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Estimation of deck displacements in RC bridges subjected to asynchronous
seismic excitation and interacting with the soil and the foundation.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αντικεfμενο της παρούσας εργασ ίας είναι η διερεύνηση της επιρροής της χωρικής
μεταβλητότητας της σεισμ ικής κ ίνησης και τη ς αλληλεπfδρασης εδάφους-θεμελfωση ς-ανωδομ ής
στη ανάπτυξη διαφορικ ών μετακινήσεων του καταστρώματος γεφυρών από 0/Σ . Με την ε κτίμηση
μι ας ομάδας κατάλληλα τροποποιημένων χρονοϊστοριών σε κάθε θέση στήριξης και τον

υπολογισμό των δυναμ ι κών σταθερών ελατηρfων και aποσβεστήρων, μελετάται η δυναμική
συμπεριφορά είκοσι διαφορετικών γεφυρών υπό έξι δ ιαφορετικά σενάρια σεισμικής διέγερσης . Τα
αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι ο στοχαστικός χαρακτήρας του σεισμικού κραδασμού επηρεάζει
σημ αντικά την ανάπτυξη διαφορ ικών μετακινήσεων στο επίπεδο του καταστρώματος .

ABSTRACT: The scope of this stυdy is to inνestigate the effect of sρat ial νariabi lity of ground
motion and soi l-foundation-s upe rstrυctυre interaction on the deνelopment of deck relatiνe
displacements in RC bridges. By deriνing a set of spatially modified time histories at each sυpport
point and calculating the dynamic impedance matrix for each pier, twenty different bridge
structures are stυd ied for the case of six different ground motion scenarios. The resυlts indicate
that the stochastic natυre of ground motion has a profoυnd influence on the deνe l opment of
relatiνe displacements at the deck leνel .

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟ ΠΡ Ο ΒΛΗΜΑ

θα μπ ορούσε να είχε προβλεφθεί με σχετική
ευκολfα κα ι συνεπώς να αποφευχθεί με μικρ ό

Οι ισχυροί σεισμοί της τελευταίας δεκαπεντα
ετίας

(Loma Prieta, 1989, Northridge, 1994,
Kobe, 1995, Kocaeli, 1999) έχουν αναδείξει το

κόστος. Εντούτο ις , στην πραγματικότητα πρό
κειται για ένα πρόβλημα εξόχως πολυπαρα
μετρικό και πολύ πλοκο που άπτεται ουσια

ζήτημα της ευαισθησίας των γεφυρών στην

στικό του τ υχη ματικού χα ρακτήρα της σε ι σμι

ισχυρή

κής διέ γερσης η οποία διαφοροποιείται σημα
ντι κό καταμήκος του άξονα της γέφυρας από

εδαφική

κίνηση

καθώς

παρά

το

σχετικά απλό, σε σχέση με τα κοινά
οικοδομικά έργα , στατικό τους σύστημα ,
εμφάνισαν βλάβες με ευρεία έκταση και
πολυμορφία . Μ ια από αυτές τις πε ριπτώσε ις
aστοχίας , fσως από τις πλέον χαρακτη

άποψη πλάτους, συχνοτικού περιεχομ ένου και
χρόνου άφιξης. Οι χωρικές κα ι χρονικές αυτές
δι αφοροποιήσεις
οφείλονται
σε
τέσσερις

βασι κούς παράγοντες: α) Η προσπίπτουσα

ριστικές, αποτελεί η απώλεια έδρασης του
καταστρώματος και τελικά η ολική ή μερική

σεισμική κίνηση χάνει το συγχροτισμ ό της
δηλαδή
την
«Ομοιότητά »
της ,
εξαιτίας

κατάρρευση

διαδοχικών

αυτού

εξαιτίας

των

μεγάλων

ανακλάσεων,

διαθλάσεων

και

διαφορικών (σχετικών) μετακ ινήσεων μεταξύ

επαλληλιών β ) Τα σεισμικά κύματα αφι κνού 

δύο διαδοχ ικών βάθρων (Σχή μα

νται σε κάθε θέση στήριξης με διαφορά φάσης

1).

Πρόκειται για μ ια μορφή aστοχίας η οποία
μοιάζει

ιδιαίτερα

απλή ,

δίνοντας

στον

ανυποψίαστο παρατηρητή την εντύπωση ότι

διότι διαδίδονται με πεπερασμένη ταχύτητα γ)
Οι τοπικές εδαφικές συνθήκες μεταβάλλουν το
πλάτος

και

το συχνοτικό

περιεχόμενο

της
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κίνησης, ειδικά όταν το εδαφικό προφίλ δια

κούς κανονισμούς, ενώ δεν προτείνεται μια

μέσου του οποίου αυτή διαδίδεται διαφορο

ενιαiα μεθοδολογiα σύμφωνα με την οποία οι

ποιείται

κίνηση

με

την απόσταση

εξασθενεί

λόγω

δ)

της

σεισμική

διαφ ορικές μετακινήσεις του καταστρώματος

γεωμετρικής

Η

των γεφυρών ανωδομής να υπολογίζονται ως

εξάπλωσης του μετώπου του κύματος και ΤΙ'!ς

συνάρτηση

απώλειας κυματικής ενέργειας.
Εκτός των παραπάνω σημαντικών ζητη

τότητας, επιρροής τοπικών εδαφικών συνθη
κών και αλληλεπlδρασης εδάφους-ανωδομής .

φαινομένων

χωρικής

μεταβλη

μάτων,

Με εξαίρεση τον Ευρωκώδικα

σχετική

8, Μέρος 2 που
(CEN, Euroρean Committee for Standardization, 1994), και ο οποίος

δυσκαμψlα της προς το έδαφος, δεν μπορεί
να αποδώσει αυτούσιο το πεδίο μετακινήσεων

παρέχει εκφράσεις για τον υπολογισμό των
διαφορικών
μετακινήσεων
αναμενόμενων

ο

σεισμικός

κραδασμός

διαφορο

ποιεlται επmρόσθετα εξαιτίας του γεγονότος

ότι η

θεμελίωση ,

ανάλογα με τη

αφορά τις γέφυρες

που το τελευταίο εισάγει, φαινόμενο γνωστό

μεταξύ γειτονικών βάθρων

ως κινηματική αλληλεπlδραση .

ενημερωτικό παράρτημα για την ανάλυση της

Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω εlναι

ότι υπό συγκεκριμένες συνθήκες προκαλού

χωρικής

μεταβλητότητας ,

καθώς

οι

και

ένα

υπόλοιποι

σύγχρονοι Κανονισμοί είτε αντιμετωπίζουν το

νται σημαντικές δυνάμεις και κυρlως σημαντι

πρόβλημα μέσω πρακτικών οδηγιών για το

κές διαφορικές μετακινήσεις στην κατα(JΙ(ευή ,

πλάτος

οι οποίες δεν θα είχαν αναπτυχθεί υπό το
πρίσμα της θεώρησης σύγχρονης διέγερσης

(MSHTO, 1996, ATC-32, 1998), εlτε αγνοούν
το πρόβλημα τελείως (Ε/39, 1999, Japanese
Design Specifications of Highway Bήdges,
1998).

(Hao, 1989, Zerνa , 1997, Pήce et al., 1998,
Shinozuka et al., 1997, Σέξτος κ.α., 2001) και
συνεπώς δεν θα ήταν δυνατό να προβλε
φθούν μέσω της «κλασικής» προσέγγισης της
πλήρως πακτωμένης στη βάση των βόθρων
γέφυρας.
Από την άλλη, παρά το γεγονός ότι
σημαντική έρευνα έχει διεξαχθεί ως προς κάθε
μΙα από τις επιμέρους ανωτέρω κατευθύνσεις,
οι επιστημονικές εργασίες που επιχειρούν την
συνδυαστική αντιμετώπιση του προβλήματος

εlναι σχετικά περιορισμένες (Der Kiureghian &
Keshishian, 1997, Simeonoν et al., 1997,
Monti et al., 1996, Shinozuka et al., 2000,
Mylonakis & Gazetas, 2000). Εlναι μάλιστα

έδρασης

του

καταστρώματος

2. ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΕΛΑΠΙΚΗΣ Δ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Από τα παραπάνω αναδεικνύεται η αναγκαιό
τητα διαμόρφωσης μιας γενικότερης και
ρεαλιστικότερης
προσέγγισης
δυναμικής
ανάλυσης γεφυρών από 0/Σ ώστε να εκτιμά
ται με τη μέγιστη δυνατή ακρlβεια η σεισμική
κίνηση εισαγωγής και κατά συνέπεια να είναι

εφικτή η αξιόπιστη εκτίμηση του μεγέθους των
αναμενόμενων
διαφορικών μετακινήσεων .
Προς την κατεύθυνση αυτή έχει αναπτυχθεί

μια γενικευμένη μεθοδολογlα

τέτοια η αvομοιομορφlα των παραδοχών και
των αποτελεσμάτων ακόμη και στη μελέτη

2001 a)

των επιμέρους ζητημάτων ώστε τα εξαγόμενα
συμπεράσματα
έχουν
μόνο
μερικώς

αποσύζευξης των προβλημάτων σε διακριτά
στάδια ανάλυσης . Σε πρώτο επtπεδο πρα

υιοθετηθεl από τους σύγχρονους αvτισεισμι-

(Sextos et al.,

η οποία στηρίζεται στη λογική της

γματοποιείται η σύνθεση σεισμικών κινήσεων,
διακριτών σε κάθε θέση στήριξης (βάση
βάθρου ή ακρόβαθρο) μέσω ενός εξελιγμένου
αλγορίθμου χωρικής μεταβλητότητας ο οποίος
λαμβάνε ι υπόψη τη χρονική υστέρηση στην
άφιξη των σεισμικών κυμάτων , την απώλε ια

του συγχροτισμού τους και το ρόλο του
εδαφικού προφlλ σε κάθε θέση . Κατόπιν,

πραγματοποιεlται επιπρόσθετη τροποποlηση
στο

πεδlο των συχνοτήτων

της σεισμικής

κlνησης σε κάθε θέση εξαιτlας της κινηματικής
αλληλεπίδρασης της πασσαλοθεμελίωσης με

το περιβάλλον έδαφος. Οι κινήσεις που
προκύπτουν χρησιμοποιούνται ως ασύγχρονη
Σχήμα

1:

Απώλεια έδρασης καταστρώματο ς

(Loma Pήeta , 1989)
Figure 1: Deck unseating (Loma
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Pήeta,

1989)

διέγερση

στην

κατασκευή .

Η

τελευ ταία

θεωρε ίται ότι εδράζεται σε, επ ίσης διαφορε τι
κό σε κάθε θέση , συστήματα ελατηρlων και

aποσβεστήρων (Beam-on-Dynamic-WinklerSpring Systems) των οποίων τα μ ητρώα

τωπιστεί στον αρχικό (μη-αντισεισμικό) σχε

σύνθετης δυναμικής δυσκαμψίας προκύτττουν

φώσεις aστοχίας του σκυροδέματος ε... και του
χάλυβα ε., λαμβάνονται ίσες προς 0.008 και
0.1 αντίστοιχα. Οι απαιτούμενες σχέσεις

αναλυτικό για κάθε μορφή ταλάντωσης
(οριζόντια, λιΚVΙστική, στροφική) . Η δυνατότη

τα στροφικής ταλάντωσης εξαιτίας της εδαφι
κής ενδοσιμότητας συνδυάζεται με έναν
μηχανισμό πλαστικών στροφών (Kapρos &
Sextos, 2001) που ενεργοποιείται εφόσον οι
ανατττυσσόμενες στη βάση του βάθρου ροπές
κάμψης υπερβούν τη ροπή δ ιαρροής αυτής,
οδηγώντας σε ένα σύστημα μιrγραμμικών
στροφικών ελατηρίων για κάθε βάθρο .

διασμό του

καταστρώματος.

Οι παραμορ

ροπών-καμπυλοτήτων (Μ-φ) των βάθρων και

οι αντίστοιχες τιμές διαρροής και aστοχίας
υπολογίζονται
μέσω
του προγράμματος

RCCOLA (Κόττπος, 1993) ενώ οι σχέσεις
ροπών-στροφών Μ-θ, διαφορετικές για κάθε
βάθρο,

προκύτττουν

με

βάση

το

μήκος

πλαστικής άρθρωσης.
Προκειμένου να διερευνηθεί η επιρροή των

τοπικών εδαφικών συνθηκών στη διαφοροποί

3. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕτΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΠΑ

ΤΗΝ

Εκτ Ι ΜΗΣΗ

ΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ

ανωτέρω

προτεινόμενη

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Αξιοποιώντας

την

μεθοδολογία
και
προγράμματος

με

την

χρήση

του

ASING
(Asynchronous
Supρort lnput Generator) (Sextos et al.,
2001a) μορφώνεται ένα πλαίσιο παραμετρι
κών αναλύσεων μέσω του οποίου επιχειρείται
η μελέτη των διαφορικών μετακινήσεων μιας
διεξοδικά
μελετημένης
στη
βιβλιογραφία
γέφυρας όταν η ασύγχρονη κίνηση , οι τοmκές

εδαφικές

συνθήκες

και

η

αλληλεπίδραση

εδάφους και κατασκευής, αγνοούνται ή
συνεκτιμώνται σε διάφορους συνδυασμούς
κατά τη δυναμική ανάλυση . Παράλληλα
διερευνάται η εκτίμηση του βαθμού σχετικής
σημασίας των παραπάνω φαινομένων στην
ανάπτυξη διαφορικών μετακινήσεων διαφορε
τικών στατικών συστημάτων γεφυρών.

3.1 Γέφυρα αναφοράς
Η γέφυρα Α που επιλέγεται ως βάση της

παραμετρικής ανόλυσης (Calvi & Pinto, 1996)

ηση της σεισμικής κίνησης, θεωρείται ένα
υποθετικό πολυστρωματικό εδαφικό προφίλ
του οποίου η γεωμετρία , πυκνότητα , και
απόσβεση για κάθε στρώση δίνονται στο
Σχήμα 2 (υπενθυμίζεται ότι ο συντελεστής
ποιότητας είναι ίσος προς Q=1/2ξ) . Σύμφωνα
με τις διατάξεις των Ευρωκωδίκων 7 και 8
υπολογίζεται
η
απαιτούμενη
θεμελίωση
(ομάδα
μήκους

3 χ4 πασσάλων, διαμέτρου
1m,
40m, που διατάσσονται σε αξονΙκή
απόσταση SID=3 και συνδέονται μέσω ενός
άκαμτττου
κεφαλόδεσμου
διαστάσεων
8.0χ11 . 0χ2 . 0 m). Πρόκειται για γεν~κά δύσκα
μτττη θεμελίωση, αφενός ως αποτέλεσμα των

μαλακών εδαφικών σχηματισμών, αφετέρου
διότι έπρεπε να διασφαλισθεί πως κάθε πιθα
νή ανότττυξη πλαστικής άρθρωσης θα λάμ
βανε χώρα στη βάση των βάθρων και όχι
στους πασσάλους , ενώ ταυτόχρονα θα παρε
μποδιζόταν η ανάτrτυξη υπερβολικών στρο
φών στο επίπεδο της θεμελίωσης.
Η γέφυρα θεωρείται ότι βρίσκεται στη ζώνη
σεισμικής επικινδυνότητας 111 του ΕΑΚ και
υπόκειται
σε
σεισμική
κίνηση
μέγιστης
εδαφικής επιτάχυνσης 0.24g. Ως συχνοτικό

aσύμμετρος φορέας

περιεχόμενο-«στόχος»,
για
τη
σύνθεση
σεισμικών κινήσεων καταμήκος της γέφυρας

τεσσάρων ανοιγμάτων και συνολικού μήκους

χρησιμοποιείται το φάσμα της καταγραφής

200m, ο οποίος στηρίζεται επί κοίλων βάθρων
ύψους 7 ως 21m (Σχήμα 2). Τα βάθρα

Αθήνας του

είναι

ένας γραμμικός

θεωρούνται ως μονολιθικά συνδεδεμένα με το
κατάστρωμα το οποίο είναι ΚJβωτοειδούς
διατομής . Για τη σύνδεση με τα ακρόβαθρα
υποτίθενται
συνθήκες
άρθρωσης
στην

εγκάρσια

και

κύλισης

στην

διαμήκη

διεύθυνση . Η κατηγορία σκυροδέματος είναι

C30/35 και η μέση θλιτττική αντοχή ίση προς
fcm = 38 Mpa, ενώ ο συντελεστής δυσκαμψίας
ΕΙ λαμβάνεται μειωμένος κατά 50% ώστε να

(ΑΤΗ-03) της Καλλιθέας από το σεισμό της

1999 (μεγέθους Mw=5.9) η οποία

καταγράφηκε

από

το

μόνΙμο

δίκτυο

εmταχυWΙογρόφων του ΙΤΣΑΚ (Anastasίadis
et al., 1999). Παράλληλα, με τη χρήση του
προγράμματος
ASING
εξάγονται
οι
απαιτούμενες ομάδες γραμμικών/μιrγραμμι
κών ελατηρίων και aποσβεστήρων για τα τρία
βάθρα της γέφυρας, μέσω των οποίων είναι
εφικτή η συνεκτίμηση της αλληλεπίδρασης
εδόφους-ανωδομής και του πιθανού σχηματι

αντιστοιχεί σε ρηγματωμένες διατομές 0/Σ.

σμού μηχανισμού πλαστικής άρθρωσης στη

Ζητήματα

θερμοκρασιακών

βάση των βάθρων. Ακολούθως, με την αξιο

συστολοδιαστολών θεωρείται ότι έχουν αντιμε-

ποίηση των συστημάτων ελατηριακής έδρα-

ερπυσμού,

και
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σης και των χωρικό μεταβλητών σεισμικών

κινήσεων, η κατασκευή διακρrτοποιεlται σε
πεπερασμένα στοιχεrα και αναλύεται στο
πεδlο του χρόνου με το πρόγραμμα SAP2000
(Computers and Structures lnc, 1999). Η
γέφυρα αναφορός Α διεγείρεται αποκλειστικό
στην εγκόρσια διεύθυνση .

3.2

διαφορετικό επfπεδα απομεlωσης του ΕΙ των
ρηγματωμένων διατομών 0/Σ (100%, 75%,
και
διαθέτουν

40%

Εκτός από την μελέτη της γέφυρας αναφορός

ριστικό .

Παρόλληλα μελετάται και το ζήτημα της
αυμμετρiας και της κανονικότητας, με την

(H1=14m, H2=14m, H3=14m)
H2=21m, H3=14m).

Α, κρlθηκε αναγκαlα η μελέτη της δυναμικής
εναλλακτικών

συνεπώς
χαρακτη

κατόλληλη μεταβολή του ύψους των βόθρων:
γέφυρες Γ1 (H1=14m, H2=?m, H3=14m), Γ2

Εναλλακτικά συστήματα γεφυρών

συμπεριφορός

αντlστοιχα) και
διαφορετικό δυναμικό

30%,

περιπτώσεων

σπό
όττοψη
στατικού
συστήματος
σεισμικής διέγερσης, προκειμένου να

και
διε

ρευνηθεl σε ποιόν βαθμό οι παρατηρήσεις
που αφορούν το Μοντέλο Α εξακολουθούν να
ισχύουν όταν συγκεκριμένες παρόμετροι μετα
βόλλονται , μια κόθε φορό. Έτσι, αρχικό

και Γ3

(H1=14m,

Εφαρμόζοντας ομοιόμορφη μεταβολή του
ύψους των βόθρων, μεταβόλλονται ομοιόμορ
φα οι δυναμικές ιδιότητες των κατασκευών.
Έτσι , μορφώνεται καταρχήν μια κατασκευή με
κατό 3m μικρότερο (Δ 1) ή
κατό 3m

μεγαλύτερο (Δ2) ύψος βόθρων, ώστε μαζί με

84) οι

τις γέφυρες των προηγούμενων κατηγοριών
(Β , Γ) να καλύmεται ένα ευρύ φόσμα
ιδιοπεριόδων γύρω σπό τη γέφυρα αναφοράς.

οποlες, διατηρώντας τα γεωμετρικό χαρακτη
ριστικά της γέφυρας Α,
αντιπροσωπεύουν

Ένα πρόσθετο ζήτημα το οποlο χρήζει
διερεύνησης εlναι ο τρόπος στήριξης του

επιλέχθηκαν τέσσερις γέφυρες (Β 1 ως

ο - ιm,
ι

S/0• 3
=45m

•••
•••
•••
•••

ΟΜΑΔΑ f"ΙΑΣΣΜΩΝ 3Χ4

14.0m

! 2.3m

\

ΚΑΤΑΠrοΜΑ ι
6.5m

4.0m
Μήκος ονοιγμστος

Συνολικό Μήκος

som.

h=7m

d • 2, 15 t/m 1

νs

• 300 m/sec

νs

• 450 m/sec

νs

• 600 m/sec

νs

• 750 m/sec

200m.

βόθρο

3

hc2Ιm

Σχήμα 2: Γεωμ ετρικά χαρακτηριστικά και στοιχεΙα εδαφικής δομής γέφυρας αναφοράς Α
Figure 2: Geometry and subsoil structure of reference bridge Α
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καταστρώματος στα ακρόβαθρα αλλά κα ι οι

Επmρόσθετα των παραπάνω μοντέλων

συνθήκες αλληλεπίδρασης του τελευταίου με

μορφώνονται πέντε κατασκευές οι οποίες
διαφέρουν από την γέφυρα αναφοράς (Α)

το έδαφος . Έτσι, αρχικό μορφώνεται μια
γέφυρα ταυτόσημ η του Μοντέλου Α, για την

οποία γίνεται η υπόθεση πάκτωσης του
καταστρώματος στο αριστερό ακρόβαθρο
(Ε1). Πρόκειται για έναν μονολιθικό τρόπο
σύνδεσης όχι ιδιαίτερα συνηθισμένο, που
εφαρμόζεται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες
σε περιmώσεις μικρού μήκους ακροβάθρων

Παράλληλα εξετάζεται η θεώρηση (Ε2) ενδό
σιμου εδάφους πίσω από τα ακρόβαθρα, η
οποία και προσομοιώνεται με κατάλληλα
ελατήρια στην διαμήκη και την εγκάρσια
διεύθυνση, για την εκτίμηση των οποίων
χρησιμοποιείται η «μέθοδος αλληλεπίδρασης
εδάφους-ακροβάθρων» των Karantzίkis &

Sρyrakos (2000). Τέλος, μελετάται η περί
mωση όπου η κίνηση του καταστρώματος
επί
του
ακροβάθρου
στην
εγκάρσια
διεύθυνση είναι ελεύθερη μέχρι ενός ορίου

μετακίνησης (Ε3) . Πρόκειται για μια σύγχρονη
τάση κατασκευής , η οποiα έχει ενδιαφέρον να
μελετηθεί έναντι aσύγχρονης κίνησης.

Η

διεύθυνση

διάδοσης των σεισμικών

κυμάτων είναι ένα πρόσθετο σημαντικό ζήτη
μα το οποίο διερευνήθηκε στο πλαίmο της
παραμετρικής ανάλυσης, καθώς δεν είναι
προφανής ο βαθμός στον οποίον η ευνοϊκή ή
δυσμενής επιρροή της aσύγχρονης εγκάρ
σιας διέγερσης στη δυναμική απόκριση μιας
γέφυρας μπορεί να γενικευτεί και για την
περίmωση που ο σεισμικός κραδασμός
διαδίδεται παράλληλα ή υπό γωνiα ως προς
τον άξονα της γέφυρας. Έτm, μελετάται η
δυναμική συμπεριφορά μιας κατασκευής (Ζ1)
όταν αυτή υπόκειται σε ασύγχρονη διέγερση
καταμήκος του όξονό της.
Παράλληλα, κρίθηκε σκόπιμο να επαναλη

φθεί η ανάλυση με μοναδική διαφοροποίηση
την

αρχική

παραδοχή

αναφορικά

με

τη

διέγερση στο βραχώδες υπόστρωμα προκει
μένου να διερευνηθεί πιθανή ευαισθησία των

αποτελεσμάτων στο συχνοτικό περιεχόμενο
του προσπίπτοντος σεισμικού κραδασμού .

μόνο ως προς τις διαστάσεις. Συγκεκριμένα,

εξετάζεται

η

περίπτωση

συνολικού μήκους

μιας

γέφυρας

400m με άνοιγμα SOm

(Η1) σε αντιπαραβολή με μία γέφυρα ίσου
μήκους και δmλάmου ανοίγματος (Η2) . Αντί
στοιχα μελετάται η δυναμική συμπεριφορά
γεφυρών 600m με 12, 6 και 4 ανοίγματα ,

αντιστοίχως (Η3, Η4 και HS).
Βέβαια δεν θα ήταν ρεαλιστικό να υποθέ
σει κανείς πως ο σχεδιασμός του καταστρώ
ματος μιας γέφυρας διαφορετικού ανοίγματος
θα παρέμενε ο ίδιος με αυτόν της γέφυρας Α .
Έτσι, για τις περιτττώσεις των γεφυρών με
άνοιγμα μεγαλύτερο των SOm για το οποίο
είχε σχεδιαστεί ο φορέας, πραγματοποιείται
κατάλληλη τροποποίηση της δυσκαμ ψίας του

συστήματος βόθρο-κατάστρωμα, ώστε ο
των
επιμέρους
δυσκαμψιών,
λόγος
ανηγμένων στο μήκος L και το ύψος Η του
κάθε στοιχείου να παραμένει σταθερός:

Ε/ΚιπΙ L ]

[ Ε/Βfι"'- I
"""'

Η

Λ ΕΙΚο_τΙL]
Μονr.Α

Ε/Βfι"- I Η

(1)

Μονr.Η;

"""'

Επmρόσθετα , γίνεται η υπόθεση ότι οι
γέφυρες με μήκος μεγαλύτερο των 200m (Η 1,
Η2 , Η3, Η4, HS), διαθέτουν κοινό κεντρικό
μέρος το οποίο ταυτίζεται ουσιαστικό με το
μοντέλο Α, τόσο από άποψη ύψους βάθρων
όσο

και

εδαφικών

συνθηκών

(άρα

και

μητρώου δυναμικής δυσκαμψίας) .

3.3 Διαφορετικά σενάρια σεισμικής διέγερσης
Προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός στον

οποίο η δυναμική συμπεριφορά των γεφυρών
επηρεάζεται από την πολυπλοκότητα της
ανάλυσης και τους διαφορετικούς συνδυα

σμούς συνεκτίμησης της χωρικής μεταβλητό
τητας της σεισμικής κίνησης, των τοπικών
εδαφικών συνθηκών και της αλληλεπίδρασης

Για το λόγο αυτόν, και για μια κατασκευή (Ζ2)

του εδάφους με τη θεμελίωση και την
κατασ!(ευή , διαμορφώνονται διαφορετικά σε

της

νόρια διέγερσης για κάθε μία από τις είκοσι

οποίας τα

γεωμετρικά

και

δυναμικό

χαρακτηριστικά ταυτίζονται απόλυτα με αυτό
του Μοντέλου Α,
επελέγη εναλλακτικό
φασματικό περιεχόμενο-«στόχος» ανηγμένο
στην ίδια μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (0.24g)
από τον σεισμό της Loma Pήeta και τη θέση

γέφυρες

Gilroy. Η καταγραφή αυτή ανόγεται σε συνθή

ανάλυσης η οποία θεωρεί πως η κατασκευή

κες βράχου μέσω διαδικασίας αποσuνέλιξης

είναι πλήρως πακτωμένη στις βάσεις των

(deconνolutίon) καθώς χρηmμοποιείται στο

βάθρων, διεγείρεται με απολύτως ομοιό
μορφο και σύγχρονο τρόπο, ενώ οι τοπικές

πλαίσιο αναλύσεων εδαφικής αττόκρισης .

που

μελετώνται .

Ως

επίπεδο

αναφοράς
μεταξύ
των
περιmώσεων
διέγερσης της κάθε γέφυρας (Σενάριο Σ1)

ορίζεται

η

διαδεδομένη

απλούστερη
στην

πράξη

και

πλέον

προσέγγιση
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εδαφικές συνθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη

λόγου Σ2ΙΣ1 <1.0 συνδέεται με ευμενή δυνα

παρά μόνο μέσω του (ενιαίου) φάσματος

μική συμπεριφορά των γεφυρών σε σχέση

σχεδιασμού που στην προκειμένη περίmωση
αφορά την καταγραφή της Καλλιθέας.

πάντα

Στο

πλαίσιο

διέγερση

παύει

του

να

Σεναρίου

είναι

2

(Σ2)

σύγχρονη

η

και

με

την

περίmωση

σύγχρονης

διέγερσης.
Από την προσεκτική αξιολόγηση του Σχή

χαρακτηρίζεται από τη χρονική υστέρηση που

ματος 3α προκύmει ότι η υπόθεση πως ο
σεισμικός κραδασμός ταξιδεύει με πεπερα

προκύmει λόγω της διάδοσης των σεισμικών

σμένη ταχύτητα καταμήκος της γέφυρας,

κυμάτων
με
πεπερασμένη
ταχύτητα .
Ανriστοιχα . το Σενάριο 3 (Σ3) αντιπροσω
πεύει την περίmωση όπου εκτός της

οδηγεί σε αύξηση των διαφορικών μετακινή

διαφοράς φάσης λαμβάνεται υπόψη η απώ

σεων σε σχέση με αυτές που καταγράφηκαν

στην περίmωση της απολύτως σύγχρονης
κίνησης , κυμαινόμενη από 5 ως 40% για τις

λεια του
συγχροτισμού
των σεισμικών
κυμάτων που λαμβάνει χώρα κατά τη
διάδοσή τους εντός του εδαφικού μέσου .
Η περισσότερο ρεαλιστική υπόθεση ότι η

περιmώσεις μικρού μήκους γεφυρών ενώ

γέφυρα

(ομοιόμορφου) σκληρού εδάφους των σενα

θα πρέπει βέβαια στο σημείο αυτό να
σημειωθεί πως καθώς τα βάθρα μιας γέφυ

ρίων Σ1, Σ2 και Σ3 αλλά επί του σχετικά

ρας

μαλακότερου, πολυστρωματικού και χωρικά

φάσης σε διαφορετικά σημεία των μετακινη
σιογραφημάτων εισαγωγής, οι αναmυσσό
μενες
διαφορικές
μετακινήσεις
έχουν
αναπόφευκτα
τυχηματικό
χαρακτήρα ,

δεν

κατασκευάζεται

επί

του

διαφοροποιημένου εδαφικού προφίλ το οποίο
χαρακτηρίζεται από τις μηχανικές και δυναμι

κές ιδιότητες του Σχήματος 2, αποτελεί τη
βάση του Σεναρίου 4 (Σ4) . Εmπρόσθετη

αγγlζει το

350%

στην πλέον εκτεταμένη από

άποψη χρόνου υστέρησης περίmωση μιας εκ
των γεφυρών μήκους

600m.

ταλαντώνονται,

συνεπώς

λόγω

απαιτείται

της

η

διαφοράς

πύκνωση

παραμετρικών

σμικής κίνησης πραγματοποιείται λόγω της

ασφαλέστερη εξαγωγή του μέσου όρου και

κινηματικής αλληλεπίδρασης εδάφους-θεμελί

των

ωσης. Οι

των μεγεθών aπόκρισης . Ενδεικτικά , πάντως,
μελετώντας κανείς τη δυναμική απόκρ ιση της

κινήσεις αυτές επιβάλλονται ως

«διέγερση εισαγωγής» ('Foun datίon lnput
Motion') (Gazetas et al.,1995) στις είκοσι υπό

μελέτη γέφυρες, θεωρώντας αρχικά απόλυτα
άκαμmη και άστρεmη θεμελίωση (ΣS). Η

λοιπών

γέφυρας Ζ2.,

αναλύσεων
στατιστικών

η οποία

την

χαρακτηριστικών

διεγείρεται με την

εναλλακτική σεισμική κίνηση

Gilroy,

για

των

διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών της σει

Loma Pήeta -

παρατηρεί πως σε γενικές γραμμές η

πλήρης συνεκτίμηση της εδαφικής ενδοσιμό
τητας και της απόσβεσης του συστήματος

ανωτέρω δυσμενής επιρροή της διαφοράς

εδάφους-θεμελίωσης αποτελεί την ανάλυση

εξακολουθεί να ισχύει. Έτσι, αν και οι ανωτέ

βάσει του Σεναρίου

6

(Σβ) .

φάσης

στις

διαφορικές

μετακινήσεις

ρω παρατηρήσεις πράγματι καταδεικνύουν
την ποιοτική εξάρτηση των διαφορικών μετα

4.

ΣΧΕτΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΒΑΘΡΩΝ ΠΑ

κινήσεων από τις παραδοχές διάδοσης των

ΔΙΑΦΟΡΕτιΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ

σεισμικών κυμάτων και όχι τις τελικές και

4.1 Επιρροή της διαφοράς φάσης
Προκειμένου να
διερευνηθεί η
σχετική
επιρροή της συνεκτίμησης της άφιξης των
σεισμικών κυμάτων στη βάση των βάθρων με
χρονική υστέρηση όπως πραγματοποιείται

απόλυτες τιμές aύξησής τους, δεν παύουν να
αποτελούν μια πολύ σημαντική ένδειξη της
ευαισθησίας των διαφορικών μετακινήσεων
στον ασύγχρονο χαρακτήρα της διέγερσης.

4.2

Επιρροή της απώλειας συγχροτισμού

στο σενάριο Σ2, ως προς την «κλασική» προ
σέγγιση της απολύτως σύγχρονης κίνησης
(Σ1) , οι διαφορικές μεταΚΙνήσεις μεταξύ των
κεφαλών των βάθρων παρουσιάζονται στην
κανονικοποιημένη μορφή (Σ2/Σ1) του Σχήμα

Στην περίmωση που η διαφορά φάσης
συνδυάζεται με ένα μοντέλο απώλειας
συγχροτισμού (Σ3), η δυναμική συμπεριφορά

τος 3α. Είναι φανερό ότι τιμή του λόγου
Σ2ΙΣ 1>1. Ο αντιπροσωπεύει δυσμενή (αυξητι

περίmωση της μεμονωμένης εκτίμησης της

κή) επιρροή της συνεκτfμησης της διαφοράς

γούμενη ενότητα , οι διαφορικές μετακινήσεις

των 20 γεφυρών ακολουθεί σε γενικές
γραμμές τα όσα ελέχθησαν αναφορικά με την
χρονικής υστέρησης. Όπως και στην προη

φάσης στις μετακινήσεις και τα φορτία διατο

κανονικοποιούνται ως προς τις αντίστοιχες

μής των γεφυρών, ενώ αντίστοιχα ημή του

τιμές της «κλασικής» προσέγγισης της σύγ-
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Σχήμα 3: Ανηγμένη μεταβολή των διαφορικών μετακινήσεων του καταστρώματος για διαφορετικά
σενόρια δυναμικής ανάλυσης (Σ2ΙΣ1 , Σ3/Σ1, Σ4/Σ3 και Σ6/Σ4)

Figure 3: Normalised relatiνe moνement νaήation for νaήous scenaήos of dynamic analysis
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χρονη ς διέγερσης του σεναρίου Σ1 (Σχήμα

κατασκευής

3β) . Από τη μελέτη του τρόπου μεταβολής

(200m, 400m

ή

600m).

Από την

των διαφορικών μετακινήσεων προκύπτει ότι

στατιστική επεξεργασία των
αυτών δεδομένων προκύπτει

αυτές έχουν την τάση να αυξάνουν σημαντικά
με το συνολικό μήκος των γεφυρών. Το

μέσος όρος μ όσο και η τυπική απόκλ ιση σ
δείχνουν μια τάση να αυξάνονται λογαριθμικά

γεγονός aυτό οφείλεται στο ότι η απώλεια του
συγχροτισμού των σεισμικών κυμάτων , όπως

με

την

απόσταση

και

συγκριτικών
ότι τόσο ο

συνεπώς

να

απόστασης με αποτέλεσμα γέφυρες μεγάλου

εκφραστούν
με
τι ς
ε μπειρικές
σχέσεις
παλινδρόμησης του
Σχήματος 4. Αυτό
σημαίνε ι ότι θα ήταν δυνατόν, στη λογι κή

μήκους να διεγε ίρονται με σημαντι κά λιγότερο

ενός δυσμενούς σεναρίου που εκφράζε ται ως

και η χρονική υστέρηση , είναι συνάρτηση τη ς

συσχετισμ ένες μεταξύ τους σεισμ ι κές κινή

το

σεις, ή αλλι ώς , κινήσεις οι οποίες χαρακτη
ρίζονται από μεγαλύτερη τυπι κή απόκλι ση για
κάθε χρονική στιγμή t. Παράλληλα , το συνο
λικό μήκο ς γέφυρας της τάξ ης των 400m

παράγοντας

ενίσχυση ς

διαφ ορικών

μ ετακινήσεων ,

μπορεί να χαρακτηριστεί ως μ ι α ορ ιακή τιμή

ανάλογα με το μήκος της γέφυρας L. Ο
παράγοντας αυτός μπορεί να εκφρασθε ί ως:

άθροισμα

μ+σ,

να

Ro

οριστεί
των

ένας

σεισμικών

ο

οποί ος

να

αυξάνει τις υπολογισθε iσες λόγω σύγχρονης

διέγερσης

πέρα aπό την οποία οι διαφορικές μετακι

νήσεις αυξάνονται σημαντικά (50-350%). Στο
σημ είο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως ο
Ευρωκώδικας 8, όντας ο μόνος αντισεισμικός
κανονισμ ός που οριοθετεί ποσοτικά τις

δa

διαφορικές

μετακινήσει ς

= Ro δs = (0.8 !n(L) -2.8) δs

δs

(2)

Για παράδειγμα , για μια γέφυρα μήκους

450m,

οι

αναμενόμενες

διαφορικές

κίνησης θα πρέπει να λαμ βάνονται υπόψη ,

μετακινήσεις δ. αναμένεται να είναι διπλάσιες
αυτών
που
υπολογ ίζονται
μέσω
τη ς

ορίζει τα

ως το όριο συνυπολογισμού

«κλασικής » ανάλυσης σύγχρονης διέγερση ς .

της χωρικής μ εταβλητότητας , διάταξη που με

βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις κρίνεται

Είναι φανερό ότι η σχέση (2) έχει ε μπειρικό
χαρακτήρα , αφορά γέφυρες μή κους tA::600m

ότι είναι δυνατό να οδηγήσει σε υποτίμηση

και

των αναμενόμενων μεγεθών μετακίνησης.

γεφυ ρών ,

Από τα Σχήματα 3α και 3β προ κύπτει ότι
οι διαφορι κές μετακινήσεις αυξάνονται με το

παραμετρικές
αναλύσεις
ως
προ ς
τα
χαρα κτηρι στικά του σεισμού αναφοράς και τις
εδαφικές συνθήκες προτού επαληθευθεί

περιπτώσεις

όπου

600m

φαινόμενα

aσύγχρονης

συνολικό μήκος της γέφυρας. Πρ ος την
κατεύθυνση αυτή , επιχειρήθηκε η συσχέτι σ η

αν

και

έχει

προκύψει

εντούτοις

απαιτεί

από

πλήθος

εκτεταμ ένες

πλήρως . Δεν πα ύει ό μ ως να αποτελεί μι α

του μέσου όρου μ κα ι της τυπικής απόκλ ισης

προσεγγιστική έκφραση , η οποία , ελλείψ ει

σ

άλλων δεδομένων, μπορε ί να βοηθήσει στη
κατασκευαστική
διαμ όρφωση
κατάλληλου
πλά το υς έδρασης του καταστρώματο ς .

του

λόγου

μεταβολής

Σ3/Σ1

των

διαφορικών μ ετακινήσεων για όλα τα βάθρα
των

20

γεφυρών με το συνολικό μή κος της
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Figure 4 : Correlation of deck dίfferentίal displacements with the oνerall bridge length
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Επιρροή

4.3

των

τοπικών

εδαφικών

συνθηκών

είναι φανερή η ευμενής ή δυσμενής επιρροή
των

φαινομένων

αλληλεπίδρασης

στις

Όταν, επιπρόσθετα στη διαφορό φόσης και

διαφορικές
μετακινήσεις
των
γεφυρών
γεγονός που είναι αναμενόμενο καθώς η

στη μείωση του συγχροτισμού, συνεκτιμάται ο

σεισμική

ρόλος

θεμελίωσης και του υποκείμενου εδάφους
είναι σε σημανπκό βαθμό συζευγμένη και

του

εδαφικού

προφίλ

στη

διαφοροποίηση της σεισμικής κίνησης από

απόκριση

της

ανωδομής,

θέση σε θέση (Σ4) , τότε επηρεάζονται τόσο οι
συντιθέμενες σεισμικές κινήσεις εισαγωγής

πολυπαραμετρική ,

όντας

δυναμική

μεταξύ

όσο και η τελική δυναμική απόκριση των
γεφυρών. Και πόλι, οι διαφορικές μετακι

βαλλόμενων) δυναμικών χαρακτηριστικών
της κατασκευής, των (επίσης μεταβαλ

νήσεις παρουσιάζονται στην ανηγμένη μορφή

λόμενων) στατικών και δυναμικών ιδιοτήτων

Σ4/Σ3 του Σχήματος 3γ, ώστε να απομονωθεί

σχέση

μια

της

συνεχής

των

(μετα-

εδαφικών συνθηκών

του εδάφους, καθώς και του τυχηματικού χα
ρακτήρα της σεισμικής διέγερσης . Δεν παύει
όμως να αναδεικνύει το ότι η αλληλεπίδραση

καταμήκος της γέφυρας. Είναι φανερό πως η
εδαφική ενίσχυση που λαμβόνει χώρα

του συνολικού συστήματος γέφυρας-θεμε
λίωσης-εδάφους αποτελεί σημαντικό παρό

εξαιτίας του πολυστρωματικού χαρακτήρα ,

γοντα διαφοροποίησης της σεισμικής συμπε

της

και της

ριφοράς των γεφυρών και συνεπώς η συ νε

απόσβεσης του εδαφικού προφίλ, τόσο σε

κτίμησή της αποτελεί προΟπόθεση για την
αξιόπιστη εκτίμηση του μεγέθους των μετα
κινήσεων. Η σημαντική αυτή σύζευξη των
ανωτέρω φαινομένων μελετάται παραμετρι κό

κα ι να αναδειχθεί τελικό,
διαφοροποίησης των

η σημασία της

μεταβολής των δυσκαμψιών,

επίπεδο φασματικής ενίσχυσης όσο και
αύξησης της μέγιστης εδαφικής επιτόχυναης,
οδηγεί στην αύξηση κατ' απόλυτη τιμή των
μετακινήσεων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυα
σμό με τη διαφοροποίηση του εδόφους κατα
μήκος του άξονα της γέφυρας εντείνει ακόμη
περισσότερο τις αναπτυσσόμενες διαφορικές
μετακινήσεις του καταστρώματος οδηγώντας

αλλού

(Sextos et al., 2001b).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με τη χρήση γενικευμένης μεθοδολογίας για

σε σημαντική, και σχεδόν ομοιόμορφη , μέση

τη

αύξησή τους κατά περίπου

τροποποιημένων

70%.

θέση

σύνθεση
στήριξης

μιας

ομάδας

χρονοϊστοριών
και

τον

κατάλληλα
σε

υπολογισμό

κάθε
των

Επιρροή της αλληλεπίδρασης εδάφους
θεμελίωσης-ανωδο μής

δυναμικών σταθερών ελατηρfων και aποσβε

Όταν η κινηματική αλληλεπiδραση συνεκτι

ρετικά σενάρια σεισμικής διέγερσης.
Σε επiπεδο διαφορικών μετακινήσεων, η
δ!αφορό φάσης και η απώλεια της συνάφειας

4.4

μάται στο πλαίσι ο της ανόλυσης (ΣS), τότε
παρατηρείται φιλτρόρισμα των υψηλών συ
χνοτήτων της θεμελίωσης και ως εκ τούτου
της aπόκρισης της κατασκευ ής. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα οι διαφορικές μετακινήσεις να
παρουσιάζουν ομοιόμορφη μείωση περίπου
10% συγκρινόμενες με την περίτπωση των

τοπικών εδαφικών συνθηκών (Σ4) .
Η

αδρανειακή αλληλεπίδραση, εξάλλου ,

που μελετάται στο σενάριο Σ6 , ολοκλη
ρώνοντας ουσιαστικό την προσέγγιση συνε
κτίμησης της ενδοσψότητας και απόσβεσης

της θεμελίωσης αποτελεί, όπως αναμενόταν,
έναν ιδιαιτέρως σημαντικό παράγοντα διαφο
ροποίησης της δυναμικής συμπεριφοράς των
εξεταζόμενων γεφυρών. Η δυναμική απόκρι

ση που υπολογίζεται ανάγεται στην περί

στήρων, μελετάται η δυναμική συμπεριφορά
είκοσι διαφορετικών γεφυρών υπό έξι διαφο

της κίνησης είναι δυνατό να είναι ιδιαίτερα
δυσμενής ακόμη και σε μικρού μήκους γέφυ
ρες, ενώ η αύξηση αυτή είναι περισσότερο
έντονη όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος της κα
τασκευής, παρουσιάζοντας λογαριθμική συ
μπεριφορά τουλάχιστον μέχρι μήκος

600m.

Η σεισμική κίνηση είναι διαφορετική από
θέση σε θέση όχι μόνο εξαιτίας της διαφορός
φόσης και της απώλειας σuγχροτισμού αλλά
επίσης λόγω των τοπικών εδαφικών συν
θηκών και της κινηματικής αλληλεπίδρασης .
Τα φαινόμενα της χωρικής μεταβλητότη
τας, των τοπικών εδαφικών συνθηκών και της

αλληλεπίδρασης εδάφους-ανωδο μής είναι ε
ντόνως συζευγμένα και η σχετική τους σημα

mωση όπου τα φαινόμενα αλληλεπίδρασης

σία δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί με ευκολία

αγνοούνται πλήρως, δηλαδή στα αποτελέ

προκαταβολικά. Συνεπώς θα πρέπει να συνε

σματα του σεναρίου Σ4 .
Από την εξέταση του Σχήματος 3δ δεν

σης και του ανπσεισμικού σχεδιασμού .

κτιμώνται στην φόση της δυναμικής ανάλυ
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