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Λίγα λόγια για μένα
- Βιογραφικό

• Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, Πανεπιστήμιο Πατρών (2006)

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης: Αντισεισμικός σχεδιασμός 

κατασκευών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2010)

• Διδακτορικό στις ξύλινες κατασκευές, NTNU (2016)

- Διατριβή: Withdrawal Properties of Threaded Rods Embedded in Glulam Elements. 

• Μετα-διδακτορικός ερευνητής, NTNU (2016-2019)

- Διδασκαλία ξύλινων κατασκευών (TKT4211 and TKT4212)

- Ερευνητικό πρόγραμμα WOODSOL

• Αναπληρωτής καθηγητής, NTNU (2019-.)

- Διδασκαλία ξύλινων κατασκευών (TKT4211 and TKT4212)

- Ερευνητικά προγράμματα WOODSOL, DynaTTB
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Λίγα λόγια για μένα
- Ερευνητικά ενδιαφέροντα

• Ξύλινες συνδέσεις

• Ράβδοι με σπείρωμα

• Ξύλινα πλαίσια με συνδέσεις ροπής

• Δυναμική απόκριση και σχεδιασμός 

ξύλινων κτιρίων και ξύλινων δομικών 

στοιχείων

• Αντισεισμικός σχεδιασμός

• Πειραματικές μέθοδοι, Πεπερασμένα 

στοιχεία
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Λίγα λόγια για μένα 
- Δημοσιεύσεις

• Vilguts, A., H. Stamatopoulos, and K.A. Malo. Parametric analyses and feasibility study of moment-resisting timber frames under service load. Submitted to Engineering Structures,

2020

• Vilguts, A., H. Stamatopoulos, and K.A. Malo. Experimental testing of moment-resisting beam-to-column timber connections using inclined screwed-in threaded rods and steel

coupling part. Submitted to Engineering Structures, 2020.

• H. Stamatopoulos and K. A. Malo. Analysis of moment-resisting beam-to-column timber connections with screwed-in threaded rods. Submitted to Engineering Structures., 2020.

• Shabani, A., Kioumarsi, M., Plevris, V., Stamatopoulos, H. Structural Vulnerability Assessment of Heritage Timber Buildings: A Methodological Proposal. Forests 2020, 11, 881.

• Stamatopoulos, H. and K.A. Malo, On strength and stiffness of screwed-in threaded rods embedded in softwood. Construction and Building Materials, 2020. 261: p. 119999.

• Stamatopoulos, H, Malo, KA. Wood frame solutions for free space design in urban buildings (WOODSOL). 7th Forum Wood Building Nordic Växjö, Sweden 2018.

• Vilguts, A., Malo, K. A. and Stamatopoulos, H. Moment resisting frames and connections using threaded rods in beam-to column timber joints. Proceedings of WCTE 2018 - World

Conference on Timber Engineering Seoul, Republic of Korea. 2018

• Cepelka M, Malo KA and Stamatopoulos H. Effect of rod-to-grain angle on capacity and stiffness of axially and laterally loaded long threaded rods in timber joints. European Journal

of Wood and Wood Products. 2018; 76: 1311.

• Stamatopoulos H, Malo KA. Withdrawal of pairs of threaded rods with small edge distances and spacings. European Journal of Wood and Wood Products. 2018; 76:1, pp 31–42.

• Stamatopoulos, H, Malo, KA. Fatigue strength of axially loaded threaded rods embedded in glulam at 45° to the grain. Proceedings of the International Conference on Timber

Bridges (ICTB 2017). RISE SP Rapport 2017:26, Skellefteå 2017.

• Malo KA, Stamatopoulos H. Connections with threaded rods in moment resisting frames. Proceedings of the World Conference on Timber Engineering (WCTE 2016), Vienna, Austria.

2016.

• Stamatopoulos H, Malo KA. Withdrawal stiffness of threaded rods embedded in timber elements. Construction and Building Materials. 2016; 116:263-272.

• Stamatopoulos H, Malo, KA. Characteristic withdrawal capacity and stiffness of threaded rods. In: Proceedings from the 2nd meeting of the International Network on Timber

Engineering Research, INTER. Paper 48-7-2. Šibenik, Croatia. 2015.

• Stamatopoulos H, Malo KA. Withdrawal capacity of threaded rods embedded in timber elements. Construction and Building Materials. 2015; 94:387-397.

• Stamatopoulos H, Malo, KA. A review on seismic response of timber frames. In: Proceedings of the 2nd international conference on structures and architecture (ICSA 2013), Edited by

Paulo J. S. Cruz, CRC Press 2013, Pages 74–81. Guimaraes, Portugal. 2013.

• Malo KA, Stamatopoulos H. Impact Loading and Robustness of Wooden Beam Structures. In: Proceedings of the 12th world conference on timber engineering (WCTE 2012),

Auckland, New Zealand. 2012.



5

Ξύλινα Κτίρια: Προσομοίωση, Σχεδιασμός και Προκλήσεις 
- Περίληψη

• Το ξύλο ως υλικό και ορισμένα προϊόντα δομικής ξυλείας

• Ξύλινα συστήματα δόμησης και ψηλά ξύλινα κτίρια (παραδείγματα)

• Oριακή κατάσταση αστοχίας (περιληπτικά/ενδεικτικά)

• Προσομοίωση 

• Προκλήσεις 

- Αντισεισμικός σχεδιασμός

- Ανεμοεπιταχύνσεις και παραμορφώσεις

- Ταλαντώσεις και βέλος κάμψης ξύλινων πατωμάτων

• Ερευνητικά προγράμματα WOODSOL και DYNATTB

Εκτός παρουσίασης

• Φωτιά, Ακουστική, Ανθεκτικότητα
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Το ξύλο ως υλικό
- Ιδιότητες

• Υψηλή αισθητική

• Φιλικό προς το περιβάλλον/ανανεώσιμο

• Εύκολο στην κατεργασία/προκατασκευή

• Ελαφρύ: μικρότερα φορτία στην θεμελίωση 
και χαμηλά αδρανειακά φορτία (σεισμός) 
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Το ξύλο ως υλικό
- Κύρια είδη δομικής ξυλείας 

Ελάτη Πεύκη

Μαλακή ξυλεία (κωνοφόρα)
- Πιο διαδεδομένη

Σκληρή ξυλεία 
(πλατύφυλλα)
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Το ξύλο ως υλικό
- Μηχανικές ιδιότητες

• Ανισοτροπικό ≈

Ορθοτροπικό (𝑳, 𝑹, 𝑻) ≈

Εγκάρσια ισοτροπικό (𝟎, 𝟗𝟎) 

- Δυσκαμψία και αντοχή πολύ 

μεγαλύτερη παράλληλα στις ίνες

• Εφελκυσμός ≠ Θλίψη

- Ψαθυρό σε εφελκυσμό, 

πλάστιμο σε θλίψη (παράλληλα 

και κάθετα στις ίνες)

- Διαφορετικοί τύποι αστοχίας

- Πολύ χαμηλή αντοχή σε 

εφελκυσμό κάθετα στις ίνες

Source: FOKUS på tre

≈30-50x

≈10x
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Το ξύλο ως υλικό
- Υγροσκοπικό

• Μεταφορά υγρασίας: ευκολότερη από 

τα ελεύθερα άκρα των ινών

• Οι μηχανικές ιδιότητες επηρεάζονται 

από το ποσοστό υγρασίας

• Συστολή-διαστόλή

- Κυρίως κάθετα στις ίνες

- Μπορεί να οδηγήσει σε ρηγμάτωση

- Αλλαγή διαστάσεων και σχήματος

• Αυξημενη υγρασία: ευνοεί την ανάπτυξη 

μικροργανισμών που προκαλούν φθορά 

• Υγρασία αναφοράς: MC ≈12%
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Το ξύλο ως υλικό
- Επιρροή του χρόνου για μόνιμα φορτία 

• Ερπυστικές παραμορφώσεις (EN1995-1-1: 𝒌𝒅𝒆𝒇) /Χαλάρωση τάσεων

• Μείωση αντοχής για μακροχρόνια φορτία (EN1995-1-1: 𝒌𝒎𝒐𝒅) 

• Αλληλεπίδραση επιρροής του χρόνου και της υγρασίας
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Προϊόντα δομικής ξυλείας 

Επικολλητή ξυλεία (Glulam)
- Επικολλητές σανίδες, ίδια κατεύθυνση ινών

Source: http://seek.autodesk.com/product/latest/agg/boisecascadellc/Boise-
Cascade-LLC/Boise08 Source: http://hybrid-

build.co/solutions/clt/

Αντικολλητή ξυλεία (Cross-Laminated Timber, CLT)
- Αντικολλητές σανίδες, κατεύθυνση ινών 0/90
- Δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα έκδοση του ΕΝ1995-1-1

Ξυλεία επικολλητών φύλλων (LVL)
- Ιδια κατεύθυνση ινών (*μερικά φύλλα εγκάρσια)

Ξυλεία αντικολλητών φύλλων (Plywood)
- Κόντρα πλακέ: αντικολλητά φύλλα/κατεύθυνση ινών 0/90

Φύλλα: 2-4 mm

Σανίδες: 10-50 mm

http://seek.autodesk.com/product/latest/agg/boisecascadellc/Boise-Cascade-LLC/Boise08
http://hybrid-build.co/solutions/clt/
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Ξύλινα συστήματα δόμησης 
- Παραδοσιακό σύστημα με κορμούς (Log house)

• Κατάλληλο για λίγους ορόφους
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Ξύλινα συστήματα δόμησης
- Σύστημα με ελαφρύ σκελετό (Light frame system) Source: Porteous and Kermani

Σανίδες φυσικής δομικής 
ξυλείας (solid timber)

• Κατάλληλο για λίγους ορόφους
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Source: Swedish Wood 

Ξύλινα συστήματα δόμησης 
- Προκατασκευασμένο σύστημα με ελαφρύ σκελετό (Light frame modular system)
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Sunnmørshallen 6000 Ålesund 
Fotballhall 79 x 108 m

Biong Arkitekter, Lønnheim 
Entreprenør

Moelven Töreboda factory

Ξύλινα συστήματα δόμησης 
- Δικτυώματα και τόξα

Mjøndalen Idrettshall 3050 Mjøndalen
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Ξύλινα συστήματα δόμησης 
- Σύστηματα δοκού-υποστυλώματος (Beam and Post)

Example: TRÄ8
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Source: Martinsons, Shahnewaz et al, WCTE2018 

Ξύλινα συστήματα δόμησης 
- Συστήματα με αντικολλητή ξυλεία (CLT)

- Τυπικές συνδέσεις με βίδες και μεταλλικά ελάσματα

- Δεν καλύπτονται από τον EN1995-1-1
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Source: Waugh Thistleton Architects
Murray Grove

Ξύλινα συστήματα δόμησης 
- Συστήματα με αντικολλητή ξυλεία (CLT): Παράδειγμα Murray Grove  

http://waughthistleton.com/
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Stresses perpendicular to the 
grain (lower strength) –
cannot be disregarded

• 14 όροφοι/ 51m

• Ψηλότερο ξύλινο κτίριο στο 

κόσμο κατά το έτος κατασκευής

(2015)

Ψηλά ξύλινα κτίρια
- TREET, Bergen (1)
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‘Power story’

‘Power story’

Source: Artec

Pre-fabrication

Ψηλά ξύλινα κτίρια
- TREET, Bergen
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Structure Timber modules Glulam Trusswork

Ψηλά ξύλινα κτίρια
- TREET, Bergen
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Construction process

Ψηλά ξύλινα κτίρια
- TREET, Bergen
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Ψηλά ξύλινα κτίρια
- Mjøstårnet, Brumunddal

Source: Moelven

• 18 όροφοι / 85.4 m

• Ψηλότερο ξύλινο κτίριο 

στον κόσμο (2018)
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Ψηλά ξύλινα κτίρια
- Mjøstårnet, Brumunddal

Source: Abrahamsen

Δικτύωμα 
επικολλητής 
ξυλείας

Αντικολλητή ξυλεία, 
κλιμακοστάσιο (μη 
συνδεδεμένη με την 
υπόλοιπη κατασκευή)
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Ψηλά ξύλινα κτίρια
- Mjøstårnet, Brumunddal

Source: Abrahamsen

Συνδέσεις (βλήτρα + μεταλλικές πλάκες)
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𝑓𝑡,0,𝑑 = 𝒌𝐦𝐨𝐝 ∙
(𝑘ℎ) ∙ (𝑘sys) ∙ 𝑓𝑡,0,𝑘

𝛾Μ

𝑓c,0,𝑑 = 𝒌𝐦𝐨𝐝 ∙
(𝑘sys) ∙ 𝑓c,0,𝑘

𝛾Μ

𝑓m,d = 𝒌𝐦𝐨𝐝 ∙
(𝑘h) ∙ (𝑘sys) ∙ 𝑓m,𝑘

𝛾Μ

𝑓v,d = 𝒌𝐦𝐨𝐝 ∙
(𝑘sys) ∙ 𝑓v,k

𝛾Μ

𝑓c,90,𝑑 = 𝒌𝐦𝐨𝐝 ∙
(𝑘sys) ∙ 𝑓c,90,𝑘

𝛾Μ

𝑓𝑡,90,𝑑 = 𝒌𝐦𝐨𝐝 ∙
𝑓𝑡,0,𝑘
𝛾Μ

Οριακή κατάσταση αστοχίας 
- Αντοχές σχεδιασμού 

• 𝑘ℎ: Λαμβάνει υπόψιν το μέγεθος του 

δομικού στοιχείου 

• 𝑘sys: Λαμβάνει υπόψιν τυχόν συνέργιες 

δομικών στοιχείων (προαιρετικά)

• 𝑘𝑚𝑜𝑑: τροποποιητικός συντελεστής 

• 𝛾Μ: επιμέρους συντελεστής ασφαλείας 

υλικού 
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Οριακή κατάσταση αστοχίας 
- Αντοχές σχεδιασμού: τροποποιητικός συντελεστής 𝒌𝒎𝒐𝒅

Ποσοστό 
υγρασίας

Διάρκεια 
Φόρτισης

EN1995 §3.1.3, Table 3.1



28

Οριακή κατάσταση αστοχίας 
- Αντοχές σχεδιασμού: επιμέρους συντελεστής ασφαλείας υλικού 

Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας υλικού (Νορβηγία) 

ΕΝ1995-1-1, Table NA2.3 
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Οριακή κατάσταση αστοχίας 
- Διαστασιολόγηση:  εφελκυσμός και θλίψη παράλληλα στις ίνες και καμψη

𝜎t,0,d
𝑓t,0,d

≤ 1.0

EN 1995-1-1, §6.1.2, eq.(6.1)

𝜎t,0,d =
𝐹t,0,d
𝐴net

𝜎c,0,d
𝑓c,0,d

≤ 1.0

EN 1995-1-1, §6.1.4, eq.(6.2)

𝜎c,0,d =
𝐹c,0,d
𝐴net

Προσομοίωσηκατανομής 
καμπτικών τάσεων

Τυπική κατάνομη 
τάσεων (αστοχία) 

𝜎m,y,d

𝑓m,y,d
≤ 1.0 𝜎m,y,d =

𝑀y,d

𝑊y
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Οριακή κατάσταση αστοχίας 
- Διαστασιολόγηση: κάμψη και εφελκυσμός/κάμψη και θλίψη

𝜎t,0,d
𝑓t,0,d

+
𝜎m,y,d

𝑓m,y,d
+ 𝒌𝐦 ∙

𝜎m,z,d

𝑓m,z,d
≤ 1.0

𝜎t,0,d
𝑓t,0,d

+ 𝒌𝐦 ∙
𝜎m,y,d

𝑓m,y,d
+
𝜎m,z,d

𝑓m,z,d
≤ 1.0

EN 1995-1-1 §6.2.3.(1) - eq.(6.17)

EN 1995-1-1 §6.2.3.(1) - eq.(6.18)

𝑘𝑚: Λαμβάνει υπόψιν την αναδιανομή τάσεων

y

b

h
𝑀y

𝑀z

z
Max. compressive stress

Max. tensile stress

𝜎c,0,d
𝑓c,0,d

2

+
𝜎m,y,d

𝑓m,y,d
+ 𝒌𝐦 ∙

𝜎m,z,d

𝑓m,z,d
≤ 1.0

𝜎c,0,d
𝑓c,0,d

2

+ 𝒌𝐦 ∙
𝜎m,y,d

𝑓m,y,d
+
𝜎m,z,d

𝑓m,z,d
≤ 1.0

EN 1995-1-1 §6.2.4.(1) - eq.(6.19)

EN 1995-1-1 §6.2.4.(1) - eq.(6.20)
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Οριακή κατάσταση αστοχίας 
- Διαστασιολόγηση: αξονικός λυγισμός

𝜎c,0,d
𝒌𝐜,𝐲 ∙ 𝑓c,0,d

+
𝜎m,y,d

𝑓m,y,d
+ 𝑘m ∙

𝜎m,z,d

𝑓m,z,d
≤ 1.0

𝜎c,0,d
𝒌𝐜,𝐳 ∙ 𝑓c,0,d

+ 𝑘m ∙
𝜎m,y,d

𝑓m,y,d
+
𝜎m,z,d

𝑓m,z,d
≤ 1.0

EN 1995-1-1 §6.3.2.(3) - eq.(6.23)

EN 1995-1-1 §6.3.2.(3) - eq.(6.24)

𝑘𝑐,𝑦, 𝑘𝑐,𝑧 : Λαμβάνουν υπόψιν τον αξονικό λυγισμό 

(και τυχόν αρχικά βέλη κάμψης/ατέλειες)

Source: 
http://digitalstructures.blogspot.no/2011/07/ho
w-strong-is-good-lumber-in.html

http://digitalstructures.blogspot.no/2011/07/how-strong-is-good-lumber-in.html
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Οριακή κατάσταση αστοχίας 
- Διαστασιολόγηση: καμπτοστρεπτικός λυγισμός

Source: Qiuwu Xiao 

𝜎m,y,d

𝒌𝐜𝐫𝐢𝐭 ∙ 𝑓m,y,d
≤ 1.0

EN 1995-1-1 §6.3.3.(3) - eq.(6.33)

Καθαρή κάμψη (EN1995-1-1, §6.3.3.(3)):

𝜎m,y,d

𝒌𝐜𝐫𝐢𝐭 ∙ 𝑓m,y,d

2

+
𝜎c,0,d

𝑘c,z ∙ 𝑓c,0,d
≤ 1.0

EN 1995-1-1 §6.3.3.(6) - eq.(6.35)

Κάμψη και θλίψη (EN1995-1-1, §6.3.3.(6)):

𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 : Λαμβάνει υπόψιν τον καμπτο-στρεπτικό 
λυγισμό
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Οριακή κατάσταση αστοχίας 
- Διαστασιολόγηση: διάτμηση

Source: Tero Sundström et al 2011 (VTT)

𝜏d ≤ 𝑓v,d

𝜏d
𝑓v,d

≤ 1.0

EN 1995-1-1 eq.(6.13)

𝜏𝑑 =
3

2
∙

𝑉

𝒌𝒄𝒓 ∙ ℎ ∙ 𝑏

𝑘cr: Λαμβάνει υπόψιν την πιθανή ρηγμάτωση της 
διατομής. Εθνικό παράρτημα Νορβηγίας:

- 𝑘𝑐𝑟 = 0.67 Solid timber

- 𝑘𝑐𝑟 = 0.80 Glulam

- 𝑘𝑐𝑟 = 1.00 LVL, OSB
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Αντοχές ξυλείας
- Παράδειγμα: επικολλητή ξυλεία (glulam), EN14080:2013 
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Προσομοίωση 

• Δομική ξυλεία

- Γραμμική-ελαστική

- Μονοδιάστατα ή δισδιάστατα στοιχεία (πχ 

αντικολλητή ξυλεία)

• Συνδέσεις:

- Αρθρωτές ή ημιάκαμπτες

- Περιορισμένη δυστένια 

- Ζώνες κατανάλωσης ενέργειας (EC8, §8.1.3(4)P) 

με απαιτήσεις πλαστιμότητας και ικανοτικό 

σχεδιασμό 
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Προσομοίωση
- Αντικολλητή ξυλεία (CLT)
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𝐾θ 𝐾θ

𝐾θ → ∞ 𝐾θ → 0

Source: TU Munich

Προσομοίωση συνδέσεων: Γιατί είναι σημαντική?
- Υπερστατικές κατασκευές: Εντατικά μεγέθη (ULS)
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𝑤 = 7.3 mm

𝑤 = 11.1 mm

Source: TU Graz

Παράδειγμα: Συνδέσεις με άπειρη δυστένια

Παράδειγμα: Συνδέσεις με πεπερασμένη δυστένια (ελατήρια)

Προσομοίωση συνδέσεων: Γιατί είναι σημαντική?
- Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (SLS)
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Source: F.M. Massaro

Προσομοίωση συνδέσεων 
- Παράδειγμα προσομοίωσης (δικτύωμα γέφυρας)

𝐸1, 𝐴1, 𝐼1

𝐹

𝐾𝑥

𝐾𝑦

𝐾𝜃offset

Continuous member (can have moment and shear)
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Προσομοίωση συνδέσεων 
- Παράδειγμα προσομοίωσης: σύνδεσεις με βλήτρα

Source: TU Munich

𝐾u =
2

3
∙ 𝐾ser

EN 1995-1-1, §2.2.2.(2),  eq.(2.1)

𝐾ser,con1 = 2 ∙ 𝑛SP ∙ 𝑛dowels,1 ∙
𝜌m,1

1.5 ∙ 𝑑

23
EN 1995-1-1, Table 7.1

𝐾ser,con1 = 2 ∙ 𝑛SP ∙ 𝑛dowels,2 ∙
𝜌m,2

1.5 ∙ 𝑑

23

Κ𝜃,ser,con1 = 𝛫ser,i ∙𝑟i
2

con1

Κ𝜃,ser,con2 = 𝛫ser,i ∙𝑟i
2

con2

EN 1995-1-1, Table 7.1

Translational and rotational stiffness, SLS (connection 1)

Translational and rotational stiffness, SLS (connection 2)

ULS
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Προσομοίωση συνδέσεων 
- Παράδειγμα: Αντικολλητή ξυλεία (CLT)

FE modeling

Source: Shahnewaz et al, WCTE2018 

Η δυστένια/δυσκαμψία συνδέσεων με βίδες δεν 
καλύπτεται από τον ΕΝ1995-1-1: Τιμές με βάση 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή/Ευρωπαικές 
Τεχνικές προδιαγραφές (ETA)
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Διαστασιολόγηση συνδέσεων 
- Βλήτρα και κοχλίες

Source: Blaβ

, 2

, ,

, ,

0.5 ( )

min
1.15 2 ( )

4

h k

v Rk ax Rk

y Rk h k

f t d j

F F
M f d k

   
 

=  
    + 

 

EN 1995-1-1, §8.2.3(3), (eq.8.12)

, 2

, ,

, ,

0.5 ( )

min
2.3 ( )

4

h k

v Rk ax Rk

y Rk h k

f t d l

F F
M f d m

   
 

=  
   + 

 

EN 1995-1-1, §8.2.3(3), (eq.8.13)

+ Λοιπές διατάξεις και επιπλέον έλεγχοι

Με βάση πλαστική ανάλυση (Johansen)
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Διαστασιολόγηση συνδέσεων 
- Βίδες και ράβδοι με σπείρωμα

Multiple screws

𝐹ax,α,Rk =
(𝑛ef) ∙ 𝑓ax,k ∙ 𝑑 ∙ 𝑙ef ∙ 𝑘d
1.2 ∙ cos2𝑎 + sin2𝑎
EN 1995-1-1, §8.7.2(4), eq.(8.38)

• EN 1995-1-1, §8.7.2

• Λοιπές διατάξεις και επιπλέον έλεγχοι

• Συνήθως: Ευρωπαικές Τεχνικές 

προδιαγραφές (ETA)
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Αντισεισμικός σχεδιασμός (EN1998-1)
- Διατάξεις για ξύλινες κατασκευές

• Η παρούσα έκδοση του ΕΝ1998-1 για το 

ξύλο είναι ανεπαρκής (6 σελίδες)

• Δεν καλύπτει πολλά δομικά συστήματα

• Δεν παρέχει επαρκείς κανόνες 

ικανοτικού σχεδιασμού

• Πολλοί μελετητές σχεδιάζουν με χαμηλή 

κατηγορία πλαστιμότητας (DCL)
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Αντισεισμικός σχεδιασμός (EN1998-1)
- Διατάξεις για ξύλινες κατασκευές: Συντελεστές συμπεριφοράς

Συντελεστές συμπεριφοράς ανά κατηγορία πλαστιμότητας
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Αντισεισμικός σχεδιασμός (EN1998-1)
- Διατάξεις για ξύλινες κατασκευές: απαιτήσεις πλαστιμότητας

Source: Tomasi

DCM: 𝜇 = Τ𝛿𝑢 𝛿𝑢 (or Τ𝜃𝑢 𝜃𝑦 ) ≥ 4

DCH: 𝜇 = Τ𝛿𝑢 𝛿𝑢 (or Τ𝜃𝑢 𝜃𝑦 ) ≥ 6

Απαιτήσεις πλαστιμότητας συνδέσεων (ζώνες κατανάλωσης ενέργειας):

- Μέση κατηγορία πλαστιμότητας

- Υψηλή κατηγορία πλαστιμότητας
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Αντισεισμικός σχεδιασμός 
- Ικανοτικός σχεδιασμός

Source: Tomasi

𝛾𝑅𝑑 =
𝑅𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑙𝑒,95%
𝑅𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑙𝑒,5%

∙
𝑅𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑙𝑒,5%
𝑅𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑙𝑒,𝑘

∙
𝑅𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑙𝑒,𝑘
𝑅𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑙𝑒,𝑑

= 𝛾𝑠𝑐 ∙ 𝛾𝑎𝑛 ∙ 𝛾𝑀

Jorissen and Fragiacomo (2011)
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Αντισεισμικός σχεδιασμός (νέος EN1998-1)
- Συντελεστές συμπεριφοράς και απαιτήσεις πλαστιμότητας

Source: Follesa et al 2018

Μη οριστικές διατάξεις

DCM
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Άνεμος
- Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας

• Οι ανεμόεπιταχύνσεις 
μπορούν να προκαλέσουν 
δυσφορία στους ενοίκους

• Οι παραμορφώσεις 
μπορουν να προκαλέσουν 
βλάβες στα μη φέροντα 
στοιχεία και να επηρεάσουν 
την όψη/λειτουργικότητα 
της κατασκευής
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Ανεμό-επιταχύνσεις
- Ανεμό-επιταχύνσεις (SLS): διατάξεις του ISO-10137

Πολυόροφα ξύλινα 

κτίρια

Αύξηση 
Μάζας Αύξηση 

Απόσβεσης
Αύξηση 

Δυσκαμψίας

Εύκαμπτα κτίρια Δύσκαμπτα κτίρια

• Οι ανεμο-επιταχύνσεις 
είναι υψηλότερες στους 
ανώτερους ορόφους 

• ISO10137, Έλεγχος για 
ετήσια περίοδος 
επαναφοράς
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Ανεμό-επιταχύνσεις
- Υπολογισμός σύμφωνα με τον EN1991-1-4: Πεδίο συχνοτήτων (gust factor approach)

𝒂 = 𝒌𝒑 ∙ 𝝈𝒂,𝒙

𝜎𝑎,𝑥 =
𝑐𝑓 ∙ 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝐼𝑣(𝑧𝑠) ∙ 𝑣𝑚

2(𝑧𝑠)

𝑚1,𝑥
∙ 𝑅 ∙ 𝐾𝑥 ∙ Φ1,𝑥

Παράγοντες:

• Σχήμα και διαστάσεις 
κτιρίου(κάτοψη και καθ’ύψος )

• Μάζα και δυσκαμψία

• Θεμελιώδης ιδιοσυχνότητα και 
ιδιομορφή 

• Ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης

• Τοπικά χαρακτηριστικά (τοποθεσία, 
υψόμετρο, περιβάλλον)

𝑘𝑝 = 2 ∙ ln(𝑣 ∙ 𝑇) +
0.6

2 ∙ ln(𝑣 ∙ 𝑇)

Μακροσκελής υπολογισμός…

EN1991-1-4, B.4(4)

EN1991-1-4:

• Προσεγγιστικός υπολόγισμος 
στο πεδίο συχνοτήτων
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Ανεμό-επιταχύνσεις
- Επιρροή Ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης 

Cao, MSc Thesis 2020
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Ανεμό-επιταχύνσεις
- Απόσβεση (οριακή κατάσταση λειτουργικότητας)

• Όχι πλήρως γνωστό 

• Ξυλεία (Labonnote et al.): 𝝃 ≈ 𝟎. 𝟓% (κάμψη) – 1.0% (διάτμηση)

• Συνδέσεις: 𝝃 > 𝟐% (υπό διερεύνηση DynaTTB)

𝝃 ≈ 𝟓 − 𝟖%𝝃 ≈ 𝟎. 𝟓 − 𝟏. 𝟎%
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Ανεμό-επιταχύνσεις
- Ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης, 𝜉 (SLS): μετρήσεις

Source: Feldmann et al, WCTE2016

Μεθοδολογία: Ταυτοποίηση συστήματος (System identification)
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Ανεμό-επιταχύνσεις
- Επιρροή της δυσκαμψίας

• 𝐾𝑥 = 100, 200, 300 kN/mm

• 𝐾𝜃 = 0 (pinned)
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Ανεμό-επιταχύνσεις
- Επιρροή της δυσκαμψίας (θεμελίωση)

Reed and Wiig, MSc Thesis 2020
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Ανεμό-επιταχύνσεις 
- Επιρροή της μάζας  

Source: André Jorissen

https://www.youtube.com/watch?v=ufD0TJqVak0&list=P
Luhw3IJ5k9riODii6_HX1cJeCyocAoIdP&index=24&t=281s

https://www.youtube.com/watch?v=ufD0TJqVak0&list=PLuhw3IJ5k9riODii6_HX1cJeCyocAoIdP&index=24&t=281s
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Ανεμό-επιταχύνσεις
- Επιρροή της μάζας 

Cao, MSc Thesis 2020

• Αυξημένη μάζα: 

- Χαμηλότερες ανεμοεπιταχύνσεις

- Υψηλότερο σεισμικό φορτίο

Τυπικά κτίρια οπλισμένου 
σκυροδέματος (10 όροφοι)

Τυπικά ξύλινα κτίρια 
(10 όροφοι)
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Ανεμό-επιταχύνσεις
- Επιρροή της μάζας 

• Στατηγική τοποθέτηση επιπλέον μάζας σε έναν όροφο (ή περισσότερους ορόφους) 

Cao, MSc Thesis 2020
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Ανεμό-επιταχύνσεις
- Επιρροή της μάζας 

Όροφοι 12-18: 300mm πλάκες 
σκυροδέματος (+βελτιωμένες 
ακουστικές ιδιότητες)

Χαμηλότεροι όροφοι: 
Ελαφριά ξύλινα πατώματα 

Source: Abrahamsen 2017
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Ανεμό-επιταχύνσεις
- Παράδειγμα (1): Mjøstårnet

Source: Abrahamsen 2017

Acceleration (slightly) 
over the limit
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Ανεμό-επιταχύνσεις
- Παράδειγμα (2): TREET, Bergen

Source: Malo, Abrahamsen and Bjertnæs 2016
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Dynamic response of tall timber buildings under service load
- Πρόγραμμα DynaTTB (ERA-NET Cofund Action Forest Value)

https://www.dynattb.com/

https://www.dynattb.com/
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DynaTTB
- Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις κτιρίων

APS DYNAMICS

Spectrum 
Analyzer

Yellow 
box

Acc

Acc

Yellow 
box Acc

az

ay

ax

Yellow 
box Acc

az

ay

ax

Yellow 
box Acc

az

ay

ax

Yellow 
box Acc

az

ay

ax

Roof

Top floor 

Ground 
floor 

Basement

Source: University of Exeter, CSTB
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DynaTTB
- Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις κτιρίων
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DynaTTB
- Συνδέσεις

𝜉 ≈ 5.0 − 8.0%

𝜉 ≈ 7.0
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DynaTTB
- Συνδέσεις



68

DynaTTB
- Υποκατασκευές σε κυκλική φόρτιση
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Άνεμος
- Παραμορφώσεις

Άνεμοφορτίο
Δ

δ 
Inter-storey

drift
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Δ ≤ ቊ
Τ𝛨 300 , Χαρακτηριστικός συνδυασμός SLS
Τ𝛨 500 , Συχνός συνδυασμός SLS

δ ≤ ቊ
Τℎ 300 , Χαρακτηριστικός συνδυασμός SLS
Τℎ 500 , Συχνός συνδυασμός SLS

Ενδεικτικές τιμές (ορίζονται άνα περίπτωση)

Άνεμος: Παραμορφώσεις
- Όρια (ενδεικτικά)
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Ταλαντώσεις: ανθρώπινες δραστηριότητες σε ξύλινα πατώματα 
- Αίσθημα δυσφορίας στους ενοίκους 

Source: 
Ohlsson 
1988

Note: for vibrations from 
machinery, see ISO2631-2

Τύποι ανθρωπίνων δραστηριοτήτων
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Homb & al. (1988)Toratti & Talja (2006)Hu (2000)

Ταλαντώσεις: ανθρώπινες δραστηριότητες σε ξύλινα πατώματα  
- Hu and Chui Criterion (2004)

Τ𝑓n,1 18.7
2.27

𝑤static,𝐹=1kN
≥ 1.0

Σε πολλές περιπτώσεις, το κριτήριο αυτό είναι το 

κρισιμότερο για τον σχεδιασμό των πατωμάτων!
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Βέλος κάμψης ξύλινων πατωμάτων (SLS)
- Όρια και απλουστευμένοι έλεγχοι (EN1995-1-1, §7.2.(2))

EN 1995-1-1, Table 7.2

• Άμεσο βέλος κάμψης

- 𝑤inst = 𝑓 𝐸mean, 𝐺mean, 𝐾ser ∙ 𝐺k + 𝑄k,1 + σ𝑖>1𝜓0,𝑖 ∙ 𝑄k,i ≤ 𝑤inst,limit(Table 7.2)

• Τελικό βέλος κάμψης (+ερπυσμός)

- 𝑤fin(Eqs. 2.2 − 2.5) ≤ 𝑤fin,limit(Table 7.2)

- 𝑤net,fin = 𝑤fin Eqs. 2.2 − 2.5 − 𝑤𝑐 ≤ 𝑤net,fin,limit(Table 7.2)

EN1995-1-1: Μέγιστο βέλος κάμψης δοκών
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Διατμητικές παραμορφώσεις
- Καμπτικές vs διατμητικές παραμορφώσεις

Χάλυβας:
𝐸

𝐺
= 2.6

𝐸0
𝐺
≈ 16Ξύλο:

Το μέτρο διάτμησης του ξύλου είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με 
άλλα υλικά, πχ του χάλυβα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι διατμητικές 
παραμορφώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν.
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Πρόγραμμα WOODSOL 
- WOODSOL (under development at NTNU)

Συνδέσεις Ροπής

Προκατασκευασμένα σύνθετα 
ξύλινα πατώματα

Συνεχή υποστυλώματα

(επικολλητή ξυλεία)
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Πρόγραμμα WOODSOL 
- Θεμελιώδεις ιδιοσυχνότητες (17800 αναλύσεις)

𝒇𝒏,𝟏 =
𝑬𝒄𝑰𝒄

𝟎.𝟏𝟎 ∙ 𝑲𝜽
𝟎.𝟑𝟎 ∙ 𝒏𝒃

𝟎.𝟓

𝑯𝟎.𝟖𝟓 ∙ 𝑸𝒒 ∙ 𝑳 ∙ 𝒔
𝟎.𝟔𝟎

∙ 𝒄𝒇,𝒊

Vilguts, A., H. Stamatopoulos, and K.A. Malo. Parametric analyses and feasibility study of

moment-resisting timber frames under service load. Submitted to Engineering Structures, 2020
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Πρόγραμμα WOODSOL 
- Θεμελιώδεις ιδιομορφές

2-3 

storeys
𝝓 𝒛 = 𝟏. 𝟒𝟎 ∙

𝒛

𝒉
− 𝟎. 𝟒𝟎 ∙

𝒛

𝒉

𝟐

4-6 

storeys
𝝓 𝒛 = 𝟏. 𝟔𝟓 ∙

𝒛

𝒉
− 𝟎. 𝟔𝟓 ∙

𝒛

𝒉

𝟐

7-12 

storeys
𝝓 𝒛 = 𝟏. 𝟕𝟑 ∙

𝒛

𝒉
− 𝟎. 𝟕𝟑 ∙

𝒛

𝒉

𝟐

Vilguts, A., H. Stamatopoulos, and K.A. Malo. Parametric analyses and feasibility study of moment-resisting timber frames under

service load. Submitted to Engineering Structures, 2020
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Πρόγραμμα WOODSOL 
- Απόκριση πλαισίων σε φορτίο ανέμου

Vilguts, A., H. Stamatopoulos, and K.A. Malo. Parametric analyses and feasibility study of moment-resisting timber frames

under service load. Submitted to Engineering Structures, 2020

∆=
ℎ3 ∙ 𝑛2 ∙ 𝑞𝑤 ∙ 𝑠

𝑛𝑏 ∙ 𝐸𝑐𝐼𝑐
0.15 ∙ 𝐾𝜃

0.65 ∙ 𝑐∆,𝑖

δ =
ℎ3.3 ∙ 𝑛 ∙ 𝑞𝑤 ∙ 𝑠

𝑛𝑏
0.85 ∙ 𝐸𝑐𝐼𝑐

0.2 ∙ 𝐾𝜃
0.45 ∙ 𝑐𝛿,𝑖

a = 0.005 ∙
𝑣𝑏
2.80

𝑓0.60 ∙ 𝑞𝑚
0.80 ∙ 𝛿𝑑

0.40 ∙ 𝐿1.05 ∙ 𝐵0.15

Παραμορφώσεις (17800 αναλύσεις)

Επιταχύνσεις-προτελευταιος όροφος 
- 6.2 εκατομύρια πλαίσια με ΕΝ1991-1-4 και 

ιδιομορφές από τις εξισώσεις

𝐚
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Πρόγραμμα WOODSOL 
- Απόκριση πλαισίων σε φορτίο ανέμου: Δυναμικές αναλύσεις (time domain)

Cao, MSc Thesis 2020
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Πρόγραμμα WOODSOL 
- Απόκριση πλαισίων σε φορτίο ανέμου: Δυναμικές αναλύσεις (time domain)

Δισδιάστατα ξύλινα πλαίσια με συνδέσεις 

ροπής σε περιβάλλον Μatlab:

- Ιδιομορφική ανάλυση 

- Μέθοδος ΕΝ1991-1-4 (gust factor)

- Δυναμικές αναλύσεις - άνεμος (πάνω από 

10 εκατομύρια συνολικά)

Cao, MSc Thesis 2020
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Πρόγραμμα WOODSOL 
- Απόκριση πλαισίων σε φορτίο ανέμου: Δυναμικές αναλύσεις (time domain)

Επιταχύνσεις 
vs ISO10137

Cao, MSc Thesis 2020
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Πρόγραμμα WOODSOL 
- Απόκριση πλαισίων σε φορτίο ανέμου: Δυναμικές αναλύσεις (time domain)

Η μέθοδος του EN1991-1-4 (gust factor) 
υποτιμά τις επιταχύνσεις για ελαφριά κτίρια. 
(Ακριβέστερη για βαρύτερα κτίρια).

Cao, MSc Thesis 2020



83

Πρόγραμμα WOODSOL 
- Στατηγική τοποθέτηση επιπλέον μάζας σε έναν όροφο 

Cao, MSc Thesis 2020
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Πρόγραμμα WOODSOL 
- Δυσκαμψία (και αντοχή) συνδέσεων ροπής

H. Stamatopoulos and K. A. Malo. Analysis of moment-resisting beam-to-column timber

connections with screwed-in threaded rods. Submitted to Engineering Structures., 2020.

𝑓𝑣,𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛= 1.5∙ 𝑉𝑢,𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛/ 𝑘𝑐𝑟 ∙ 𝑏 ∙ ℎ

𝐹𝑎𝑥,𝑅 =
𝑛𝑒𝑓

𝑛
∙ min ቊ

𝐹𝑎𝑥,𝛼,𝑅
𝐹𝑡𝑒𝑛𝑠,𝑅
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Πρόγραμμα WOODSOL 
- Δυσκαμψία (και αντοχή) συνδέσεων ροπής

𝐾𝜃,𝑏 =
1

𝑛
∙
𝑀

𝜃𝑏
=

𝑧2

𝑆𝑥𝑥,𝑏1 + 𝑆𝑥𝑥,𝑏2 + 𝑆𝑥𝑦,𝑏2 − 𝑆𝑥𝑦,𝑏1 ∙
𝑧

2 ∙ 𝐿𝑣

𝐾𝜃,𝑐 =
1

𝑛
∙
𝑀

𝜃𝑐
=

𝑧2

𝑆𝑥𝑥,𝑐
𝑐1−c2 + 𝑆𝑥𝑥,𝑐

𝑐3−c4 + 𝑆𝑥𝑦,𝑐
𝑐3−c4 − 𝑆𝑥𝑦,𝑐

𝑐1−c2 ∙
𝑧

2 ∙ 𝐿𝑣

H. Stamatopoulos and K. A. Malo. Analysis of moment-resisting beam-to-column timber

connections with screwed-in threaded rods. Submitted to Engineering Structures., 2020.
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Πρόγραμμα WOODSOL 
- Δυσκαμψία (και αντοχή) συνδέσεων ροπής

Vilguts, A., H. Stamatopoulos, and K.A. Malo. Experimental testing of 
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