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Περίληψη  

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει θέμα την διερεύνηση της αντισεισμικής 

συμπεριφοράς ενός οκταόροφου  κτηρίου μέσης κατηγορίας πλαστημότητας, 

αναπτύσσοντας ταυτόχρονα ένα μοντέλο ανάλυσης της κατασκευής από οπλισμένο 

σκυρόδεμα και ένα από δομικό χάλυβα. Με την αντισεισμική μελέτη των δύο 

εναλλακτικών δομικών συστημάτων, αποκλειστικοί στόχοι είναι η επιλογ ή της 

βέλτιστης λύσης τόσο από μέρους αντισεισμικότητας αλλά και της οικονομικά 

συμφέρουσας λύσης. 

Ένα από τα βασικότερα κριτήρια επιλογής της μεθόδου δόμησης των πολυόροφων 

κτηρίων στο σύγχρονη κατασκευαστική βιομηχανία θεωρείται και ο παράγοντας 

κόστους. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται διερεύνηση της συμπεριφοράς δύο 

τύπων φορέα, διαφοροποιούμενων κυρίως ως προς το υλικό δόμησης. Ο κάθε ένας 

από τους παραπάνω τύπους εξετάζεται ως εξ’ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα 

ή σύμμεικτος με διαδοκίδες ώστε να εντοπιστεί η οικονομικότερη λύση.  

Η σεισμική φασματική ανάλυση και διαστασιολόγηση γίνεται χρησιμοποιόντας το 

λογισμικό holoBIM10. 

H παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από τα ακόλουθα εννέα  κεφάλαια:  

- Κεφάλαιο 1 : Σύγκριση των δύο κατασκευαστικών υλικών και τα 

πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα τους στις κατασκευές και στο περιβάλλον  

- Κεφάλαιο 2 : Παρουσίαση και περιγραφή κτιρίων. Παραδοχές ανάλυσης 

σχεδιασμού – δεδομένα  

- Κεφάλαιο 3 : Ανάλυση και υπολογισμός των δράσεων που καταπονούν τις 

δύο κατασκευές  

- Κεφάλαιο 4 : Προσομοίωση των δύο κατασκευών με την χρήση του 

λογισμικού holoBIM10 

- Κεφάλαιο 5 : Παρουσίαση μεθόδων ανάλυσης από τον ΕΚ8 και παρουσίαση 

της μεθόδου CQC που χρησιμοποιείται.  

- Κεφάλαιο 6 : Διαστασιολόγηση των δύο κατασκευών με βάση τους 

αντιπροσωπευτικούς για την κατηγορία τους Ευρωκώδικες.  

- Κεφάλαιο 7 : Παρουσίαση αποτελεσμάτων φασματική ανάλυσης και για τις 

δύο κατασκευές  

- Κεφάλαιο 8 : Κοστολόγιση των δύο κατασκευών  



- Κεφάλαιο 9 : Συμπεράσματα και βέλτιστη λύση  
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Πίνακας 5.1.4.4(β). Ιδιομορφές, ιδιοπεριόδοι και ενεργές ιδιομορφικές μάζες στην σύμμ εικτη 

κατασκευή από δομικό χάλυβα  

Πίνακας 5.1.4.4(γ). Ιδιομορφές, ιδιοπεριόδοι και ενεργές ιδιομορφικές μάζες στην σύμμ εικτη 

κατασκευή από δομικό χάλυβα  

Πίνακας 6.6(α). Όρια του λόγου x/d για πλαστιμότητα δοκών με πλάκα σύμφωνα με τον πίνακα 

7.4 του ΕΝ 1998-1-1:2004 

Πίνακας 7.1.1(α) Ιδιομορφές κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος με τις αντίστοιχες 

ιδιοπεριόδους (Τ) και ποσοστά συμμετοχής ενεργών μαζών ( Cx, Cy, Cz) 

Πίνακας 7.2.1(α). Ιδιομορφές σύμμεικτης κατασκευής με τις αντίστοιχες ιδιοπεριόδους (Τ) και 

ποσοστά συμμετοχής ενεργών μαζών (Cx, Cy, Cz) 

Πίνακας 8.1(α). Κοστολόγηση υλικών κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα  

Πίνακας 8.1(β). Κοστολόγηση υλικών σύμμεικτης κατασκευής  

Πίνακας 8.1.1(α). Εκτίμηση κόστους κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

Πίνακας 8.1.2(α). Εκτίμηση κόστους σύμμεικτης κατασκευής  

Πίνακας 9.1.1(α). Μετακινήσεις ορόφων κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα  


