load Case Sdr_WO_Ultimate, και διαμορΦώνεταιως εξής.

.... -
Load Combination Data

~... "'""";....;00 N.m,IU':""",,.ted~
--

1~_Oά :J
Noles Modify/Sho"" Notes... _ ~

--

Ι !LinearAdd ;ηLoad Combinalion Τype

Oplions

CeιrIvert Ιeι User Load CeιΓΩbeι Ι (Ieate fJonlll'Iear Leιad Ca~e freorrI Leιad COf,Ibo J

Define Combination of Load Case ResuIts

Load Case Name Load Case Τ'ype ScaIe FacΙοr

Ι Sdr_'w'Ο_UIΙimale ΞJINo~linear Slaiic /ι

Add Ι
Modify j
Delete Ι

I·········D.K·········I CanceIjι.....................j.

Εικόνα 4.38: WO_Sdr

10) WO_Sdr_NET, που περιλαμβάνει το Load Case Sdr_WONET_Ultimate, και

διαμορΦώνεταισύμΦωνα με την παρακάτω εικόνα.
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ι------------.--~--'------___,

-- ---- - ,-
Load Combination Data

- ,-

NoIes

Ι lo.ιιd Combίnation Ν_ (U;eι-Geneιδted)

Ι
jwυcυ ΕΤ Ι
__M_od--=jfJl,--/S_h_ow_NoI_e_;_",_-,1 Ι

Load Combination ΤJlpe
Ι _
rOption; - -

Ιοη 'eI\ !c υ, ~ι L. 'ad ')ιτ,Ι,ο Ι

ILineaι Add

Deline Combίnδtion οι Load Ca;e Re;uk; -

LOδd Ca;e Νame Load Case Τype Scale Facloι Ι
'Γ:ΙS--:-dI_--:-W--:-O~N=ET::-_--:-U--:-Itίnal-e-:ΞJ""'1""N,....Oni"':'ne-ar-:so-tιst-:-iC-.:.:--'rl-1.--- :::1' Ι,' Ι

DeIete .

L---- J
CanceI Ι

11) WO_SUn, που περιλαμβάνει το Load Case Sun_WO_Ultimate, και διαμορΦώνεται

σύμΦωναμε την παρακάτωεικόνα.

load Combination Data ~

load C...bίnιιtion Name (Useι-GeneIated) Iwo Sun ===Ί 111
Nole; - ModIfJlΙShow NoIes . ,Ι

Ι Loιιd Combinδtίon Τyρe Ι LineaI Add :ΞJ J

roptj;:n-,eII:=:r=-!:ale NOI'ιIineaI Load Lase fIomload Con1b,-! 1

Ι
Deline Combinatίon ΟΙ Load Cese Res~; - --

Load Case Ν ame Load Ca;e ΤJlpe ScaIe Factor

Add Ι

ModifJl Ι

Delete ,

Cencel Ι

Εικόνα 4.40: WO_Sun
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12) WO_Sun_NET, που περιλαμβάνει το Load Case Sun_WONET_Ultimate, κατά την εικόνα.

Load Combination Data

11,

ILineaι Add

Ι ~oad Coιnbίnδlίon Na18e (Useι·Generatedj
LNotes

[ load Combination Τy~

Γ ΟρΙίonο - --

Ι COΓI"~ΙI 10 ΙΙ'~' load Lorrιb Ι

-
Define Combination ΟΙ load Case Aesults -

Ι Γ:~Ρ.Κ:.. :.JΙ Cancel Ι

Από Design-7Steel Frame Design-7Select Design Combos, επιλέγονται οι παραπάνω

διαμορΦωθέντεςσυνδυασμοίγια να συμπεριληΦθούνστην ανάλυση (βλέπε εικόνα 4.42).

Design load Combinations SeIectίon Ι
load Combinations Ιοι Desίgn

[ Selecl Type ΟΙ Design ΙοΟΟ Combination
~ Ιload Combinalion ΤΥρθ Ι 5trength ..:.J~

5elecl load Combinations - ---- --
ΙίsI ΟΙ ΙοΟΟ Combίna~ons Desίgn load CombinaIions

WΟ_Sά Λ

Ι
WΟ_Sά_ΝΕΤ

"dd WO_Sun

(. Aemove Ι
WO Sun ΝΕΤ

W1BO_Sdr_NET
Show... Ι W1BO_Sun

W1BO_Sun_NET
W~ΙSdr

W~_Sdr_NET ν

[_."0...."""........ -- -
Γ Automatically Generate Code·Based Design load Combinalions

"~Ι AutomalIc [Je"gr Loa,j Con,b,I',a"orι [lal" Ι

Ι ΟΚ .1 Cancel J
- - -

Εικόνα 4.42
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Έπειτα, από Design-7Steel Frame Design-7ViewjRevise Preferences, επιλέγονται οι

προδιαγραΦέςτου ελέγχου (βλέπε εικόνα 4.43).

Steel Fnιme Design Preferences for Eurocode 3·2005
- --

1
1

110m Descrίρlioo

Ito.. ν.......
1 DeoiQn Code Eurocode 3-2005
2 Count,y αΝ OelOUΙ

,
3 Combinδtionι Ε QUδIion EQ.6.10 Ι

Ι
4 lηIoιoctίon FOCΙoιa Method Meιhod 2 !Anne- Β)
5 Τ ίne HίιIoιu Desion EnveIopeι Ι

,
6 F,oιnίno Τ""" M..-ιtF,....

11
7 Goιnιnι>MO 1. Ι

Β Goιnιnι>M1 1.
9 GoιnιnoM2 125

ι 10 Comider DeI1edίon? Νο

11 ΟΙ l.iM. Ι / 120.
12 Suoeι ΟΙ+ΙΙ Ιimίt. Ι / 120.
13 υν. Lood 1Jmit. Ι / 360.
14 Τ01.1 Ιiιrίt. ι/ 240.

Ι
15 Τotol-.c.mbeι Ιiτιit. U 240.
16 Paltern Liν. Lood FOCΙoι 0.75

Ι
17 OeιnondIC..,.C;Ι, Αaιio Ιimίt 1.

Ι

ι

Ι
, ---- -
,..,....<σο_.,.. J

ι j
BIue: Def'" ν.....

Ι - - - Black: Not. οeιυν.....
[ 501 Το OelOUΙ ν...... - CeιelΤOPΙeνiouιν......--~

AlIIeιnι Ι Selecled IIeιnι Ι Red: νol... IhoI Μι chonged ιυ,ngAlIIeιnι Ι 5e1ected Itemι Ι Ι
the currenl ιeι:s:ιon

Ir=t1κ.-:::::J1 Concet Ι

'-

Εικόνα4.43

Από Analyze-7Set Analysis Options, επιλέχθηκε η ανάλυση ως Space Frame, και από

Analyze-7Run Analysis, επιλέχθηκε να τρέξουν όλα τα Load Cases πέραν του Modal, αΦού

περιπτώσεις ιδιομορΦών δεν εξετάζονται.

ΑΦού ολοκληρωθεί η ανάλυση, γίνεται έλεγχος των μελών της κατασκευής μέσω

Design-7Steel Frame Design-7Start DesignjCheck of Structure, όπου οι διατομέςελέγχονται

έναντι αξονικής, διάτμησης, κάμψης, στρέΨης, στρεπτοκαμπτικούλυγισμού με k =1, ενώ

εΦαρμοζεται και ως συντηρητική προσέγγιση το κριτήριο αλληλεπίδρασης που

περιγράΦεται στη Εξίσωση (6.2) του ΕΝ 1993-1-1.

Κάθε Φορά που τα αποτελέσματα του ελέγχου της ανάλυσης παρουσίαζαν αστοχία

ορισμένων μελών, εξεταζόταν η μορΦή αστοχίας τους (καμπτική, θλιπτική κλπ.) και

μεγάλωνε η διατομή όσων μελών χρειάζονταν, επιλέγοντας την αμέσως μεγαλύτερη

διαθέσιμη. Η διαδικασια αυτή συνεχίστηκε, έως ότου όλα τα μέλη να ικανοποιούν τους

παραπάνω ελέγχους.
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4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΝΑΛΥΣΗΣΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4.2.1 ΑποτελέσματαΑνάλυσης

Η τελική διαμόρφωσητου Φορέα, Φαίνεταιστην παρακάτωεικόνα, όπου το χρώμα

VEd
των στοιχείων καθορίζεται από το πόσο κοντά στη μονάδα είναι το πηλίκο ή η

VC,Rd

σχέση (6.2) του ΕΝ 1993-1-1.

f.1c- (d.I Υ_ R<J"- iιlCl'C Ο!,Ν }t!cn Δ;}:g'" L!!ιI)-:t Ot:Rl". Οι:ogll gptoι::lIl 1eol:: t!.clp

D. ι.ι ~ .") Γ. Ι • ~ 11 l' _ Ji β 21 ).d ., Cl ~ ru (7 rιr •• ~ιi ~ :-'g;

Εικόνα4.44: Αποτελέσματαανάλυσης.

Οι τελικές διατομέςτων στοιχείωντου φορέα, είναι:

1) Για τα ακραία υποστυλώματακαι τα ζυγώματα των κυρίων Φορέων, η διατομή ΗΕ240Β,

με ιδιότητες του Πίνακα 4.10.
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Πίνακας 4.10 Ιδιότητες ΗΕ240Β

ljWide FIange Section

SeeιίιιnN_ jHE2400

MociyΙShow Ν....... Ι
PrOρertyΟοι.

SedionNdes

- - -
ExtrδCt Daι:δ from Seάion ProρerIy Fie

SectίonN_ IΗΕ2400

--.-J ~ \PΙogfδΠIΓιIΜ (IC$J\coιτ'c;UellδΟΟ ~
Pιoρertiet - - -

PΙφerties PιφeιIy Modlieι.

r
M

-
..

Ct~(δIIίδI)Me.!l Ι O.Q1oι;
Sectiσn πιodιU.ιιbout3 • Ι 9;ΙΙ:Η)4

Ι 5ec6onProρeιt;es.. Ι 5"104_···1 .JIS23S :ΞJ Τorιίon6I conιlanl: Ι l.Q4C(.oι; Section moduUs δbout 2a* Ι 3.269Ξ.()4

Oί'nenRons Momenl 0/ ι....... obou< 3 .... Ι 1.126Η4 f1δ,aticrnocU.JιδboιA3_ Ι 1.05:Η!3

OUΙόde_, (13) 1'24

Ξ
Mσmeηι οι Irιιertίδ ebout 2"* Ι 3.923E.Q5

Pιaιtticrnoc:tι.8Jtaboιι.j2_ Ι 4,9θ(Ε.()4

~24 Shσδr δfδΙΙ'" 2 6ιeάion Ι 2.4αΗ!3 AδdίJι οι Gyι.ιιtm δboιA 3 δICiιι Ι 0.1031
r",ιι.r.,eo.dhIt2)

Ι 6.BαE-D3 Ι 0.0608
1,.017

5........ irι 3όr,ooorι A.diutofGJI!'..ιionιιboι.A2_

Τ'" ιιοφ> ....ck...... Ι ~ J

"'ob tl'όckneu Ι Iw) ~.00Σ.Q2 ι

Boιtom ιιοφ> o.dh Ι t2b ) 1'24 ~

B"'omlloφ>,lόcIυ-.ltfb) ~.Q17 σ_CoIσ< •
~ c.nceι Ι

2) Για το μεσαίο υποστύλωμα των κυρίων Φορέων, η διατομή ΗΕ300Β, με ιδιότητες του

Πίνακα 4.11.

Πίνακας 4.11: Ιδιότητες ΗΕ300Β

I/Wide FIange Section
.. -- ..

--~,l5
...a.H- IHEDII

Ι
Prop«ty Οοιο

~c~~ea ldodfylShow Notes... i !..---- - - -- .. ---- - .. - -

Γ
..- - . - - ..

l[Ε...... σ... """ 5.c6on Pr_. Fio - - '-1 Ι SecιionN-.e JHE300B

_~~~~_ 11~~ΡΙΟ~~f~~~~errδΟΟ ~I - -
Ρ--"," --_._-

ruoιs-ιecticrι (&Μ/) δfδδ
i

Pr

--'-'

PΙ~Mod(l8f. lrι'Iδteιiδ! - _.- Ι 23))9'5
Sectiσnrnodt-..aboιJ3.. Ι 102.3978 ,

Ι
ι

5.. ΜοciΌ...... Ι ..!JI5235 :ΞJ Ι Ι Ι1 1 5...""Pr_.... Torιίonolconιtori 4.5407 SectionrnoιclιιUδboU2δ11ίι 34.83&4

- -- Moment ΟΙ ,,,..,;, obout 3... Ι 604.7117 Ι 114.0534

r:·=:ι.ι~;
-

~1.811--Ί
Pιωtic rnoό..b δbout 3 e>ιit

Ξ
Moment ΟΙ ,,,..,;, obout 2... Ι 2ffi.7269 P&aι6: rnocUuι aboιJ 2.. Ι 53.0907

Ι
Shea _1Μ ί'ι 2 ιi'edίon Ι 5.,15

Aadi.ιt ΟΙ Gyιδtion ιboιA 3 δl/ίr Ι 5.117
~l.B"Toρlloφ>o.dhlt2)

Ι Ιι Shea",ea"3 ci"ectiorι
14.725

Aaιi.a d G}'atm abcιA 2 e:xis 2.984δ

Τoρlloφ>tI-όcI<no .. (~) ~.74θ

"'ob_Itwj ~.4331 -
Ι'

ιι ΡΚ JI
Ι B"'omlloφ>o.dhlt2b) ~1.811

Β..,,,,,IΙοφ>_ ItIb) ~.74B σ_CoIσ<

-
1

~ c.nceι Ι
,~

3) Για τους οριζόντιους και τους κατακόρυΦους συνδέσμους δυσκαμψίας, η διατομή είναι

τυΒΟ-Ο76.ΙΧ3.2, με ιδιότητες που Φαίνονται στον πίνακα.
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Πίνακας 4.12: Ιδιότητες TUBO-D76.1X3.2

Pίpe Section

-
Section N.-e (ΤUθΟ-D7G.1Κ3.2

Property ΟιΙι

SectΘnNoteι ModiνIShow Ναι..... Ι

Ι!
Eκtιδd Dδla hcm Seι:::ιion Prcιρeιly Fie

Sectίon H.-e ~UBO-D7G.l)(l2

~ FΙρ"'...mr...ι><θ6_... ..-d -Ξ:..Ξ...J
Pιoρeι'"

p,oρatieι:

]
P,opertytιCoόfl8ll: Mδl.eή.!ιI Croι:wιection(δlόeιjeιea Ι 7~.Q4

Sectίon rrιodιb eboιA 3 eκίι Ι l.2θ2Ε.(Ι;

Ι seάίon Pιφerticι... Ι SeιΜociIietι. .. Ι -.JIS235 :ΞJ ΤoιιίonδΙ ccntιιιnt Ι 9.737[.07 Sectίon rnodι.U eboι..C 2 δΙόι Ι 1,2θ2Ε.(Ι;

- - -
Momonι ά ΙneιIiιι δboιA 3.. Ι '.θ1!ΗΠ Ι 1.702Ε'(ι;

Ι
Oimemίonι

Ι
Plσicrrιoci.U'aboιi.3ιIIό.

10.0161

m
Momenι oIlnertia aboιi 2 δΙΙis Ι •.B7θE.Q7 Pladic modιM'" 2 διό. Ι 1.702Ε'(ι;

O"ιiIo_., ['3)

P2fXE.Q3 Sneιr δω ί12 dreetiorι Ι 3.653Ε.σ4 AacIuι ΟΙ 6,μ-δboη δbωt 3 Διόt Ι 0.Ο25θ
Ι

W,,1Πcknen ('w)
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4) Για τους μετωπικούς στύλους της πίσω όψης, η διατομή είναι IΡΕ220, με ιδιότητες που

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 4.13: Ιδιότητες ΙΡΕ220
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5) Για τις τεγίδες και μηκίδες η τελική διατομή είναι 2UPN120/20, με ιδιότητες που

Φαίνovται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 4.14: Ιδιότητες 2UPN120/20

Double O1annel Section

- - - - -
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5eeιίon Ν-., /2UPN 120120Ι

~ !c:IψrogIδΠI f.e~ [xθ6)\compιJers δΓd - - -
ΡIoρertίcι -- - -

Pιoρeιtiet-- [PΙ"""'IyMoάIieι' 1Μ.ι"ioj- --
iJl

! Croι.ι·ιectίon (δΚiaη ΙΙΙΘδ t 3,396ε.D3 Section rnodtίι.- aboU: 3 ιικiι Ι Ι2ΗΕ.()4

Ι Ι Sect""Pισρertioι.. Ι 5" ModfrerL··1 Ι -.JIS235 TOf.ionδI conιtent Ι 7,67a'·00 Sectίonl'l'lOdUιa aboι.i 2 ιιlόι Ι 4,θ55Ε.()5

OίnenιionI McrnenloIlnertieιιbout3δHίι Ι 7281E·(J;
Plδι6c l'I'IOόJUι δbooI 3 φιΩ Ι Ι463Ε.()4

OWide deρth Ι ι3 ) Ι

•
Μ"","", 011".",. obouI2"';' Ι 3.156ε.Q6 PI.ue moά.λ..a: δbcιut 2 δHiι Ι Β.824Ε.()5

Ι Sheδr «ee in 2 ciιection Ι 1.6!ΙΕ·03
RδdUι ΟΙ Gyιetion aboU 3 δ>Cis Ι 0.0463

OWide wdh 112)
Sheδι δfe.1 in 3 drection Ι 1,6sιE.Q3

Αδόυ οι Gyιδtiσn ebotA 2.- Ι 0,03Cδ

:F\ongo thicI<rιooι Ι ~) Ι
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6) Για τη δοκό ανάρτησης του ρολό, η τελική διατομή είναι η ΙΡΕ220, με ιδιότητες που

ΦαίνOVΤαι στον Πίνακα 4.13.
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4.2.2 Παρατηρήσεις

• Συγκρίνοντας την προτεινόμενη από την Space Consulting αρχική διατομή για τους

κύριους Φορείς ΗΕ160Β (βλέπε Πίνακα 4.2) με την τελική που προέκυΨε από την

ανάλυση και είναι ΗΕ240Β για ζυγώματα και ακραία υποστυλώματα (βλέπε πίνακα

4.10) και ΗΕ300Β για το μεσαίο υποστύλωμα (βλέπε πίνακα 4.11), παρατηρείται πως

οι ροπές αδρανείας, οι ροπές αντίστασης σε ισχυρό και ασθενή άξονα, και οι

σταθερές στρέΨης και στρέβλωσης παρουσιάζουν σημαντικές διαΦορές. Η διαΦορά

αυτή στην απαίτηση οΦείλεται κυρίως σε δύο λόγους. Πρώτον, η διαμόρΦωση του

υποστέγου στα πρότυπα τυπικού βιοιμηχανικού υποστέγου με τη χρήση χαλύβδινων

Φύλλων έναντι προεντεταμένης μεμβράνης για την επικάλυψη, περιελάμβανε ένα

σύνολο επιπρόσθετων μελών, όπως οι τεγίδες, οι μηκίδες και οι μετωπικοί στύλοι, τα

οποία αύξησαν λόγω του ιδίου βάρους τους και της απαιτούμενης συνδεσμολογίας

το μέγεθος των μονίμων δράσεων που αναλαμβάνονται από τους κύριους φορείς.

Δεύτερον, η επιλογή χάλυβα χαμηλότερης ποιότητας από τον προτεινόμενο, οδήγησε

σε μικρότερες τιμές αντίστασης των μελών στους ελέγχους αντοχης, και συνεπώς σε

μεγαλύτερες διατομές.

• Οι οριζόντιοι και οι κατακόρυΦοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας, ναι μεν έχουν τοποθετηθεί

στις σωστές θέσεις, σε επίπεδο όμως οριστικής μελέτης η διατομή τους ενδέχεται να

αλλάξει (να αυξηθεί), καθώς θα συμπεριληΦθεί στους υπολογισμούς η σεισμική

δράση. Η ενδεχόμενη νέα διατομη δεν αναμένεται να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη,

καθώς σημαντική ανακατανομή της έντασης λόγω σεισμού θα υπάρξει στα πλαίσια

(κύριοι Φορείς), τα οποία βάσει των αποτελεσμάτων ελέγχου που παρουσιάζονται

στην Εικόνα 4.44, δε θεωρείται πιθανό να αλλάξουν διατομή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΟΝΟΡΟΦΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ

Α.Ι ΚΥΡΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Οι κύριοι Φορείς αποτελούν το βασικότερο στοιχείο στη διαμόρΦωση ενός

μονόροΦου μεταλλικού υποστέγου, καθώς αναλαμβάνουν να μεταΦέρουν την ένταση

που μεταβιβάζεται σε αυτούς μέσω των υπολοίπων στοιχείων της κατασκευής, στη

θεμελίωση. Οι κύριοι φορείς, που ανάλογα με το μέγεθος του Φορτίου, το μέγιστο

επιτρεπόμενο ύψος, την επιδίωξη για ταχεία απορροή ομβρίων και τις αρχιτεκτονικές

απαιτήσεις διατάσσονται παράλληλα και συνήθως σε σταθερή απόσταση μεταξύ τους

που δεν υπερβαίνει τα 6 m. Μπορεί να είναι πλαίσια με ολόσωμα μέλη με ή χωρίς

ελκυστήρα, πλαίσια με ολόσωμα υποστυλώματα και δικτυωτά ζυγώματα, είτε μεταλλικά

ζυγώματα που εδράζονται σε κατακόρυΦα στοιχεία απο οπλισμένο σκυρόδεμα. Ευρέως

χρησιμοποιούμενα για μονόροΦα υπόστεγα είναι τα πλαίσια με ολόσωμα στοιχεία, τα

οποία υπόκεινται κυρίως σε καμπτικές ροπές και αξονικές δυνάμεις. Συνήθης τύπος

διατομής, που εκλέγεται καταρχήν ώστε να ανταποκρίνεται έναντι λυγισμού, είναι το

διπλό ταύ (ΙΡΕ, ΗΕΑ, ΗΕΒ) για ζύγωμα και στύλο, με την κλίση του πρώτου από 6 εως 20%.

Οι στηρίξεις, ανάλογα και με τη μορΦολογία του εδάΦους, είναι πακτώσεις για

ευνο"ίκότερη κατανομή ροπών και μειωμένη παραμορΦωσιμότητα, η αρθρώσεις για

απλούστερη λεπτομέρεια έδρασης.

Α.Ι ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ

Οι σύνδεσμοι δυσκαμψίας, οριζόντιοι η κατακόρυΦοι, χρησιμοποιούνται για την

παραλαβή και μεταΦορά στη θεμελίωση των ΟΡΙζοντίων δυνάμεων που ασκούνται

κάθετα στα μέτωπα του κτιρίου, συμβάλλουν στην εξασΦάλιση πλευρικής ευστάθειας

των κυρίων Φορέων, ενώ αποτελούν και κεντρικά στοιχεία στη διαδικασία ανέγερσης.

Ορίζονται δύο κατηγορίες συνδέσμων δυσκαμψίας, οι οριζόντιοι και οι κατακόρυΦοι.
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α) Οριζόντιοι σύνδεσμοι δυσκαμΨίας: Είναι ράβδοι διατομής τύπου διπλών γωνιακών,

κυκλικές η και συρματόσκοινα, που καταπονούνται από αξονικές δυνάμεις, διατάσσονται

στο επίπεδο των ζυγωμάτων και παρακολουθούν την κλίση τους, ενώ σε συνδυασμό με

τα ζυγώματα και τις τεγίδες διαμορΦώνουν Φατνώματα δυσκαμψίας. Κύριες λειτουργίες

των συνδέσμων αυτών, είναι: η μεταΦορά των οριζόντιων ανεμοπιέσεων στους

μετωπικούς στύλους, η μεταΦορά στα κατακόρυΦα συστήματα δυσκαμψίας των

σεισμικών δυνάμεων που ασκούνται στο επίπεδο των ζυγωμάτων και η διαμόρΦωση

στοιχείου δυσκαμψίας στο οποίο αγκυρώνονται οι τεγίδες που προσΦέρουν πλευρική

στήριξη στα ζυγώματα του κυρίου Φορέα. Πιο συνήθης διάταξη αυτών των ράβδων, είναι

η χιαστί ανά δεύτερη τεγίδα, όπου οι ράβδοι συνδέονται στην πάνω πλευρά των

ζυγωμάτων και στην κάτω της ενδιάμεσης τεγίδας κοχλιωτά, με τη χρήση

κομβοελασμάτων. Τέλος, οι οριζόντιοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας τοποθετούνται ανά πέντε

έως επτά Φατνώματα και προτίστως στα ακραία και κατά το σχεδιασμό τους θεωρείται

πως οι σύνδεσμοι των πρώτων και τελευταίων Φατνωμάτων αναλαμβάνουν το σύνολο

της οριζόντιας δύναμης.

β) ΚατακόρυΦοι σύνδεσμο δυσκαμΨίας: Όμοια με τους οριζόντιους συνδέσμους

δυσκαμψίας, οι κατακόρυΦοι καταπονούνται από αξονικές δυνάμεις και μεταΦέρουν

οριζόντια Φορτία που ασκούνται κάθετα στη διεύθυνση των κυρίων Φορέων, παρέχουν

πλευρική στήριξη στα υποστηλώματα, ενώ συμμετέχουν στη διαμόρΦωση δύσκαμπτου

συστήματος στο οποίο καταλήγουν οι μηκίδες. Διατάσσονται επίσης ανά πέντε εως επτά

Φατνώματα, κατά προτίμηση στα ίδια με αυτά των οριζοντίων συνδέσμων και συνδέονται

επίσης κοχλιωτά. Συνήθεις τύποι διατομών είναι οι κλειστές και οι σύνθετες, ενώ

χρησιμοποιούνται διάΦορες διατάξεις κατακόρυΦων συνδέσμων, με τις ράβδους να

συνδέονται με εκκεντρότητα η χωρις στους κόμβους, με συνηθισμένη περίπτωση τη

χιαστί διάταξη. Σε αυτή τη διάταξη, χρησιμοποιούνται επιπλέον απλά η διπλά γωνιακά,

διπλά υ η και συρματόσκοινα, ενώ μπορεί να θεωρηθεί πως ενεργό μέλος είναι μόνο το

εΦελκυόμενο.
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Α.3 ΤΕΓιΔΕΣ

Οι τεγίδες είναι δοκοί που συνδέονται στην πάνω πλευρά του ζυγώματος των

κυρίων Φορέων, παρακολουθούν την λίση τους και διατάσσονται κάθετα στη διεύθυνηση

τους, συνδέοντάς τους μεταξύ τους. Αναλαμβάνουν να μεταΦέρουν τα κάθετα Φορτία της

στέγης στους κυρίους Φορεις, αλλά και να ενισχύσουν πλευρικά τα ζυγώματά τους,

διαμορΦώνοντας με τους οριζόντιους συνδέσμους φατνώματα δυσκαμψίας. Οι

αποστάσεις μεταξύ τους κυμαίνονται από 1.3 m μέχρι 4 m, ενώ χρησιμοποιούμενες

διατομές είναι από θερμής έλασης οι IΡΕ100 εως IΡΕ200, U, ΗΕΑ, έως και ΗΕΒ, και από

ψυχρής οι C και Ζ, ύψους από 140 εως 200 mm και πάχους από 1.5 εως 3 mm. Κύρια

καταπόνησή τους είναι η καμπτική και λιγότερο η αξονική, ενώ για τις C και U και η

στρεπτική. Οι τεγίδες διαμορΦώνονται αμφιέρειστες για ευκολία συνδέσεων και

ανέγερσης, αλλά με δεισμενή κατανομή ροπών και μεγάλες παραμορΦώσεις, είτε

συνεχείς επί πολλών ανοιγμάτων (δοκοί Gerber) για ευνο'ίκότερη κατανομή ροπών,

μικρότερες παραμορΦώσεις και συνεπώς μικρότερες διατομές, αλλά με συνθετότερη

διαδικασία σύνδεσης. Τέλος, όταν προβλέπεται ενίσχυση της δυσκαμψίας των τεγίδων

ως προς τον ασθενή άξονα, χρησιμοποιούνται ράβδοι που καταπονούνται αξονικά και

ενώνουν τα μέσα των τεγίδων. Η τελευταία ράβδος αγκυρώνεται με λοξούς ελκυστήρες

στους κυρίους Φορείς.

Α.4 ΜΗΚΙΔΕΣ

Οι μηκίδες σχεδιάζονται κατά τρόπο παρόμοιο με εκείνο των τεγίδων, υΦίστανται

την ίδια καταπόνηση και συνήθως έχουν ίδια διατομή και ίδιο τύπο σύνδεσης. Οι

αποστάσεις μεταξύ τους είναι από 1.5 έως 2.5 m, ενώ για την ενίσχυση της δυσκαμψίας

τους ως προς τον ασθενή άξονα και την αποΦυγή σημαντικών βελών κάμψης λόγω του

ιδίου βάρους αλλά και του βάρους επικάλυψης, προβλέπονται ράβδοι (ελκυστήρες) που

διέρχονται απ' τα μέσα των μηκίδων και αγκυρώνονται με λοξούς ελκυστήρες σε

υποστηλώματα των κυρίων Φορέων. Συνήθης τύπος λεπτότοιχης στραντζαριστής μηκίδας

είναι οι κασσέτες, οι οπόιες αποτελούν και ταυτόχρονα επικάλυψη της πλάγιας όψης.
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A.S ΜΕΤΩΠΙΚΟΙ ΙΤΥΛΟΙ

Οι μετωπικοί στύλοι είναι κατακόρυΦα στοιχεία, συνήθως διατομής Ι με πέλματα

παράλληλα προς την όψη, και τοποθετούνται στα μέτωπα της κατασκευής μεταξύ

υποστηλωμάτων, σε θέσεις που αντιστοιχούν σε κόμβους του ΟΡΙζόντιου συνδέσμου

δυσκαμΨίας, Είναι δυνατόν να τοποθετούνται στον άξονα του ακραίου πλαισίου,

συνδεόμενοι μέσω κοχλιωτής σύνδεσης σε επιμήκεις οπές, ή σε περίπτωση μικρών

Φορτίων, έξω από αυτόν, σε τεγίδα. Αποτελούν στοιχεία κυρίως καταπονούμενα σε

κάμψη, και παρέχουν ενδιάμεση, πέρα των υποστηλωμάτων, στήριξη στις μηκίδες, Τα

Φύλλα της πλα'ίνής επικάλυψης, μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας σε αυτούς, Η

σύνδεση τους με το έδαΦος επιλέγεται ως αρθρωτή, εκτός περιπτώσεων μεγάλου ύΨους,

όπου επιλέγεται πάκτωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
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Σχήμα Β.1: ΔιαμόρΦωση περιγράμματος κάτοψης.
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Σχήμα Β.2: ΔιαμόρΦωσηυποστυλωμάτωνκυρίου φορέα.
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Σχήμα 8.3: ΔιαμόρΦωση ελκυστήρα και ζυγωμάτων κυρίου Φορέα.
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Σχήμα 8.4: ΔιαμόρΦωση μετωπικών στύλων πίσω όΨης.
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Σχήμα B.S: ΔιαμόρΦωση μηκίδων .
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Σχήμα Β.6: ΔιαμόρΦωση κατακορύΦων συνδέσμων δυσκαμψίας.
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Σχήμα 8.7: ΔιαμόρΦωσηενδιάμεσηςτεΥίδας και τεΥίδων άκρων και κορυΦής.
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Σχήμα 8.8: ΔιαμόρΦωση ενδιάμεσωντεΥίδων.
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Σχήμα Β.: ΔιαμόρΦωσηοριζοντίωνσυνδέσμωνδυσκαμΨίας.
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