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Available methods for structural analysis 
under seismic actions 

 (Equivalent) elastic static method with global behaviour 
factor (q)

 Elastic dynamic method with global behaviour factor (q)

 Inelastic (nonlinear) static method 

 Inelastic (nonlinear) dynamic (response-history) method 

 the use of nonlinear dynamic method is not 
recommended (at the present stage of development): 
complex structural systems in monuments, insufficient 
experience world-wide...

General selection criteria for analysis 
methods

 For initial selection:

 Morphology (configuration) and dynamic 
characteristics of the structural system of the 
monument 

 Importance of the monument

 Monument configuration criteria:

 size and complexity

 regularity

 dynamic characteristics of the structural system 

 Higher importance level ↔ more refined analysis method
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 An important criterion for the final selection of analysis 
method: Ability of the method (as implemented through 
the model set up) to reproduce analytically the (prior) 
behaviour of the monument, in particular the existing 
damage pattern!

 Combination of analysis methods and models, e.g.

elastic analysis of a full model of the monument + 
inelastic analysis of its (most critical and/or important) 
components

is, as a rule, the best way to proceed!

General selection criteria for analysis methods-contn’d

Recommendations for modelling 
(independently of analysis method)

 Modelling of the monument should include (in a single 
model, or as a combination of partial models) the entire 
structural system of the monument

 In analysis of parts (components) of the monument       
 boundary conditions should properly capture the 
actual influence of the remainder of the structure (they 
could be critical re. the stability of the component!)

 Modelling can be carried out using one (or multiple) 
approach(es)
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Recommendations for modelling-contn’d

 Continuum finite elements, 2D (e.g. plane stress elements 
- disks), or, if deemed necessary (e.g. out-of-plane 
modes), 3D elements (e.g. solid (brick) – shells) in 
combination (whenever needed) with
 line elements 
→ acceptable (and common) simplifying assumption: 
isotropic behaviour (not really true in masonry)

 Continuum finite elements are: 
 suitable for elastic analysis of 3D monument structures, 

especially when geometry is complex (usual in practice!)

 feasible in the (usual) case that the acceptable damage 
level in the monument is low 

 properly covered by existing software packages

Indicative models of an unreinforced masonry (URM) 
plane structure (perforated wall)
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Macro-elements of (a) variable geometry, (b) multiple fans, (c) three layers, 
(d) equivalent frame, (e) multiple springs and (f) strut and tie.

 Elastic elements, as a rule, cannot capture the actual 
response of the monument to strong ground motion 

 the output of finite element analysis depends on the 
selected mesh 

→ sensitivity analysis should be carried out using 
different discretizations!

Recommendations for modelling-contn’d
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 Equivalent frames: vertical elements (piers) and horizontal 
elements (spandrels), interconnected through rigid offsets

 can be applied for both elastic and inelastic analysis of 
URM monuments, in either 2D or 3D

 it is the recommended method for 
nonlinear analysis! (it is even covered by 
some available software packages)

 it can be applied either to the entire 
monument or, more often, to properly 
selected substructures 

Recommendations for modelling-contn’d

Modelling of spandrels in masonry buildings 

Beyer 
et al. 
2012
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Input parameters for (inelastic) analysis of 
masonry spandrels 

Cattari & Lagomarsino (2008)

Input parameters for inelastic analysis of masonry spandrels – contn’d 

Deformation related parameters 
(Kappos-Papanikolaou, 2013; 
ASCE-SEI 41-06):

Eef
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 Macroelements: each of them can model one part 
(component) of the monument. They can be defined: 

 based on the initial geometry of the structure, e.g. 
panels corresponding to piers or spandrels

 based on the initial pattern of primary cracks in the 
structure (e.g. from a preliminary elastic finite element 
analysis, or based on the observed damage pattern)

 can be applied to elastic, as well as 
inelastic, analysis of monuments (either 
2D or 3D)

 requires high expertise

 at present, it is not covered by 
commercial software packages

Recommendations for modelling-contn’d

 Strut and tie models: recommended only wherever 
properly anchored ties (metallic or wooden) are present

 can be applied for the analysis of (critical) 2D 
components of the monument 

 difficulty in properly defining the ties (as a rule, 
horizontal) 
→ some tensile capacity of masonry has to be assumed 
(through friction and ‘cohesion’ at the joints)

Recommendations for modelling-contn’d
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 Limit analysis: Modelling of a critical component of the 
monument as a kinematic mechanism (e.g. four-hinged 
arch) that is analysed using kinematic methods (linear 
and/or non-linear)

 Verification of the mechanism: based on limit equilibrium 
conditions (kinematic approach) 

 Selection (based on experience and/or the existing 
damage pattern) of appropriate failure mechanisms 

 determination of horizontal forces that activate the 
selected mechanism 

 applied mainly to inelastic analysis of:
• out-of-plane failure of critical parts of 
the monument (e.g. façade walls, 
gables, tympana)
• arcs

Recommendations for modelling-contn’d

 Modelling uncertainties: 

 High uncertainty in flexural and shear stiffness (Κ) and 
resistance (R) of the individual parts of the structural 
system of a monument (R is needed as input in inelastic 
analysis methods)

 Sensitivity analysis should be carried out (to quantify the 
influence of variability in input values of Κ and R)

 Substantial uncertainty in the role and modelling of floors 
 diaphragm action (or absence of it!)

 For the final selection of the model, critical is its ability to 
reproduce (and explain) the past behaviour of the 
monument (back analysis of existing damage)

Recommendations for modelling-contn’d
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Comparative evaluation –
Verification of analysis methods 

for masonry buildings 

Ερευνητικό πρόγραμμα: Σεισμική Ασφάλεια και Μείωση 
Τρωτότητας Σχολικών Κτιρίων, ΙΠΕ Κύπρου, 2010-13

Τυπικό Σχολικό Κτίριο από ΑΦΤ: B΄ ∆ημοτικό Σχολείο Λεμεσού
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Aνάλυση Τυπικού Σχολικού Κτιριου 
από άοπλη φέρουσα τοιχοποιία

Κάτοψη 34.75×22.10 m και συνολικό ύψος 7.30 m

Φέρουσα λιθοδομή

με προσθήκη ξύλινης στέγης

Ανεξάρτητη προσομοίωση της ξύλινης στέγης

Μεταφορά φορτίων στον υποκείμενο φορέα

Μέρος Α
Ελαστική Ανάλυση
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Προσομοίωση σχολείου από ΑΦΤ

∆υο διαφορετικά 
προσομοιώματα

Επιφανειακά στοιχεία

(ακριβής προσομοίωση)

Γραμμικά στοιχεία

(προσεγγιστική προσομοίωση)

 Προσομοίωση εδαφικών συνθηκών

 Πλήρης πάκτωση

 Ελατηριακή στήριξη για έδαφος Β (συνεκτικό)

 Ελατηριακή στήριξη για έδαφος D (χαλαρό)

 Απλή στήριξη

 Τρεις διαφορετικές αντοχές τοιχοποιίας 

 Ελάχιστη, μέση (πιθανότερη), μέγιστη

Αριθμός προσομοιωμάτων 2×4×3 = 24

Προσομοίωση σχολείου από ΑΦΤ
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Ιδιομορφές τοπικού χαρακτήρα (απουσία διαφραγματικής λειτουργίας)

Ιδιομορφική ανάλυση

Προσομοίωση σχολείου από ΑΦΤ

Θεμελιώδης ιδιομορφή (μέση αντοχή)
επιφανειακά στοιχεία ≈ 0.21 – 0.29 sec
γραμμικά στοιχεία ≈ 0.16 – 0.27 sec

Ιδιομορφική ανάλυση

Σύγκριση μεταξύ προσομοιωμάτων

Πιο δύσκαμπτο

προσομοίωμα

με γραμμικά 
στοιχεία

a(g)

T(s)

Προσομοίωση σχολείου από ΑΦΤ
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Ιδιομορφική ανάλυση αντίστοιχων προσομοιωμάτων

- Με θεώρηση πλήρους διαφράγματος (χωρίς αύξηση μάζας)

- Με ενίσχυση με περιμετρικό σενάζ

Σημαντική

μείωση

ιδιοπεριόδων

Αμελητέες

διαφορές

Προσομοίωση σχολείου από ΑΦΤ

Ιδιομορφική φασματική ανάλυση

 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς

 Προσομοίωμα με γραμμικά στοιχεία

 Μη-ενισχυμένος φορέας

 Μέση αντοχή

 Φάσμα ΕΝ1998 (έδαφος Β)

 Σεισμικοί συνδυασμοί

G + 0.5Q ± EX ± 0.3EY

G + 0.5Q ± EY ± 0.3EX

 150 ιδιομορφές που ενεργοποιούν το 90% της μάζας

 Ιδιομορφική επαλληλία μεγεθών απόκρισης (Μ, Ν)

Προσομοίωση σχολείου από ΑΦΤ
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Ιδιομορφική φασματική ανάλυση

Έλεγχος επάρκειας πεσσών (δυσμενέστερες θέσεις)

Α

Γ

Δ

Β

Προσομοίωση σχολείου από ΑΦΤ

Ιδιομορφική φασματική ανάλυση

Έλεγχος επάρκειας πεσσών (διάγραμμα αλληλεπίδρασης)

Ανεπάρκεια

πεσσών !

Σημαντικές 
ροπές

εκτός επιπέδου

Προσομοίωση σχολείου από ΑΦΤ
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Ανελαστική δυναμική ανάλυση
 ∆ιενέργεια ανελαστικών δυναμικών αναλύσεων με αυξανόμενη 

σεισμική ένταση (IDA)

 Προσομοίωμα με γραμμικά στοιχεία

 Μέση αντοχή

 Ελατηριακή στήριξη για έδαφος Β (συνεκτικό)

 Τελικός στόχος η χάραξη των καμπυλών τρωτότητας του κτιρίου

Μέρος Β
Ανελαστική Ανάλυση

Ανελαστική δυναμική ανάλυση

 Τρία διαφορετικά συνθετικά επιταχυνσιογραφήματα

 Συμβατά με το φάσμα του ΕΝ1998 για έδαφος Β

 12 στάθμες έντασης 0.05g-0.7g για κάθε επιταχυνσιογράφημα

 +3 στάθμες 0.8g-1.2g για το τρίτο επιταχυνσιογράφημα
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 Ανελαστικές ιδιότητες δομικών στοιχείων (πλαστικές αρθρώσεις)

 4 για κάθε πεσσό (μεθοδολογία Penelis)

 2 για κάθε υπέρθυρο (μεθοδολογια Cattari & Lagomarsino)

 Σύνολο 180 αρθρώσεις πεσσών, 66 αρθρώσεις υπέρθυρων

∆ιάγραμμα

ροπών-
στροφών

Ανελαστική δυναμική ανάλυση

 Εκτέλεση ανελαστικών αναλύσεων

 3 φορείς (αρχικός, ενίσχυση με σενάζ, με διάφραγμα)

 2 διευθύνσεις Χ-Χ και Υ-Υ

 12 στάθμες έντασης για τα 3 επιταχυνσιογραφήματα

 +3 στάθμες έντασης για το τρίτο επιταχυνσιογράφημα

 Αυτοματοποιημένη διαδικασία μέσω εντολών API του 
προγράμματος SAP2000

 Σύνολο 3×2×(12×3+3) = 234 αναλύσεις
 Χρόνος εκτέλεσης : από 15’ έως 12+ ώρες ανά ανάλυση

(συνολικά 3-4 εβδομάδες)

Ανελαστική δυναμική ανάλυση
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 Ορισμός σταθμών βλάβης σε επίπεδο δομικού στοιχείου

 DS0 : χωρίς βλάβη, ελαστική συμπεριφορά

 DS1 : μικρή βλάβη

 DS2 : μέση βλάβη

 DS3 : μεγάλη βλάβη

 DS4 : κατάρρευση

B’ ∆ημοτικό Σχολείο Λεμεσού
Καμπύλες τρωτότητας

Από στάθμη βλάβης δομικών στοιχείων σε καθολικό 
δείκτη βλάβης φορέα :

2 κριτήρια : κάτω όριο (συντηρητικό) και άνω όριο

- Κριτήριο κάτω ορίου : Για καθολικό δείκτη βλάβης του κτιρίου 
ίσο με DSx, θα πρέπει τουλάχιστον ένας πεσσός του φορέα 

να φτάσει σε δείκτη βλάβης DSx ή μεγαλύτερο.

- Κριτήριο άνω ορίου : Για καθολικό δείκτη βλάβης του κτιρίου 
ίσο με DSx, θα πρέπει τουλάχιστον το 20 % των πεσσών του 

φορέα να φτάσει σε δείκτη βλάβης DSx ή μεγαλύτερο.

Καμπύλες τρωτότητας
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 Προσδιορισμός μέσων τιμών κατωφλίου σεισμικής έντασης (g)

 Για κάθε φορέα

 Για κάθε διεύθυνση

 Για κάθε στάθμη βλάβης DS1-DS4 ως μέσος όρος
από τα 3 επιταχυνσιογραφήματα

 Χάραξη καμπυλών τρωτότητας με βάση τις τιμές 
κατωφλίου

Καμπύλες τρωτότητας

Ανάλυση κτιρίων από ξυλόπηκτη τοιχοποιία 

Πρόσοψη κτηρίου ξυλόπηκτης 
τοιχοποιίας στην Ιταλία (Calabria)
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Ο ξύλινος φορέας του ξυλόπηκτου 
κτηρίου της Calabria 

 το ιδανικό θα ήταν να χρησιμοποιηθούν χωρικά στοιχεία 
(solid elements) με καταλλήλους μη-γραμμικούς νόμους 
για το ξύλο και την τοιχοποιία και για την μεταξύ τους 
αλληλεπίδραση

 η προσομοίωση της ξυλόπηκτης τοιχοποιίας είναι 
εξαιρετικά σύνθετη λόγω των μη-γραμμικών νόμων των 
υλικών και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης

 ιδιαίτερα σε ιστορικά κτήρια το πρόβλημα περιπλέκεται 
λόγω της αβεβαιότητας στη λειτουργία των μεταλλικών 
συνδέσμων των ξύλινων μελών

 απαιτείται κατάλληλη μεθοδολογία για την απλοποίηση της 
προσομοίωσης

→ χρήση ραβδωτών μη-γραμμικών στοιχείων για την 
ανάλυση όλης της κατασκευής και λεπτομερής ανάλυση 
υποσυνόλων του κτιρίου
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Λεπτομερές προσομοίωμα ξυλόπηκτου φορέα
[Kouris-Kappos, JCH, 2011]

 Προσομοίωση ξύλινων μελών με επίπεδα (2D) στοιχεία. 
 Επιφάνεια διαρροής (και πλαστικό δυναμικό) για το ξύλο βάσει 
ορθότροπου νόμου Hill.

 Ο νόμος σ – ε του ξύλου για μονότονη-μονοαξονική ένταση λήφθηκε 
τριγραμμικός (για ±σ). Έναρξη πλαστικών παραμόρφωσεων στο 40% 
της οριακής αντοχής.

 Νόμος πλαστικής ροής: συσχετισμένος, με ισότροπη κράτυνση

Στάδια της μεθόδου (για πρακτική εφαρμογή):

 Αρχική ελαστική ανάλυση του κτιρίου με γραμμικά στοιχεία 
για την προεκτίμηση των κατακορύφων φορτίων των 
μελών της κατασκευής.

 Ανελαστική ανάλυση υποσυνόλων της κατασκευής
 τα κτίρια από ξυλόπηκτη τοιχοποιία αποτελούνται από 

φατνώματα (ξύλινο πλαίσιο-διαγώνιοι σύνδεσμοι-τοιχοπλη-
ρώσεις), τα οποία αναλύονται ξεχωριστά (με λεπτομερές 
μοντέλο) και προκύπτει το διάγραμμα Ρ-δ κάθε φατνώματος. 

 Το διάγραμμα Ρ-δ κάθε φατνώματος ενσωματώνεται στην 
διαγώνιό του  προκύπτει ένα 3D προσομοίωμα της 
κατασκευής με αρθρωτά συνδεδεμένα γραμμικά στοιχεία

 ο μη-γραμμικός νόμος είναι της μορφής N-δ

[Kouris-Kappos, JCH, 2011]
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Ανάλυση κτηρίου ξυλόπηκτης τοιχοποιίας (Λευκάδα)

κάθε φάτνωμα αναλύεται με μη-γραμμικό (υλικό-
συνθήκες επαφής) μοντέλο πεπερ. στοιχείων  

(πρόγραμμα ANSYS)
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διάγραμμα Ρ-δ του φατνώματος

διάγραμμα Ν-δ της διαγωνίου 

διαγράμματα Ν-δ των κόμβων των διαγωνίων 
σημειακής πλαστικότητας (axial hinge)

Αποτελέσματα ανάλυσης 
κτηρίου Λευκάδας

καμπύλη αντίστασης

μηχανισμός αστοχίας -
‘πλαστικές’ αρθρώσεις

Πεσοί από ΑΦΤ
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Προσομοίωση του ίδιου κτηρίου ως φορέα από ΑΦΤ 
(ισοδύν. πλαίσιο)
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Thank you for your 
kind attention!

Websites:
ajkap.weebly.com/english.html

www.city.ac.uk/engineering-
maths/staff/professor-andreas-
kappos


