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1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  –  ΚΟΠΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 

ηελ παξνύζα κειέηε εμεηάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο 

(EPS) σο πιηθό πιήξσζεο ζε ζπζηήκαηα εζράξαο πεδηινδνθώλ, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ επξέσο γηα ηε ζεκειίσζε θηηξηαθώλ νηθνδνκηθώλ έξγσλ. 

Η δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε (EPS) είλαη έλα πιαζηηθό αθξώδεο πιηθό, ην νπνίν 

είλαη εύρξεζην θαη νηθνλνκηθό. Η εθαξκνγή ηεο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο σο 

πιηθνύ πιήξσζεο ζε ζπζηήκαηα ζεκειίσζεο, ζπληειεί ζηα εμήο: 

α)  επηηάρπλζε ηνπ ρξόλνπ θαηαζθεπήο,  

β)  νηθνλνκηθόηεξε δηαζηαζηνιόγεζε ηεο πιάθαο ηζνγείνπ ή ππνγείνπ, θαη  

γ)  δπλαηόηεηα ξεαιηζηηθήο αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζεκειίσζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηόρνο ηεο κειέηεο είλαη λα εμεηαζζεί ε επεξγεηηθή επίδξαζε 

ηνπ EPS ζηε δηαζηαζηνιόγεζε ηεο πιάθαο (ηζνγείνπ ή ππνγείνπ) ε νπνία 

εδξάδεηαη επί ησλ πεδηινδνθώλ.  

Γηα ην ζθνπό απηό, ζηελ παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία δηεμάγνληαη ραξαθηεξηζηηθέο 

ηξηδηάζηαηεο αξηζκεηηθέο αλαιύζεηο κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία ππό ζηαηηθή θαη 

ζεηζκηθή θαηαπόλεζε. εκεηώλεηαη όηη νη ζπγθεθξηκέλεο αλαιύζεηο δύλαληαη λα 

πξνζεγγίζνπλ κε ηε κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εμεηαδόκελνπ ζπζηήκαηνο. Με ηελ αθξηβέζηεξε πξνζνκνίσζε δίλεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζην ζέκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ πιηθνύ κε ηνλ θέξνληα νξγαληζκό ηεο 

ζεκειίσζεο, ελώ επηπιένλ, είλαη εθηθηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηαπόλεζεο ηνπ 

ίδηνπ ηνπ πιηθνύ πιήξσζεο, δειαδή ηνπ EPS. Δπηπιένλ, νη ηξηδηάζηαηεο 

αξηζκεηηθέο αλαιύζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη θαη γηα ηε βαζκνλόκεζε απιώλ, 

δηδηάζηαησλ πξνζνκνησκάησλ, ηα νπνία πξνζθέξνληαη γηα παξακεηξηθέο 

αλαιύζεηο.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη ηξηδηάζηαηεο αξηζκεηηθέο αλαιύζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ βαζίδνληαη ζηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, θαη 

δηελεξγήζεθαλ κέζσ ηνπ θώδηθα πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ABAQUS.  
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2. ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ – ΠΑΡΑΓΟΥΔ 

2.1. Πξνζνκνηώκαηα αλάιπζεο  

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ EPS ζηε δηαζηαζηνιόγεζε 

ηεο πιάθαο, αλαπηύρζεθαλ ηξία αληηπξνζσπεπηηθά ηξηδηάζηαηα πξνζνκνηώκαηα 

κε ελλέα (3 x 3) αλνίγκαηα ην θαζέλα. Η αλάιπζή ηνπο θαζηζηά δπλαηή ηε ζύγθξηζε 

ησλ εληαηηθώλ κεγεζώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηελ πιάθα (ηόζν πνηνηηθά όζν θαη 

πνζνηηθά) ζηελ πεξίπησζε πιήξσζεο ησλ πεδηινδνθώλ κε EPS θαη ζηελ 

πεξίπησζε όπνπ ην ζύζηεκα ζεκειίσζεο δελ πεξηιακβάλεη EPS. Αλαιπηηθόηεξα, 

ηα ηξία πξνζνκνηώκαηα πνπ εμεηάδνληαη είλαη ηα εμήο: 

α)   πξνζνκνίσκα κε πιάθα πάρνπο 20cm ην νπνίν δελ πεξηιακβάλεη EPS,  

β)   πξνζνκνίσκα κε πιάθα πάρνπο 7cm ην νπνίν δελ πεξηιακβάλεη EPS, θαη  

γ)   πξνζνκνίσκα κε πιάθα πάρνπο 7cm ην νπνίν πεξηιακβάλεη EPS ηύπνπ 

EPS50. 

Σν δεύηεξν πξνζνκνίσκα, αλ θαη θξίλεηαη σο κε ξεαιηζηηθό, εμεηάζζεθε γηα 

ιόγνπο πιεξόηεηαο θαη άκεζεο ζπζρέηηζεο κε ην ηξίην πξνζνκνίσκα ζην νπνίν 

επηβάιιεηαη ε ίδηα θαηαπόλεζε.  

Σα κεγέζε πνπ εμεηάδνληαη γηα ηε δηαπίζησζε ηεο επεξγεηηθήο επίδξαζεο ηνπ EPS 

είλαη νη αλαπηπζζόκελεο θακπηηθέο ξνπέο θαη ηα βέιε θάκςεο ησλ πιαθώλ.  

2.2. Γεσκεηξία 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα ηξηδηάζηαηα πξνζνκνηώκαηα πνπ εμεηάζζεθαλ έρνπλ 

ελλέα (3 x 3) αλνίγκαηα ην θαζέλα. Σν θάζε άλνηγκα έρεη δηαζηάζεηο 5m x 5m, ελώ 

νη δηαζηάζεηο ησλ πεδηινδνθώλ είλαη 0.30m x 1.00m. ην ρήκα 1 δηαθξίλεηαη ε 

δηάηαμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκειίσζεο, ελώ ζην ρήκα 2 απεηθνλίδεηαη ε γεσκεηξία 

ηεο δηαηνκήο ηεο πεδηινδνθνύ. Όζνλ αθνξά ην πάρνο ηεο πιάθαο, εμεηάζζεθαλ 

δύν πεξηπηώζεηο κε ηηκέο 7cm θαη 20cm, όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνύκελε 

παξάγξαθν.   
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τήμα 1 

Γηάηαμε ηνπ ππό-εμέηαζε ζπζηήκαηνο ζεκειίσζεο 

 

 

1.70m

0.3m

0.65m

0.35m

 

τήμα 2 

Γεσκεηξία ηεο δηαηνκήο ηεο πεδηινδνθνύ 

  

2.3. Παξαδνρέο  

Γηα λα εμαζθαιηζζεί ε κεγαιύηεξε δπλαηή αθξίβεηα ηεο πξνζνκνίσζεο, ην ππό-

εμέηαζε ζύζηεκα δηαρσξίζηεθε ζε δύν ππνθνξείο (πιάθεο & πεδηινδνθνί κε EPS), 

νη νπνίνη δηαθξηηνπνηήζεθαλ κε δηαθνξεηηθό ηύπν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. 

πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ:  
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α)  ηεηξαπιεπξηθά ζηνηρεία θειύθνπο ηεζζάξσλ (4) θόκβσλ ζηηο πιάθεο, θαη 

β)  εμαεδξηθά ηξηδηάζηαηα ζηνηρεία νθηώ (8) θόκβσλ ηόζν ζηηο πεδηινδνθνύο όζν 

θαη ζην EPS .  

ην ρήκα 3 δηαθξίλεηαη ν θάλλαβνο ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Σν 

πξνζνκνίσκα ρσξίο EPS δηαζέηεη πεξί ηα 114000 πεπεξαζκέλα ζηνηρεία θαη πεξί 

ηνπο 143000 θόκβνπο, ελώ ην πξνζνκνίσκα κε EPS (κε αδξόηεξε δηαθξηηνπνίεζε 

γηα ιόγνπο ππνινγηζηηθήο νηθνλνκίαο) δηαζέηεη πεξί ηα 11000 πεπεξαζκέλα 

ζηνηρεία θαη πεξί ηνπο 15000 θόκβνπο. 

 

τήμα 3 

Κάλλαβνο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

 

Γηα λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ζπλδεζηκόηεηα κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ θειύθνπο (ησλ 

πιαθώλ) θαη ησλ εμαεδξηθώλ ζηνηρείσλ (ησλ πεδηινδνθώλ), επηβιήζεθε επί ησλ 

δνθώλ ηαύηηζε ησλ κεηαθηλεζηαθώλ βαζκώλ ειεπζεξίαο ησλ ζηνηρείσλ θειύθνπο 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ βαζκώλ ειεπζεξίαο ησλ εμαεδξηθώλ ζηνηρείσλ. 

Σέινο, ζεσξήζεθε όηη ην πξνζνκνίσκα εδξάδεηαη επί ειαζηηθνύ εδάθνπο γηα δύν 

αθξαίεο πεξηπηώζεηο δείθηε εδάθνπο:  

 KS = 10 ΜN/m3 (πνιύ καιαθό έδαθνο), θαη  

 KS = 100 ΜN/m3 (πνιύ ζθιεξό έδαθνο).  
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Οη κεραληθέο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξνζνκνίσζε 

θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίνακας 1 

Μεραληθέο ηδηόηεηεο πιηθώλ 

 

Τλικό 
Πσκνόηηηα 

(tn/m3) 

Μέηρο 

Δλαζηικόηηηας 

(ΜPa) 

Λόγος Poisson 

(-) 

θπξόδεκα 2.50 2.9 · 104 0.20 

ΔPS50 0.014 4 0.20 

 

3. ΦΟΡΣΗΑ  –  ΤΝΓΤΑΜΟΗ  ΦΟΡΣΗΔΧΝ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκειίσζεο δηελεξγήζεθε 

ηόζν γηα ζηαηηθή όζν θαη γηα δπλακηθή (ζεηζκηθή) θαηαπόλεζε. Γηα ην ζθνπό απηό 

εμεηάδνληαη δύν ζπλδπαζκνί θόξηηζεο. Δπηπιένλ, όζνλ αθνξά ηελ ζηαηηθή 

θόξηηζε, ζεσξήζεθε όηη ε δπζκελέζηεξε θόξηηζε πξνθύπηεη ζηελ πεξίπησζε 

θόξηηζεο ηεο θεληξηθήο πιάθαο κε θηλεηά θνξηία.  

Σα επηκέξνπο θνξηία πνπ ιακβάλνληαη ππόςε είλαη ην ίδην βάξνο ηεο θαηαζθεπήο, 

ηα θηλεηά θνξηία ζηελ πιάθα θαη ν ζεηζκόο. Σα θηλεηά θνξηία (Q) ζεσξήζεθαλ 

ζηαζεξά θαη ίζα κε 2 kPa. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζεηζκηθήο θαηαπόλεζεο 

ζεσξήζεθε όηη ν ζπληειεζηήο επηξξνήο ηεο ζεκειίσζεο θ, ν δηνξζσηηθόο 

ζπληειεζηήο απόζβεζεο η, θαη ν ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηαζθεπήο q 

ιακβάλνπλ ηηκή ίζε κε κνλάδα (ΔΑΚ, 2000), θαη επηπιένλ όηη ε κέγηζηε νξηδόληηα 

ζεηζκηθή επηηάρπλζε είλαη ίζε κε 0.36g (δώλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο ΙΙΙ - επί ην 

δπζκελέζηεξν).  

Οη ζπληειεζηέο ζπκκεηνρήο ηνπ εθάζηνηε θνξηίνπ ζε θάζε ζπλδπαζκό θόξηηζεο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2. Καηαιήγνληαο, νη δύν εμεηαδόκελνη ζπλδπαζκνί θόξηηζεο 

είλαη νη εμήο: 
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1νο : 1.0 G1 + 1.35 G2 + 1.5 Q2   

2νο : 1.0 (G1 +  G2) + 0.3 Q1 ± Ε 

όπνπ : 

 G1 ην ίδην βάξνο πεξηκεηξηθώλ πιαθώλ, 

 G2 ην ίδην βάξνο θεληξηθήο πιάθαο, 

 Q1 ην θηλεηό θνξηίν πεξηκεηξηθώλ πιαθώλ, 

 Q2 ην θηλεηό θνξηίν ηεο θεληξηθήο πιάθαο, θαη  

 Ε ε θαηαπόλεζε ιόγσ ζεηζκνύ. 

Σα εληαηηθά κεγέζε ιόγσ ηεο ζεηζκηθήο θαηαπόλεζεο πξνζδηνξίζηεθαλ έπεηηα 

δπλακηθέο θαζκαηηθέο αλαιύζεηο. Γηα ην ιόγν απηό πξνεγήζεθε αλάιπζε ησλ 

ηδηνκνξθώλ ηεο θαηαζθεπήο. Έπεηηα, γηα ηε θαζκαηηθή αλάιπζε ρξεζηκν-

πνηήζεθαλ νη είθνζη (20) πξώηεο ηδηνκνξθέο θαη ηα θάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ 

ζύκθσλα κε ηνλ ΔΑΚ γηα θαηεγνξίεο εδάθνπο Α θαη Γ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε 

ζπκθσλία κε ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε εδάθνπο KS πνπ ειήθζε ππόςε θαηά ηηο ζηαηηθέο 

αλαιύζεηο (100 ΜN/m3 θαη 10 ΜN/m3, αληίζηνηρα). Σα θάζκαηα πξνέθπςαλ 

ζύκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ηηκέο ησλ επηκέξνπο ζπληειεζηώλ θαη θαίλνληαη 

ζην ρήκα 4. 

Πίνακας 2 

πλδπαζκνί Φόξηηζεο 

 

 G1 G2 Q1 Q2 Ε 

1ος  1.0 1.35 0 1.5 0 

2ος  1.0 1.0 0.3 0.3 1.0 
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τήμα 4 

Διαζηηθά θάζκαηα ζρεδηαζκνύ γηα ηηο δύν εμεηαδόκελεο πεξηπηώζεηο θαηεγνξίαο 

εδάθνπο (Α θαη Γ), ζύκθσλα κε ηνλ ΔΑΚ2000. H κέγηζηε νξηδόληηα ζεηζκηθή 

επηηάρπλζε είλαη ίζε κε 0.36g (≈ 3.6 m/sec2). 

 

 

4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  ΑΝΑΛΤΖ  ΓΗΑ ΣΟΝ 1Ο  ΤΝΓΤΑΜΟ  ΦΟΡΣΗΖ  

ηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνύλ παξνπζηάδνληαη νη θαηαλνκέο ησλ βειώλ θάκςεο, 

δ, θαη ησλ ξνπώλ θάκςεο, Μ, πνπ αλαπηύζζνληαη ζηηο πιάθεο γηα ηα ηξία 

εμεηαδόκελα πξνζνκνηώκαηα θαη ηηο δύν πεξηπηώζεηο έδξαζεο (καιαθό θαη 

ζθιεξό έδαθνο). Δπηπιένλ, ζην πξνζνκνίσκα κε ηελ πιήξσζε EPS 

παξνπζηάδεηαη θαη ε κέγηζηε ζιηπηηθή ηάζε εληόο ηνπ EPS. 

 

SA (m/sec2) 
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τήμα 5α 

Βέιε θάκςεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξώηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε καιαθό έδαθνο. 

 

τήμα 5β 

Βέιε θάκςεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεύηεξνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε καιαθό έδαθνο. 

 

 

τήμα 5γ 

Βέιε θάκςεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε καιαθό έδαθνο. 
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τήμα 6α 

Ρνπέο θάκςεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξώηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε καιαθό έδαθνο. 

 

τήμα 6β 

Ρνπέο θάκςεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεύηεξνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε καιαθό 

έδαθνο. 

 

τήμα 6γ 

Ρνπέο θάκςεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε καιαθό έδαθνο. 
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τήμα 7 

Μέγηζηε ζιηπηηθή ηάζε ζην EPS ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε 

καιαθό έδαθνο. 
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τήμα 8α 

Βέιε θάκςεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξώηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε ζθιεξό έδαθνο. 

 

τήμα 8β 

Βέιε θάκςεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεύηεξνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε ζθιεξό έδαθνο. 

 

τήμα 8γ 

Βέιε θάκςεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε ζθιεξό έδαθνο. 
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τήμα 9α 

Ρνπέο θάκςεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξώηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε ζθιεξό έδαθνο. 

 

τήμα 9β 

Ρνπέο θάκςεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεύηεξνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε ζθιεξό 

έδαθνο. 

 

τήμα 9γ 

Ρνπέο θάκςεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε ζθιεξό έδαθνο. 



 14 

 

τήμα 10 

Μέγηζηε ζιηπηηθή ηάζε ζην EPS ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε 

ζθιεξό έδαθνο. 
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5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  ΑΝΑΛΤΖ  ΓΗΑ  ΣΟ  2Ο  ΤΝΓΤΑΜΟ  ΦΟΡΣΗΖ 

5.1.  ηαηηθή αλάιπζε  

ηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνύλ (ρήκαηα 11 έσο 16) παξνπζηάδνληαη νη θαηαλνκέο 

ησλ βειώλ θάκςεο, δ, θαη ησλ ξνπώλ θάκςεο, Μ, πνπ αλαπηύζζνληαη ζηηο πιάθεο 

θαη ε κέγηζηε ζιηπηηθή ηάζε εληόο ηνπ EPS γηα ην εμεηαδόκελν πξνζνκνίσκα 

(ηξίην) θαη ηηο δύν πεξηπηώζεηο έδξαζεο (καιαθό θαη ζθιεξό έδαθνο).  

 

τήμα 11 

Βέιε θάκςεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε καιαθό έδαθνο. 

 

τήμα 12 

Ρνπέο θάκςεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε καιαθό έδαθνο. 



 16 

 

 

τήμα 13 

Θιηπηηθέο ηάζεηο εληόο ηνπ EPS ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε 

καιαθό έδαθνο. 

 

 

τήμα 14 

Βέιε θάκςεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε ζθιεξό έδαθνο. 
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τήμα 15 

Ρνπέο θάκςεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε ζθιεξό έδαθνο. 

 

τήμα 16 

Θιηπηηθέο ηάζεηο εληόο ηνπ EPS ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε 

ζθιεξό έδαθνο. 
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5.2. Γπλακηθή – Φαζκαηηθή αλάιπζε  

5.2.1. Ιδιομορθές 

Οη ηδηνκνξθέο ζηηο πεξηπηώζεηο καιαθνύ θαη ζθιεξνύ εδάθνπο δίδνληαη ζηνπο 

Πίλαθαθεο 3 θαη 4, αληίζηνηρα, ελώ ηα ηδηνκνξθηθά δηαλύζκαηα κεηαηόπηζεο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε καιαθό θαη ζθιεξό έδαθνο 

απνηππώλνληαη ζηα ρήκαηα 17 θαη 18, αληίζηνηρα. 
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Πίνακας 3 

Ιδηνκνξθέο γηα ηελ πεξίπησζε καιαθνύ εδάθνπο 

E I G E N V A L U E    OU T P U T 

MODE 
NO EIGENVALUE FREQUENCY 

GENERALIZED 
MASS 

COMPOSITE 
MODAL DAMPING 

    (RAD/TIME) (CYCLES/TIME)     

1 8223.8 90.685 14.433 70.118 0 

2 8224.2 90.687 14.433 70.125 0 

3 8446.7 91.906 14.627 238.8 0 

4 14037 118.48 18.856 43.618 0 

5 20891 144.54 23.004 60.572 0 

6 24753 157.33 25.04 9.4522 0 

7 32722 180.89 28.79 1.7757 0 

8 32836 181.21 28.84 1.8282 0 

9 33362 182.65 29.07 1.097 0 

10 34815 186.59 29.697 2.5873 0 

11 35402 188.15 29.946 2.6864 0 

12 35477 188.35 29.977 2.1079 0 

13 35527 188.49 29.998 2.6215 0 

14 35652 188.82 30.051 1.9593 0 

15 36573 191.24 30.437 2.8863 0 

16 42330 205.74 32.745 8.4006 0 

17 42353 205.8 32.754 8.0708 0 

18 70020 264.61 42.115 3.388 0 

19 70499 265.52 42.258 3.3623 0 

20 75150 274.14 43.63 2.0832 0 

 

 

τήμα 17 

Ιδηνκνξθηθά δηαλύζκαηα κεηαηόπηζεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο 

ζε καιαθό έδαθνο. 
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Πίνακας 4 

Ιδηνκνξθέο γηα ηελ πεξίπησζε ζθιεξνύ εδάθνπο 

 

E I G E N V A L U E    OU T P U T 

MODE 
NO EIGENVALUE FREQUENCY 

GENERALIZED 
MASS 

COMPOSITE 
MODAL DAMPING 

    (RAD/TIME) (CYCLES/TIME)     

1 37636 194 30.876 0.82776 0 

2 38216 195.49 31.113 1.8572 0 

3 38218 195.49 31.114 1.4237 0 

4 38435 196.05 31.202 1.2633 0 

5 38537 196.31 31.243 1.3588 0 

6 38979 197.43 31.422 1.6811 0 

7 39015 197.52 31.436 1.7795 0 

8 39023 197.54 31.44 1.6932 0 

9 39068 197.66 31.458 1.7351 0 

10 76193 276.03 43.932 5.5177 0 

11 76441 276.48 44.003 7.369 0 

12 78116 279.49 44.483 3.4298 0 

13 78992 281.06 44.731 1.0306 0 

14 79314 281.63 44.823 6.8632 0 

15 79700 282.31 44.931 19.093 0 

16 80001 282.85 45.016 3.3971 0 

17 80058 282.95 45.032 0.8768 0 

18 80173 283.15 45.064 2.4142 0 

19 80741 284.15 45.224 2.8399 0 

20 81300 285.13 45.38 1.6893 0 

 

f=44.93Hz f=45.0Hz

f=30.87Hz f=31.11Hz  

τήμα 18 

Ιδηνκνξθηθά δηαλύζκαηα κεηαηόπηζεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο 

ζε ζθιεξό έδαθνο. 
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5.2.2. Δσναμικά ενηαηικά μεγέθη 

ηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνύλ (ρήκαηα 19 έσο 24) παξνπζηάδνληαη νη θαηαλνκέο 

ησλ βειώλ θάκςεο, δ, θαη ησλ ξνπώλ θάκςεο, Μ, πνπ αλαπηύζζνληαη ζηηο πιάθεο 

θαη ε κέγηζηε ζιηπηηθή ηάζε εληόο ηνπ EPS γηα ην εμεηαδόκελν πξνζνκνίσκα 

(ηξίην) θαη ηηο δύν πεξηπηώζεηο έδξαζεο (καιαθό θαη ζθιεξό έδαθνο).  

 

 

τήμα 19 

Βέιε θάκςεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε καιαθό έδαθνο. 

 

τήμα 20 

Ρνπέο θάκςεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε καιαθό έδαθνο. 
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τήμα 21 

Θιηπηηθέο ηάζεηο εληόο ηνπ EPS ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε 

καιαθό έδαθνο. 

 

τήμα 22 

Βέιε θάκςεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε ζθιεξό έδαθνο. 

 

τήμα 23 

Ρνπέο θάκςεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε ζθιεξό έδαθνο. 
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τήμα 24 

Θιηπηηθέο ηάζεηο εληόο ηνπ EPS ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζε 

ζθιεξό έδαθνο. 
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6. ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΑ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  &  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηνπο Πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ δίδνληαη γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

εμεηάζζεθαλ ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ ξνπώλ θάκςεο ζην άλνηγκα θαη 

ζηε ζηήξημε (Μαν. θαη Μζη., αληίζηνηρα), θαζώο θαη ησλ βειώλ θάκςεο ζην άλνηγκα 

θαη ζηε ζηήξημε (δαν. θαη δζη., αληίζηνηρα). 

 

Πίνακας 5 

πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνλ 1ν  ζπλδπαζκό θόξηηζεο  

 Μαν. (kNm) Μστ. (kNm) δαν. (mm) δστ. (mm) 

20Κ1 5.28 -8.48 2.41 2.00 

7Κ1 2.62 -5.28 5.70 1.40 

7Κ1-ΕPS50 0.36 -1.0 1.87 1.30 

20Κ2 5.24 -8.52 0.60 0.20 

7Κ2 2.61 -5.28 4.30 0.10 

7Κ2-ΕPS50 0.55 1.47 1.23 0.12 

 

  Πίνακας 6 

πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα  

γηα ην 2ν ζπλδπαζκό θόξηηζεο θαη ηελ πεξίπησζε καιαθνύ εδάθνπο   

 Μαν. (kNm) Μστ. (kNm) δαν. (mm) δστ. (mm) 

1.0 (G1 +  G2) +  0.3 Q1 -0.19 0.17 -1.1 -1.21 

Δ 0.12 0.04 0.32 0.44 

1.0 (G1 +  G2) + 0.3 Q1 + Δ  -0.07 0.21 -0.78 -0.77 

1.0 (G1 +  G2) + 0.3 Q1 - Δ -0.31 0.13 -1.42 -1.65 
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  Πίνακας 7 

πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα  

γηα ην 2ν ζπλδπαζκό θόξηηζεο θαη ηελ πεξίπησζε ζθιεξνύ εδάθνπο   

 Μαν. (kNm) Μστ. (kNm) δαν. (mm) δστ. (mm) 

1.0 (G1 +  G2) +  0.3 Q1 0.22 0.62 0.56 0.13 

Δ 0.25 0.05 0.26 0.04 

1.0 (G1 +  G2) + 0.3 Q1 + Δ  0.47 0.67 0.82 0.17 

1.0 (G1 +  G2) + 0.3 Q1 - Δ -0.03 0.57 0.30 0.09 

 

Με βάζε ηηο πξνεγεζείζεο αλαιύζεηο, δηαπηζηώλεηαη όηη ε ρξήζε ηεο δηνγθσκέλεο 

πνιπζηεξίλεο (EPS) ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθή απνκείσζε ηόζν ησλ βειώλ θάκςεο, 

όζν θαη ησλ αληίζηνηρσλ θακπηηθώλ ξνπώλ ζρεδηαζκνύ ελόο ζπζηήκαηνο εζράξαο 

πεδηινδνθώλ. Η επίδξαζε ηεο δπζθακςίαο ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο ελδέρεηαη λα 

είλαη ζεκαληηθή, αιιά δελ αλαηξεί ζε θακία πεξίπησζε ηελ επεξγεηηθή δξάζε ηεο 

δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο (EPS), ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηηο αλαπηπζζόκελεο 

ξνπέο. 

Δπηπξνζζέησο, ε ζεηζκηθή θαηαπόλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκειίσζεο θαη γηα ηηο 

δύν εμεηαδόκελεο πεξηπηώζεηο εδάθνπο θαηαιήγεη ζε εληαηηθά κεγέζε επκελέζηεξα 

ηνπ ζηαηηθνύ ζπλδπαζκνύ. 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαπόλεζε ηνπ πιηθνύ πιήξσζεο ηεο δηνγθσκέλεο 

πνιπζηεξίλεο, παξαηεξείηαη όηη θαη γηα ηνπο δύν εμεηαδόκελνπο ζπλδπαζκνύο 

θόξηηζεο ε κέγηζηε ζιηπηηθή ηάζε είλαη πνιύ κηθξόηεξε ηεο νξηαθήο γηα ηελ 

επηιερζείζα πνηόηεηα. 
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