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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε κατάλληλη µεθοδολογία για την
αναθεώρηση αναλυτικών µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων µιας κατασκευής, µε βάση τις
πραγµατικές καταγραφές της απόκρισής των κατασκευών σε διάφορους τύπους δυναµικών
διεγέρσεων. Η εν λόγω µεθοδολογία βασίζεται στη γνώση των ιδιοσυχνοτήτων και των
ιδιοµορφικών συνιστωσών της κατασκευής, οι οποίες αναγνωρίζονται µε κατάλληλη
µεθοδολογία. Η µεθοδολογία αναθεώρησης επιτρέπει την βαθµονόµηση µεγεθών του
αναλυτικού µοντέλου (π.χ. δυσκαµψία στοιχείων, µέτρο ελαστικότητας κλπ) µέσω µιας
διαδικασίας βελτιστοποίησης των προβλέψεων του µοντέλου ώστε τελικά να προσεγγίζει στο
µέγιστο δυνατό βαθµό τα πραγµατικά δυναµικά χαρακτηριστικά της κατασκευής. Η
προτεινόµενη µεθοδολογία εφαρµόζεται σε δύο γέφυρες της Εγνατίας οδού που
ενοργανώθηκαν µε ειδικά δίκτυα επιταχυνσιογράφων και καταγράφηκε η απόκρισή τους τόσο
λόγω κυκλοφοριακού φόρτου, όσο – σε µία από αυτές – και λόγω µικρής έντασης σεισµικής
διέγερσης. Παρουσιάζονται µε λεπτοµέρεια τα αποτελέσµατα της αναθεώρησης των
µοντέλων και εξάγονται συµπεράσµατα για την συµπεριφορά των γεφυρών µε βάση τις
µετρούµενες ταλαντώσεις.
ABSTRACT: In this work, a methodology for structural model updating based on vibration
measurements has been developed. The methodology is based on the identified modal
frequencies and modeshape components of the structure. The model updating methodology
allows the reconciling of some properties of the FE model (e.g. stiffness of elements,
modulus of elasticity etc) by optimizing an overall measure of fit between measured and
model predicted modal characteristics. The proposed methodology has been applied for
updating the FE models of two bridges of Egnatia Odos motorway, which have been
instrumentated with a dense network of accelerometers and their response induced by
ambient and earthquake excitations has been monitored. Detailed model updating results are
presented and conclusions are drawn for the behavior of the bridges based on the measured
vibrations.
1

∆ιδακτορικός Φοιτητής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, email:
entotsio@mie.uth.gr, kyperros@mie.uth.gr
2
Καθηγητής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, email: costasp@mie.uth.gr
3
Τµηµατάρχης Τακτ. Συντήρησης Μεγ. Τεχν. Έργων, Εγνατία Οδός Α.Ε., email: ppane@egnatia.gr
4
∆ιευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών, email: lekidis@itsak.gr,
christos@itsak.gr
5
Ερευνητής, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών, email: salonikios@itsak.gr,
makarios@itsak.gr, sous@teiser.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για το σχεδιασµό και την ανάλυση των κατασκευών απαιτείται γενικά ένα µαθηµατικό
µοντέλο που αντιπροσωπεύει τη συµπεριφορά της κατασκευής. Το καταλληλότερο εργαλείο
µοντελοποίησης κατασκευών είναι στις µέρες µας η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων.
Εντούτοις, συχνά παρατηρείται ότι το αρχικό µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων είναι µια
φτωχή αντανάκλαση της κατασκευής, ιδιαίτερα στον τοµέα πρόβλεψης της δυναµικής
συµπεριφοράς της. Οι ανακρίβειες προκύπτουν λόγω των απλοποιήσεων και των
εξιδανικεύσεων που γίνονται κατά τη µοντελοποίηση. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί
διάφορες µέθοδοι αναθεώρησης του αρχικού µοντέλου των κατασκευών χρησιµοποιώντας
πειραµατικά δεδοµένα (Christodoulou and Papadimitriou 2007). Αυτές οι τεχνικές βασίζονται
στην ελαχιστοποίηση των σφαλµάτων πρόβλεψης του µοντέλου είτε µε βάση τις µετρούµενες
χρονικές ιστορίες απόκρισης είτε µε βάση τα µετρούµενα ιδιοµορφικά χαρακτηριστικά στην
περίπτωση γραµµικών µοντέλων κατασκευών.
Σκοπός της αναθεώρησης µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων είναι η τροποποίηση
παραµέτρων του αριθµητικού µοντέλου, όπως η µάζα, η δυσκαµψία και οι συντελεστές
απόσβεσης, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη συµφωνία µεταξύ των µετρήσεων και των
προβλέψεων του µοντέλου. Ιδίως στην περίπτωση όπου το αναθεωρηµένο µοντέλο
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για λόγους πρόβλεψης της συµπεριφοράς της κατασκευής σε
µη δοκιµασµένες συνθήκες φόρτισης ή σε τροποποιηµένες δοµικές διαµορφώσεις, είναι
σηµαντικό η βελτίωση της σύγκλισης ανάµεσα στα µετρητικά δεδοµένα και στις προβλέψεις
του µοντέλου να επέλθει από τη διόρθωση των εσφαλµένων υποθέσεων µοντελοποίησης και
όχι µε τη δηµιουργία άλλων, χωρίς φυσικό νόηµα, τροποποιήσεων στο µοντέλο.
Η αναθεώρηση µοντέλων κατασκευών είναι ένα αντίστροφο πρόβληµα, σύµφωνα µε το
οποίο το µοντέλο µίας κατασκευής, συνήθως ένα µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων,
προσαρµόζεται έτσι ώστε είτε οι χρονικές ιστορίες απόκρισης είτε τα ιδιοµορφικά
χαρακτηριστικά που προβλέπονται από το µοντέλο, να συµπίπτουν όσο γίνεται περισσότερο
µε τις αντίστοιχες µετρούµενες ποσότητες. Τα αναθεωρηµένα µοντέλα που προκύπτουν
αναµένεται να είναι ακριβέστερα στις προβλέψεις απόκρισης σε µελλοντικά φορτία, και να
µπορούν να δώσουν µία εκτίµηση των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται µε τις προβλέψεις
απόκρισης. Συνήθως, στην πράξη κατά την εφαρµογή του αντίστροφου προβλήµατος της
αναθεώρησης µοντέλων παρουσιάζονται προβλήµατα αριθµητικής δισεπιλυσιµότητας (illconditioning) λόγω της µη ευαισθησίας της απόκρισης σε µεταβολές των παραµέτρων των
µοντέλων, και µη µοναδικότητας (Udwadia and Sharma 1978; Berman 1989; Katafygiotis and
Beck 1998; Katafygiotis et al. 2000) λόγω του περιορισµένου αριθµού µετρητικών δεδοµένων
σε σχέση µε τον µεγάλο αριθµό των παραµέτρων που απαιτούνται για την περιγραφή
λεπτοµερειών των κατασκευών κατά τη µοντελοποίηση. Πρόσθετες δυσκολίες και
περιορισµοί στην ευρωστία και την αξιοπιστία, που σχετίζονται µε την ανάπτυξη
αποτελεσµατικών µεθοδολογιών αναθεώρησης µοντέλων είναι:
•

Τα σφάλµατα µοντελοποίησης που είναι αναπόφευκτα, αφού η κατηγορία µοντέλων που
συνήθως επιλέγεται δεν µπορεί να προσοµοιώσει πλήρως την πραγµατική συµπεριφορά
της κατασκευής. Για παράδειγµα, το σφάλµα διακριτοποίησης, που προκύπτει λόγω της
προσέγγισης µιας συνεχούς δοµής από έναν πεπερασµένο αριθµό µεµονωµένων
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στοιχείων, είναι έµφυτο στην τεχνική των πεπερασµένων στοιχείων. Άλλα σφάλµατα
µπορεί να οφείλονται στις υποθέσεις και τις απλοποιήσεις που γίνονται σε σχέση µε την
επιλογή των στοιχείων, τη µοντελοποίηση των συνοριακών συνθηκών, των συνδέσεων,
κλπ.
•

Η παρουσία θορύβου στα δυναµικά µετρητικά δεδοµένα, ιδιαίτερα στις µεγάλες
ιδιοσυχνότητες. Τα δεδοµένα δυναµικών µετρήσεων εµπεριέχουν σφάλµατα που
οφείλονται είτε σε ελαττωµατικά όργανα, είτε σε περιβαλλοντικές αλλαγές κατά τη
διάρκεια των µετρήσεων, είτε σε ανεπαρκή επεξεργασία των αρχικών δεδοµένων. Η
παρουσία θορύβου, έχει σαν αποτέλεσµα να περιορίζεται ο αριθµός των ιδιοµορφικών
χαρακτηριστικών που µπορούν να προσδιοριστούν αξιόπιστα και ιδίως αυτών των
υψηλότερων συχνοτήτων, όπου η αναλογία σήµατος προς θόρυβο είναι πολύ µικρή.

•

Τα ελλιπή µετρητικά δεδοµένα, αφού η απόκριση της κατασκευής καταγράφεται σε
περιορισµένο αριθµό θέσεων, λόγω του περιορισµένου αριθµού διαθέσιµων αισθητήρων
ή λόγω της περιορισµένης προσβασιµότητας στην κατασκευή. Εποµένως, οι
πληροφορίες σχετικά µε την πλήρη ιδιοµορφή είναι περιορισµένες. Επιπλέον, οι
αισθητήρες δεν διατάσσονται πάντα κατάλληλα πάνω στην κατασκευή ώστε να
συλλέγεται η µέγιστη δυνατή πληροφορία για το µετρούµενο σύστηµα.

•

Μη διέγερση όλων των ιδιοσυχνοτήτων της κατασκευής λόγω του περιορισµένου εύρους
της διέγερσης και εποµένως της απόκρισης. Η διέγερση ορισµένων µόνο ιδιοσυχνοτήτων
της κατασκευής έχει σαν αποτέλεσµα να αποκρύπτονται µερικές από τις δυναµικές
ιδιότητες του συστήµατος. Από πειραµατικής απόψεως, είναι δυσκολότερο να διεγείρει
κάποιος τις υψηλότερες ιδιοσυχνότητες ενός συστήµατος από ότι τις χαµηλότερες, καθώς
απαιτείται περισσότερη ενέργεια.

•

Η σύζευξη ιδιοµορφών στο µετρούµενο εύρος συχνοτήτων δυσκολεύει την αναγνώριση
ιδιοµορφών µε πολύ κοντινές συχνότητες. Αυτή η δυσκολία παρατηρείται κυρίως στις
υψηλότερες συχνότητες όπου η πυκνότητα των ιδιοµορφών είναι συνήθως µεγαλύτερη.

Ένας µεγάλος αριθµός µεθοδολογιών αναθεώρησης µοντέλων κατασκευών (π.χ. Vanik et al.
2000; Bohle and Fritzen 2003; Hjelmstad and Shin 1996; Mottershead and Friswell 1993;
Farhat and Hemez 1993; Cappechi and Vestroni 1993; Link 1998; Lam et al. 2004; Yuen and
et al. 2006; Alvin 1997) έχουν προταθεί στο παρελθόν για να βελτιώσουν µοντέλα, κυρίως
πεπερασµένων στοιχείων, µε βάση δυναµικές µετρήσεις οι οποίες προκύπτουν από ένα
σύστηµα ενοργάνωσης. Κάθε µια από τις προτεινόµενες µεθόδους παρουσιάζει
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα και γενικά δεν υπάρχει µια γενικής χρήσης, αποδεκτή,
µεθοδολογία για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων που παρουσιάζονται
στην διαδικασία της αναθεώρησης µοντέλων. Λεπτοµερείς ανασκοπήσεις σχετικά µε την
αναθεώρηση µοντέλων κατασκευών υπάρχουν στις εργασίες των Mottershead and Friswell
(1993) και Doebling et al. (1996). Η εκτίµηση του βέλτιστου µοντέλου είναι ευαίσθητη σε
αβεβαιότητες που οφείλονται στους περιορισµούς των µαθηµατικών µοντέλων που
χρησιµοποιούνται για την προσοµοίωση της συµπεριφοράς της πραγµατικής κατασκευής, τα
σφάλµατα που περιέχονται στις µετρήσεις, τον αριθµό και τύπο των ιδιοµορφικών
χαρακτηριστικών ή των χρονοιστοριών απόκρισης που χρησιµοποιούνται στην διαδικασία

3

αναθεώρησης, όπως επίσης και στις συναρτήσεις σφαλµάτων οι οποίες εισάγονται για να
µετρήσουν τη διαφορά µεταξύ των µετρούµενων χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών
που προβλέπονται από το µοντέλο. Τα βέλτιστα δοµικά µοντέλα που προκύπτουν από αυτές
τις µεθόδους χρησιµοποιούνται για την πρόβλεψη της απόκρισης και της αξιοπιστίας της
κατασκευής (Beck and Katafygiotis 1998; Papadimitriou et al. 2002; Beck and Au 2002),
καθώς και για τον έλεγχο της δοµικής ακεραιότητάς της (Sohn and Law 1997; Fritzen et al.
1998; Vestroni and Cappechi 2000; Vanik et al. 2000; Teughels and De Roeck 2005).
Στο αντίστροφο πρόβληµα της αναθεώρησης µοντέλων κατασκευών, οι τιµές των
παραµέτρων ενός θεωρητικού µοντέλου µίας κατασκευής επαναπροσδιορίζονται, έτσι ώστε
οι προβλεπόµενες ιδιοµορφικές ιδιότητες του µοντέλου ή οι χρονικές ιστορίες απόκρισης, να
είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά µε τις αντίστοιχες µετρούµενες ποσότητες (π.χ. Hjelmstad
and Shin 1996; Alvin 1997; Bohle and Fritzen 2003; Teughels and De Roeck 2005). Αυτό το
πρόβληµα υπολογισµού της τιµής των δοµικών παραµέτρων ενός µοντέλου
χρησιµοποιώντας µετρητικά δεδοµένα (ιδιοµορφικές ιδιότητες ή χρονικές ιστορίες απόκρισης)
συνήθως διατυπώνεται σαν ένα πρόβληµα ελαχιστοποίησης σταθµισµένων υπολοίπων. Ως
µέτρο των υπολοίπων ορίζεται η διαφορά µεταξύ των µετρούµενων και των προβλεπόµενων
από το µοντέλο δεδοµένων.
Στη παρούσα εργασία χρησιµοποιούνται συνηθισµένες τεχνικές βελτιστοποίησης για την
εύρεση των βέλτιστων τιµών των δοµικών παραµέτρων που ελαχιστοποιούν το µέτρο των
σταθµισµένων υπολοίπων. Παρουσιάζονται αποτελέσµατα αναθεώρησης µοντέλων
πεπερασµένων στοιχείων για δύο ενοργανωµένες γέφυρες της Εγνατίας Οδού, Πολύµυλου
(Γ9) και Καβάλας (Γ2). Για τη γέφυρα Γ9 του Πολύµυλου γίνεται αναθεώρηση δύο
κατηγοριών µοντέλων χρησιµοποιώντας δεδοµένα από περιβαλλοντικές και σεισµικές
διεγέρσεις. Για τη γέφυρα Γ2 της Καβάλας, γίνεται αναθεώρηση τριών κατηγοριών µοντέλων,
χρησιµοποιώντας προσοµοιωµένα δεδοµένα και δεδοµένα από περιβαλλοντικές διεγέρσεις.
Έµφαση δίνεται στην παρουσίαση των προβληµάτων που εµφανίζονται στην αναθεώρηση
µοντέλων, όπως την ύπαρξη πολλαπλών τοπικών και καθολικών ελάχιστων.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Στόχος των µεθοδολογιών αναθεώρησης µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων είναι ο
N
υπολογισµός των παραµέτρων θ ∈ R θ µιας οµάδας γραµµικών µοντέλων πεπερασµένων
στοιχείων που περιγράφουν µια κατασκευή, έτσι ώστε οι ιδιοσυχνότητες και τα
N
ιδιοδιανύσµατα {ω r (θ ), φr (θ ) ∈ R 0 , r = 1," , m} που προβλέπονται από τα µοντέλα
πεπερασµένων στοιχείων να προσεγγίζουν κατά το δυνατόν καλύτερα τα ιδιοµορφικά
N
χαρακτηριστικά {ωˆ r , φˆr ∈ R 0 , r = 1," , m} που προκύπτουν πειραµατικά από την
κατασκευή, όπου m είναι ο αριθµός των ιδιοµορφών που λαµβάνονται υπόψη, και N 0 είναι
ο αριθµός των µετρούµενων βαθµών ελευθερίας. Το πρόβληµα της εύρεσης των βέλτιστων
τιµών των παραµέτρων θ µπορεί να αντιµετωπιστεί ως ένα µονοκριτηριακό πρόβληµα
ελαχιστοποίησης των σταθµισµένων ιδιοµορφικών υπολοίπων (weighted modal residuals,
Christodoulou και Papadimitriou 2007).
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(1)

Ο πρώτος όρος στην εξίσωση (1) καλείται ιδιοµορφικό υπόλοιπο για την r ιδοσυχνότητα και
εκφράζει τη διαφορά µεταξύ των µετρούµενων και των προβλεπόµενων από το µοντέλο
τιµών για την r ιδιοσυχνότητα, ενώ ο δεύτερος όρος καλείται ιδιοµορφικό υπόλοιπο για την
r ιδιοµορφή και εκφράζει τη διαφορά µεταξύ των µετρούµενων και των προβλεπόµενων από
το µοντέλο τιµών για τις ιδιοµορφικές συνιστώσες της r ιδιοµορφής, όπου || z ||2 = z Tz είναι
το σύνηθες Ευκλείδειο µέτρο και β r = φˆrT φr (θ ) / φrT (θ )φr (θ ) είναι ένας συντελεστής
κανονικοποίησης που εξασφαλίζει ότι οι µετρούµενες συνιστώσες των ιδιοµορφών στους
µετρούµενους βαθµούς ελευθερίας είναι κοντά στις προβλεπόµενες από το µοντέλο βr φr (θ )
συνιστώσες για µία συγκεκριµένη τιµή των παραµέτρων θ . Οι συντελεστές κανονικοποίησης
προκύπτουν από την ελαχιστοποίηση του µέτρου της διαφοράς φr (θ ) − β r (θ ) φˆr (θ ) . Οι
συντελεστές βαρύτητας wωr ≥ 0 και wφr ≥ 0 , r = 1," , m , ικανοποιούν τη συνθήκη
m
[ wωr + wφr ] = 1 . Η αντικειµενική συνάρτηση J (θ ; w ) αντιπροσωπεύει το συνολικό µέτρο
r =1
της διαφοράς µεταξύ των µετρούµενων δεδοµένων και των προβλεπόµενων από το µοντέλο
ιδιοµορφικών χαρακτηριστικών. Η ευαισθησία των αναθεωρηµένων µοντέλων στην επιλογή
των συντελεστών βαρύτητας έχει µελετηθεί από Christodoulou και Papadimitriou (2007).

∑

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ9 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ
Περιγραφή Γέφυρας
Η γέφυρα Γ9 του Πολύµυλου αποτελείται από δύο όµοιους, στατικά ανεξάρτητους κλάδους
µορφής Τ µε µικρή καµπυλότητα κατά µήκος τους (Σχήµα 1α). Το µήκος της είναι 170m και η
διατοµή του καταστρώµατος είναι κυβοειδής, πλευράς που κυµαίνεται από 9m κοντά στο
µεσόβαθρο ως 4m κοντά στα ακρόβαθρα. Έχει ένα µοναδικό βάθρο αποτελούµενο από δύο
όµοιες κολώνες ύψους 35m µονολιθικά συνδεδεµένες µε την ανωδοµή που θεµελιώνονται µε
µια ογκώδη ορθογώνια βάση η οποία βρίσκεται µέσα στο έδαφος. Είναι κατασκευασµένη µε
προβολοδόµηση και εδράζεται στα ακρόβαθρα επί ελαστοµεταλλικών εφεδράνων τα οποία
όµως ουσιαστικά λειτουργούν µόνο κατά την εγκάρσια διεύθυνση ενώ κατά τη διαµήκη
επιτρέπεται η ελεύθερη κύλιση. Ο βορεινός κλάδος της γέφυρας έχει ενοργανωθεί µε είκοσι
τέσσερα επιταχυνσιόµετρα από τα οποία τα δεκαπέντε είναι τοποθετηµένα στις πλευρές του
καταστρώµατος, τρία στη βάση του µεσόβαθρου και από τρία στα δύο ακρόβαθρα στις
βάσεις των ελαστοµερών εφεδράνων.
Οι µετρήσεις των ταλαντώσεων της γέφυρας που καταγράφηκαν, χρησιµοποιηθήκαν για τον
υπολογισµό των ιδιοµορφικών χαρακτηριστικών της γέφυρας µε βάση διαθέσιµο λογισµικό
ιδιοµορφικής αναγνώρισης κατασκευών (Papadimitriou et al. 2008). Τα αποτελέσµατα της
ιδιοµορφικής αναγνώρισης για περιβαλλοντικές και σεισµικές διεγέρσεις δείχνονται στον
Πίνακα 1 και παρουσιάζονται αναλυτικά στις εργασίες Ntotsios et al. (2008) και Karakostas et
al. (2008).
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Πίνακας 1. Αποτελέσµατα αναγνώρισης ιδιοµορφικών χαρακτηριστικών

Ιδιοµορφή

Περιβαλλοντική
∆ιέγερση

ω
1η Εγκάρσια
1η ∆ιαµήκης
2η Εγκάρσια
1η Καµπτική
3η Εγκάρσια
2η Καµπτική
4η Εγκάρσια
3η Καµπτική
5η Εγκάρσια

Hz

1.13
1.20
2.13
2.22
3.07
4.10
6.66
6.78

ζ

Σεισµική ∆ιέγερση

ω

(%)

2.0
5.6
0.6
1.1
0.4
0.8
0.5
0.8

Hz

1.29
1.17
1.30
2.20
2.56
3.20
4.23
6.89
7.24

ζ

(%)

1.8
1.8
5.9
0.6
3.5
0.7
3.2
0.6
1.2

Μοντέλο
πεπερασµένων
στοιχείων

ω

Hz

0.96
0.70
0.70
2.18
1.91
3.21
3.77
7.10
7.02

Περιγραφή Μοντέλου
Για την προσοµοίωση της γέφυρας χρησιµοποιήθηκαν κυρίως πεπερασµένα στοιχεία δοκού
κατά Euler που τοποθετήθηκαν κατά τον κεντροβαρικό άξονα των διατοµών. Οι ιδιότητες της
διατοµής κάθε διαµήκους δοκού αντιστοιχούν στην «ισοδύναµη» διατοµή της
προεντεταµένης δοκού καθώς και στο αντίστοιχο ενεργό πλάτος της πλάκας του
καταστρώµατος. Ειδικά, για την καλύτερη εποπτεία του καταστρώµατος προστέθηκε µια
σειρά άκαµπτων δοκών µηδενικής µάζας εκατέρωθεν του κέντρου βάρους ώστε να
εµφανιστούν πληρέστερα οι διάφορες ανώτερες ιδιοµορφές του καταστρώµατος της γέφυρας
(ανωδοµής). Για την σύνδεση του καταστρώµατος µε τα ακρόβαθρα χρησιµοποιήθηκαν
άκαµπτα στοιχεία µηδενικής µάζας στα άκρα των οποίων τοποθετήθηκαν τα εφέδρανα τα
οποία και εξαρτήθηκαν από την κατάλληλη θέση στην κορυφή των βάθρων. Αυτό το µοντέλο
φαίνεται στο Σχήµα 1(β) και έχει 1350 βαθµούς ελευθερίας. Η όλη προσοµοίωση γίνεται σε
περιβάλλον προγραµµατισµού COMSOL Multiphysics (COMSOL AB 2005). Τα ελαστοµερή
εφέδρανα προσοµοιώνονται από ελατήρια, µε κατάλληλες ελαστικές σταθερές, έτσι ώστε να
παρέχουν την ισοδύναµη αξονική, εγκάρσια και κατακόρυφη δυσκαµψία των εφεδράνων. Τα
ακρόβαθρα θεωρούνται ως απαραµόρφωτα σώµατα, ενώ οι πυλώνες προσοµοιώνονται µε
στοιχεία δοκού που οι ιδιότητές τους προκύπτουν από τα κατασκευαστικά σχέδια της
γέφυρας . Για τους πυλώνες θεωρείται ότι συνδέονται άκαµπτα µε τη θεµελίωση. Οι τιµές των
ιδιοτήτων του υλικού και οι επιλογές της γεωµετρίας των παραπάνω στοιχείων δοκού και
ελατηρίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 για το κατάστρωµα, το βάθρο και τα εφέδρανα. Το
προαναφερόµενο µοντέλο µε τις ιδιότητες του Πίνακα 2 θεωρείται ως το ονοµαστικό µοντέλο
πεπερασµένων στοιχείων της γέφυρας. Η αναθεώρηση µοντέλων επιτεύχθηκε µε το
λογισµικό αναθεώρησης µοντέλων που αναπτύχθηκε από τα µέλη του Εργαστηρίου
∆υναµικής Συστηµάτων (http://www.mie.uth.gr/files/sdl/vaggelis/mupdgui_manual_web.mht)
και το οποίο χρησιµοποιεί το λογισµικό COMSOL Multiphysics.
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Πίνακας 2. Ιδιότητες των δοµικών στοιχείων της γέφυρας

A [m ]

Κατάστρωµα
(διαµήκη)
10

Κατάστρωµα
(εγκάρσια)
15

Iz [ m 4 ]

80

Iy [ m 4 ]
J [ m4 ]
E [ Pa ]
ρ [ kg m3 ]

Ιδιότητες
µέγεθος διατοµής
ροπή αδράνειας (ισχυρή
διεύθυνση)
ροπή αδράνειας (ασθενή
διεύθυνση)
στρεπτική σταθερά
µέτρο ελαστικότητας
µάζα ανά µονάδα όγκου

2

Βάθρο

Εφέδρανα

14

1

120

45

-

70

100

3

-

75
2.5×1010
2300

180
2.5×1010
2300

12
2.5×1010
2300

1.0×107
-

y

z
x

(α)
(β)
Σχήµα 1. (α) Άποψη γέφυρας Γ9 του Πολύµυλου, (β) Μοντέλο πεπερασµένων στοιχείων της γέφυρας
Γ9 του Πολύµυλου.

Παραµετροποιηµένες Κατηγορίες Μοντέλων
Υιοθετήθηκαν δύο παραµετροποιηµένα µοντέλα πεπερασµένων στοιχείων για να γίνει
επίδειξη της εφαρµογής και της αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης µεθοδολογίας
αναθεώρησης µοντέλων. Οι κατηγορίες µοντέλων καθώς και η παραµετροποίησή τους
φαίνονται στα Σχήµατα 2(α) και 2(β). Οι κατηγορίες µοντέλων βασίζονται στο ίδιο µοντέλο
πεπερασµένων στοιχείων και διαφέρουν ως προς τον αριθµό και τον τύπο των παραµέτρων
που χρησιµοποιούνται.
y
z

θ1

θ2

θ1

θ1

θ3

θ 2, θ 3

θ4, θ5

x

θ1

x

(α)
Σχήµα 2. (α) κατηγορία µοντέλων I, (β) κατηγορία µοντέλων ΙΙ

z

(β)

Περιγραφή Κατηγορίας Μοντέλων I
Η κατηγορία µοντέλων Ι περιλαµβάνει 3 παραµέτρους, τις θ1 , θ2 και θ3 . Η πρώτη
παράµετρος θ1 περιγράφει την δυσκαµψία των ελαστοµερών εφεδράνων στις δυο
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διευθύνσεις παράλληλα στο κατάστρωµα, η δεύτερη παράµετρος θ2 περιγράφει την
δυσκαµψία του καταστρώµατος και η τρίτη παράµετρος θ3 περιγράφει την δυσκαµψία των
βάθρων. Οι παράµετροι πολλαπλασιάζουν τις ονοµαστικές τιµές των ιδιοτήτων των
µοντέλων τις οποίες περιγράφουν, έτσι ώστε το µοντέλο που αντιστοιχεί σε τιµές των
παραµέτρων θ1 =θ2 =θ3 =1 να αντιστοιχεί στο ονοµαστικό µοντέλο της γέφυρας που
χρησιµοποιήθηκε στη φάση του σχεδιασµού. Αυτή η παραµετροποίηση του µοντέλου
παρουσιάζεται στο Σχήµα 2(α).

Περιγραφή Κατηγορίας Μοντέλων IΙ
Η κατηγορία µοντέλων II περιλαµβάνει 5 παραµέτρους, τις θ1 , θ2 , θ3 , θ4 και θ5 . Η πρώτη
παράµετρος θ1 περιγράφει την δυσκαµψία των ελαστοµερών εφεδράνων στις δυο
διευθύνσεις παράλληλα στο κατάστρωµα, η δεύτερη και η τρίτη παράµετρος θ2 και θ3
περιγράφουν τις ροπές αδράνειας I yy και I zz , αντίστοιχα, της διατοµής του καταστρώµατος,
η τέταρτη και η πέµπτη παράµετρος θ4 και θ5 περιγράφουν τις ροπές αδράνειας I yy και I zz ,
αντίστοιχα, της διατοµής των άνω βάθρων. Οι παράµετροι πολλαπλασιάζουν τις ονοµαστικές
τιµές των ιδιοτήτων των µοντέλων τις οποίες περιγράφουν, έτσι ώστε το µοντέλο που
αντιστοιχεί σε τιµές των παραµέτρων θ1 =θ2 =θ3 =θ4 =θ5 =1 να αντιστοιχεί στο ονοµαστικό
µοντέλο της γέφυρας που χρησιµοποιήθηκε στη φάση του σχεδιασµού. Αυτή η
παραµετροποίηση του µοντέλου παρουσιάζεται στο Σχήµα 2(β).
Αναθεώρηση της Κατηγορίας Μοντέλων Ι µε 5 Ιδιοµορφές
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η αναθεώρηση της κατηγορίας µοντέλων Ι µε τις 3
παραµέτρους που φαίνονται στο Σχήµα 2(α). Η αναθεώρηση γίνεται για την περίπτωση που
οι µετρούµενες ιδιοµορφές είναι πέντε ( m = 5 ): η 1η εγκάρσια, η 2η εγκάρσια, η 1η καµπτική,
η 2η καµπτική και η 4η εγκάρσια. Η αναθεώρηση έγινε ξεχωριστά για την περίπτωση που τα
ιδιοµορφικά υπόλοιπα περιέχουν µόνο τις τιµές των ιδιοσυχνοτήτων, δηλαδή wωr ≠ 0 και
wφr = 0 (περίπτωση ω στους πίνακες) και ξεχωριστά για την περίπτωση που τα ιδιοµορφικά
υπόλοιπα περιέχουν τις ιδιοσυχνότητες και τις ιδιοµορφικές συνιστώσες των ιδιοµορφών στα
σηµεία µέτρησης, δηλαδή wωr ≠ 0 και wφr ≠ 0 (περίπτωση ω + φ στους πίνακες). Οι µη
µηδενικοί συντελεστές βαρύτητας έχουν επιλεχθεί να είναι ίσοι µε µονάδα για όλα τα
ιδιοµορφικά υπόλοιπα.
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι βέλτιστες τιµές θ̂ των παραµέτρων για την κατηγορία
µοντέλων Ι, χρησιµοποιώντας ιδιοµορφικά δεδοµένα από περιβαλλοντικές και σεισµικές
διεγέρσεις. Εξετάζονται ξεχωριστά η περίπτωση που τα ιδιοµορφικά υπόλοιπα αποτελούνται
από τις ιδιοσυχνότητες µόνο (περίπτωση ω ) και η περίπτωση που τα ιδιοµορφικά υπόλοιπα
αποτελούνται από τις ιδιοσυχνότητες και τις ιδιοµορφικές συνιστώσες (περίπτωση ω + φ ).
Πίνακας 3. Βέλτιστες τιµές των παραµέτρων θ
Ιδιότητες
E εφεδράνων
E κατάστρωµα
E βάθρο

Περιβαλλοντική ∆ιέγερση
ω +φ
ω
3.24
0.91
0.94

3.09
0.96
0.99
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Σεισµική ∆ιέγερση
ω +φ
ω
3.70
1.03
1.56

3.78
1.04
1.53

Με βάση τα αποτελέσµατα του Πίνακα 3, οι τιµές της δυσκαµψίας των εφεδράνων για
περιβαλλοντικές διεγέρσεις είναι από 3.09 έως 3.24 φορές µεγαλύτερες από τις ονοµαστικές
τιµές και για σεισµικές διεγέρσεις είναι από 3.7 έως 3.78 φορές µεγαλύτερες από τις
ονοµαστικές τιµές. Οι αναγνωρισµένες τιµές της δυσκαµψίας των εφεδράνων είναι κατά πολύ
µεγαλύτερες από τις ονοµαστικές τιµές εξαιτίας της σηµαντικά µη γραµµικής υστεριτικής
(πλαστικής) συµπεριφοράς των ελαστοµερών εφεδράνων. Το µέτρο διάτµησης των
εφεδράνων για µικρές παραµορφώσεις εξαιτίας των µικρής έντασης περιβαλλοντικών και
σεισµικών διεγέρσεων, είναι σηµαντικά υψηλότερο από εκείνο που προβλέπεται κατά το
σχεδιασµό των εφεδράνων για περίπτωση ισχυρού σεισµού ο οποίος καθορίζεται από τον
αντισεισµικό κώδικα. Αυτές οι µεγάλες διαφορές µεταξύ των αναγνωρισµένων τιµών για τη
δυσκαµψία των εφεδράνων και των τιµών για τη δυσκαµψία σχεδιασµού συµφωνούν µε τα
αποτελέσµατα των Chaudhary et al. (2002) για γέφυρες και των Stewart et al. (1999) κτίρια
µε εφέδρανα για σεισµική αποµόνωση.
Οι τιµές για το µέτρο ελαστικότητας του καταστρώµατος εµφανίζονται να είναι κατά
προσέγγιση πολύ κοντά στις ονοµαστικές τιµές, ενώ οι τιµές για το µέτρο ελαστικότητας του
βάθρου είναι πολύ κοντά στις ονοµαστικές τιµές για περιβαλλοντικές διεγέρσεις. Οι τιµές της
δυσκαµψίας του βάθρου για σεισµικές διεγέρσεις εµφανίζονται όµως πολύ µεγαλύτερες από
τις αντίστοιχες τιµές για περιβαλλοντικές διεγέρσεις. Ειδικότερα οι τιµές της δυσκαµψίας του
βάθρου για σεισµικές διεγέρσεις εµφανίζονται να είναι 50% υψηλότερες από τις ονοµαστικές
τιµές. Εποµένως, µε βάση την κατηγορία µοντέλων Ι, τα εφέδρανα εµφανίζονται πιο
δύσκαµπτα από τις τιµές σχεδιασµού, το κατάστρωµα δεν εµφανίζει σηµαντικές διαφορές µε
τις τιµές σχεδιασµού, ενώ το βάθρο εµφανίζεται πιο δύσκαµπτο από τις τιµές σχεδιασµού για
σεισµικές διεγέρσεις. Η διαφορά αυτή στις τιµές µπορεί να αποδοθεί στην συνεισφορά του
εδάφους στη δυναµική του µοντέλου (Papadimitriou et al. 2008, Stewart et al 1999,
Chaudhary et al 2002).
Στους Πίνακες 4 και 5 συγκρίνονται οι τιµές των ιδιοσυχνοτήτων που προβλέπονται από το
βέλτιστο αναγνωρισµένο µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων µε τις αντίστοιχες τιµές των
µετρούµενων ιδιοσυχνοτήτων, χρησιµοποιώντας δεδοµένα από περιβαλλοντικές (Πίνακας 4)
και σεισµικές διεγέρσεις (Πίνακας 5) αντίστοιχα. Επίσης δίνονται τα επί τοις εκατό σφάλµατα
( ∆ω = (ω − ωˆ ) ωˆ ) µεταξύ των µετρούµενων και των προβλεπόµενων ιδιοσυχνοτήτων.
Επίσης, στους Πίνακες 4 και 5 δίνονται οι τιµές των MAC (Modal Assurance Criterion) οι
οποίες αποτελούν ένα µέτρο σύγκρισης των µετρούµενων και των προβλεπόµενων από το
βέλτιστο µοντέλο ιδιοµορφών. Το MAC παίρνει τιµές στην περιοχή [0,1]. Τιµές κοντά στην
µονάδα αντιστοιχούν σε πολύ καλές εκτιµήσεις των ιδιοµορφών ενώ τιµές µακριά από τη
µονάδα αντιστοιχούν σε κακές εκτιµήσεις των ιδιοµορφών.
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Πίνακας 4. Μετρούµενες και προβλεπόµενες ιδιοσυχνότητες µε τα επί τοις εκατό σφάλµατα στις
ιδιοσυχνότητες και τις τιµές MAC για την Κατηγορία Μοντέλων Ι - περιβαλλοντική διέγερση
Περιβαλλοντική ∆ιέγερση
Τύπος
Ιδιοµορφής

Αναγνωρισµένη
Ιδιοσυχνότητα
Hz

Αναθεωρηµένη
Ιδιοσυχνότητα
Hz

∆ω
%

MAC

Αναθεωρηµένη
Ιδιοσυχνότητα
Hz

∆ω
%

MAC

ω +φ

ω
η

1.13

1.16

3.0

0.79

1.16

3.3

0.79

η

1.20

1.15

4.3

0.67

1.14

5.2

0.93

η

2.13

2.11

1.2

0.88

2.16

1.4

0.98

η

2.22

2.11

4.7

0.51

2.13

4.0

0.76

η

3.07

3.08

0.3

0.98

3.16

3.0

0.98

1 εγκάρσια
2 εγκάρσια
1 καµπτική
4 εγκάρσια
2 καµπτική

Πίνακας 5. Μετρούµενες και προβλεπόµενες ιδιοσυχνότητες µε τα επί τοις εκατό σφάλµατα στις
ιδιοσυχνότητες και τις τιµές MAC για την Κατηγορία Μοντέλων Ι - σεισµική διέγερση
Σεισµική ∆ιέγερση
Τύπος
Ιδιοµορφής

Αναγνωρισµένη
Ιδιοσυχνότητα
Hz

Αναθεωρηµένη
Ιδιοσυχνότητα
Hz

∆ω
%

MAC

Αναθεωρηµένη
Ιδιοσυχνότητα
Hz

∆ω %

MAC

ω +φ

ω
η

1.29

1.32

1.6

0.70

1.32

1.6

0.70

η

1.30

1.25

4.4

0.94

1.26

3.6

0.94

η

2.20

2.36

7.6

0.99

2.36

7.6

0.99

η

2.56

2.31

9.7

0.72

2.32

9.3

0.72

η

3.20

3.28

2.7

0.99

3.30

3.3

0.99

1 εγκάρσια
2 εγκάρσια
1 καµπτική
4 εγκάρσια
2 καµπτική

Για την περίπτωση που η αναθεώρηση βασίζεται µόνο στις ιδιοσυχνότητες, παρατηρείται ότι
το σφάλµα µεταξύ των µετρούµενων και των προβλεπόµενων από το βέλτιστο µοντέλο
ιδιοσυχνοτήτων για την κατηγορία µοντέλων Ι κυµαίνεται από 0.3% έως 4.7% για
περιβαλλοντικές διεγέρσεις και από 1.6% έως 9.7% για σεισµικές διεγέρσεις. Οι τιµές του
MAC θεωρούνται σχετικά καλές και κυµαίνονται από 0.51 έως 0.98 για περιβαλλοντικές
διεγέρσεις και από 0.70 έως 0.99 για σεισµικές διεγέρσεις. Τα µικρά σφάλµατα στις
ιδιοσυχνότητες επιβεβαιώνουν ότι η κατηγορία µοντέλων η οποία επιλέχθηκε επαρκεί για την
µοντελοποίηση των πέντε ιδιοµορφικών χαρακτηριστικών της γέφυρας τα οποία
χρησιµοποιούνται στην αναθεώρηση. Βέβαια αυτό δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη ότι το µοντέλο
αυτό επαρκεί και για την µοντελοποίηση των ανώτερων ιδιοµορφικών χαρακτηριστικών τα
οποία δεν συµµετέχουν στην αναθεώρηση. Συνήθως πολύ καλά µοντέλα πεπερασµένων
στοιχείων δίνουν και καλές εκτιµήσεις των ιδιοµορφικών χαρακτηριστικών που δεν
συµµετέχουν στην αναθεώρηση.
Για την περίπτωση που η αναθεώρηση βασίζεται στις ιδιοσυχνότητες και στις ιδιοµορφές,
παρατηρείται ότι το σφάλµα µεταξύ των µετρούµενων και των προβλεπόµενων από το
βέλτιστο µοντέλο ιδιοσυχνοτήτων για την κατηγορία µοντέλων Ι χειροτερεύει για τις
περισσότερες ιδιοµορφές και κυµαίνεται από 1.4% έως 5.2% για περιβαλλοντικές διεγέρσεις
και από 1.6% έως 9.3% για σεισµικές διεγέρσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το βέλτιστο
µοντέλο προσπαθεί να βελτιώσει τις εκτιµήσεις για τις ιδιοµορφικές συνιστώσες
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χειροτερεύοντας τις εκτιµήσεις των ιδιοσυχνοτήτων. Συγκεκριµένα, από τις τιµές των MAC
στα αποτελέσµατα των περιπτώσεων ω και ω + φ στους Πίνακες 4 και 5 φαίνεται καθαρά
ότι βελτιώνονται οι τιµές MAC κυρίως για την 1η καµπτική, την 2η και 4η εγκάρσια ιδιοµορφή
µε σηµαντικότερη βελτίωση να παρατηρείται για την περίπτωση των περιβαλλοντικών
διεγέρσεων. Η χειροτέρευση των εκτιµήσεων των ιδιοσυχνοτήτων στην περίπτωση ω + φ
οφείλονται στα µεγάλα συνήθως σφάλµατα µετρήσεων που εµπεριέχονται στις πειραµατικές
εκτιµήσεις των ιδιοµορφικών συνιστωσών. Εποµένως, γενικά τα σφάλµατα µετρήσεων και
µοντελοποίησης επηρεάζουν, ανάλογα µε το µέγεθος των σφαλµάτων, τις εκτιµήσεις του
βέλτιστου αναθεωρηµένου µοντέλου αλλά και των προβλέψεων των ιδιοµορφικών
χαρακτηριστικών από το βέλτιστο αναθεωρηµένο µοντέλο

Αναθεώρηση της Κατηγορίας Μοντέλων IΙ µε 5 Ιδιοµορφές

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η αναθεώρηση της κατηγορίας µοντέλων II µε τις 5
παραµέτρους που φαίνονται στο Σχήµα 2(β). Η αναθεώρηση γίνεται για την περίπτωση που
οι µετρούµενες ιδιοµορφές είναι πέντε ( m = 5 ): η 1η εγκάρσια, η 2η εγκάρσια, η 1η καµπτική,
η 2η καµπτική και η 4η εγκάρσια. Η αναθεώρηση έγινε ξεχωριστά για την περίπτωση που τα
ιδιοµορφικά υπόλοιπα περιέχουν µόνο τις τιµές των ιδιοσυχνοτήτων, δηλαδή wωr ≠ 0 και
wφr = 0 (περίπτωση ω στους πίνακες) και ξεχωριστά για την περίπτωση που τα ιδιοµορφικά
υπόλοιπα περιέχουν τις ιδιοσυχνότητες και τις ιδιοµορφικές συνιστώσες των ιδιοµορφών στα
σηµεία µέτρησης, δηλαδή wωr ≠ 0 και wφr ≠ 0 (περίπτωση ω + φ στους πίνακες). Οι µη
µηδενικοί συντελεστές βαρύτητας έχουν επιλεχθεί να είναι ίσοι µε µονάδα για όλα τα
ιδιοµορφικά υπόλοιπα.
Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι βέλτιστες τιµές θ̂ των παραµέτρων για την κατηγορία
µοντέλων ΙΙ, χρησιµοποιώντας ιδιοµορφικά δεδοµένα από περιβαλλοντικές και σεισµικές
διεγέρσεις. Εξετάζονται ξεχωριστά η περίπτωση που τα διαθέσιµα ιδιοµορφικά υπόλοιπα
αποτελούνται από τις ιδιοσυχνότητες µόνο (περίπτωση ω ) και η περίπτωση που τα
διαθέσιµα ιδιοµορφικά υπόλοιπα αποτελούνται από τις ιδιοσυχνότητες και τις ιδιοµορφικές
συνιστώσες (περίπτωση ω + φ ).
Πίνακας 6. Βέλτιστες τιµές των παραµέτρων θ
Ιδιότητες

Περιβαλλοντική ∆ιέγερση

Σεισµική ∆ιέγερση

ω

ω +φ

ω

ω +φ

E εφεδράνων
κατάστρωµα

3.46

3.19

3.94

3.83

0.90

0.91

0.99

0.99

I yy

I zz

κατάστρωµα

1.12

0.90

1.68

1.60

I yy

βάθρων

0.78

1.02

1.30

1.47

I zz

βάθρων

1.12

1.75

0.98

0.99

Με βάση τα αποτελέσµατα του Πίνακα 6, οι τιµές της δυσκαµψίας των εφεδράνων είναι 3,46
και 3,19 φορές τις ονοµαστικές τιµές για περιβαλλοντικές διεγέρσεις και για τις δύο
περιπτώσεις ιδιοµορφικών υπολοίπων. Για σεισµικές διεγέρσεις οι τιµές της δυσκαµψίας των
εφεδράνων είναι 3,94 και 3,83 φορές τις ονοµαστικές τιµές, αντίστοιχα. Παρατηρούµε δηλαδή
ότι οι τιµές της δυσκαµψίας των εφεδράνων για σεισµικές διεγέρσεις εµφανίζονται
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µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιµές για περιβαλλοντικές διεγέρσεις. Οι τιµές αυτές είναι σε
συµφωνία µε τις τιµές που προέκυψαν από την προηγούµενη περίπτωση ανάλυσης µε την
κατηγορία µοντέλων Ι. Για άλλη µια φορά πιστοποιείται ότι τα εφέδρανα στο ονοµαστικό
µοντέλο έχουν θεωρηθεί πολύ εύκαµπτα ενώ στην πραγµατικότητα είναι περίπου 3.6 φορές
πιο δύσκαµπτα.
Για την κατηγορία µοντέλων ΙΙ, οι βέλτιστες τιµές των ροπών αδράνειας ως προς την
διεύθυνση y της διατοµής του καταστρώµατος για περιβαλλοντικές διεγέρσεις είναι περίπου
0.9 φορές τις ονοµαστικές τιµές, ενώ για σεισµικές διεγέρσεις οι βέλτιστες τιµές των ροπών
αδράνειας ως προς την διεύθυνση y έχουν σχεδόν ίδιες τιµές µε τις ονοµαστικές τιµές.
Αντίστοιχα, οι βέλτιστες τιµές των ροπών αδράνειας ως προς την διεύθυνση z της διατοµής
του καταστρώµατος για περιβαλλοντικές διεγέρσεις είναι από 0.9 έως 1.12 φορές τις
ονοµαστικές τιµές, ενώ για σεισµικές διεγέρσεις οι βέλτιστες τιµές των ροπών αδράνειας ως
προς την διεύθυνση z είναι από 1.6 έως 1.68 φορές τις ονοµαστικές τιµές. Παροµοίως, οι
βέλτιστες τιµές των ροπών αδράνειας ως προς την διεύθυνση y της διατοµής των βάθρων
για περιβαλλοντικές διεγέρσεις είναι από 0.78 έως 1.02 φορές τις ονοµαστικές τιµές, ενώ για
σεισµικές διεγέρσεις οι βέλτιστες τιµές των ροπών αδράνειας ως προς την διεύθυνση y είναι
από 1.3 έως 1.47 φορές τις ονοµαστικές τιµές. Αντίστοιχα, οι βέλτιστες τιµές των ροπών
αδράνειας ως προς την διεύθυνση z της διατοµής των βάθρων για περιβαλλοντικές
διεγέρσεις είναι από 1.12 έως 1.75 φορές τις ονοµαστικές τιµές, ενώ για σεισµικές διεγέρσεις
οι βέλτιστες τιµές των ροπών αδράνειας ως προς την διεύθυνση z έχουν σχεδόν ίδιες τιµές
µε τις ονοµαστικές τιµές.
Στους Πίνακες 7 και 8 συγκρίνονται οι τιµές των ιδιοσυχνοτήτων που προβλέπονται από το
βέλτιστο αναγνωρισµένο µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων µε τις αντίστοιχες τιµές των
µετρούµενων ιδιοσυχνοτήτων, χρησιµοποιώντας δεδοµένα από περιβαλλοντικές και
σεισµικές διεγέρσεις αντίστοιχα. Επίσης δίνονται τα επί τοις εκατό σφάλµατα
( ∆ω = (ω − ωˆ ) ωˆ ) µεταξύ των µετρούµενων και των προβλεπόµενων ιδιοσυχνοτήτων.
Επίσης, στους Πίνακες 7 και 8 δίνονται οι τιµές των MAC.
Πίνακας 7. Μετρούµενες και προβλεπόµενες ιδιοσυχνότητες µε τα επί τοις εκατό σφάλµατα στις
ιδιοσυχνότητες και τις τιµές MAC για την Κατηγορία Μοντέλων II - περιβαλλοντική διέγερση
Περιβαλλοντική ∆ιέγερση
Ιδιοµορφή

Αναγνωρισµένη
Ιδιοσυχνότητα
Hz

Αναθεωρηµένη
Ιδιοσυχνότητα
Hz

∆ω

MAC

%

Αναθεωρηµένη
Ιδιοσυχνότητα
Hz

∆ω

MAC

%

ω +φ

ω
η

1.13

1.13

0.00

0.69

1.17

4.30

0.80

η

1.20

1.20

0.00

0.92

1.15

4.20

0.93

η

2.13

2.13

0.00

0.99

2.18

2.30

0.99

η

2.22

2.22

0.00

0.76

2.12

4.50

0.77

η

3.07

3.07

0.00

0.98

3.08

0.30

0.98

1 εγκάρσια
2 εγκάρσια
1 καµπτική
2 καµπτική
4 εγκάρσια
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Πίνακας 8. Μετρούµενες και προβλεπόµενες ιδιοσυχνότητες µε τα επί τοις εκατό σφάλµατα στις
ιδιοσυχνότητες και τις τιµές MAC για την Κατηγορία Μοντέλων ΙΙ - σεισµική διέγερση
Σεισµική ∆ιέγερση
Ιδιοµορφή

Αναγνωρισµένη
Ιδιοσυχνότητα
Hz

Αναθεωρηµένη
Ιδιοσυχνότητα
Hz

∆ω
%

MAC

Αναθεωρηµένη
Ιδιοσυχνότητα
Hz

∆ω
%

MAC

ω +φ

ω
η

1.29

1.29

0.53

0.32

1.32

2.00

0.71

η

1.30

1.30

0.20

0.56

1.28

1.80

0.94

η

2.20

2.18

0.60

0.99

2.18

0.60

0.99

η

2.56

2.57

0.40

0.73

2.55

0.50

0.73

η

3.20

3.21

0.40

0.99

3.21

0.40

0.99

1 εγκάρσια
2 εγκάρσια
1 καµπτική
2 καµπτική
4 εγκάρσια

Από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 6, προκύπτει ότι το βέλτιστο µοντέλο από την κατηγορία
µοντέλων ΙΙ, πέντε παραµέτρων, για την περίπτωση που οι µετρήσεις περιέχουν µόνο τις
τιµές των ιδιοσυχνοτήτων, έδωσε µηδενικά σφάλµατα για όλες τις ιδιοσυχνότητες για
περιβαλλοντικές διεγέρσεις. Οι τιµές του MAC θεωρούνται επίσης σχετικά καλές και
κυµαίνονται από 0.69 έως 0.98. Για σεισµικές διεγέρσεις, οι τιµές των σφαλµάτων είναι
ικανοποιητικές και κυµαίνονται από 0.2% έως 0.6%, το ίδιο και οι τιµές των MAC που
κυµαίνονται από 0.32 έως 0.99. Τα µικρά σφάλµατα στις ιδιοσυχνότητες επιβεβαιώνουν ότι οι
κατηγορίες µοντέλων οι οποίες επιλέχθηκαν επαρκούν για την µοντελοποίηση των
ιδιοµορφικών χαρακτηριστικών της γέφυρας τα οποία χρησιµοποιούνται στην αναθεώρηση.
Για την περίπτωση που η αναθεώρηση βασίζεται στις ιδιοσυχνότητες και στις ιδιοµορφές,
παρατηρείται ότι το σφάλµα µεταξύ των µετρούµενων και των προβλεπόµενων από το
βέλτιστο µοντέλο ιδιοσυχνοτήτων χειροτερεύει και κυµαίνεται από 0.3% για την 4η εγκάρσια
έως 4.3% για την 1η εγκάρσια ιδιοµορφή, για περιβαλλοντικές διεγέρσεις. Για σεισµικές
διεγέρσεις, οι τιµές των σφαλµάτων κυµαίνονται από 0.4% για την 4η εγκάρσια έως 2% για
την 1η εγκάρσια ιδιοµορφή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το βέλτιστο µοντέλο προσπαθεί
να βελτιώσει τις εκτιµήσεις των ιδιοµορφικών συνιστωσών χειροτερεύοντας τις εκτιµήσεις
των ιδιοσυχνοτήτων. Από τις τιµές των MAC στα αποτελέσµατα των περιπτώσεων ω και
ω + φ στον Πίνακα 6 φαίνεται ότι υπάρχει µικρή βελτίωση στις τιµές MAC κυρίως για την 1η
εγκάρσια ιδιοµορφή τόσο για περιβαλλοντικές όσο και για σεισµικές διεγέρσεις. Η
χειροτέρευση των εκτιµήσεων των ιδιοσυχνοτήτων στην περίπτωση ω + φ οφείλονται στα
µεγάλα συνήθως σφάλµατα µετρήσεων που εµπεριέχονται στις πειραµατικές εκτιµήσεις των
συνιστωσών των ιδιοµορφών.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ2 ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Περιγραφή Γέφυρας

Η γέφυρα Γ2 της Καβάλας αποτελείται από δύο κλάδους (Σχήµα 3α). Κάθε κλάδος έχει 4
ανοίγµατα συνολικού µήκους 180m και πλάτους 13m ( 4 × 45m ), καθένα από τα οποία
αποτελείται από τέσσερις διαµήκεις δοκούς. Το κατάστρωµα στηρίζεται στους τρεις πυλώνες
ύψους 30m , 53m και 30m αντίστοιχα και κοίλης διατοµής 4m × 4m µε πάχος 40cm και στα
δύο ακρόβαθρα διαµέσου των ενισχυµένων µε χάλυβα ελαστοµερών εφεδράνων. Η σύνδεση
µεταξύ των ανοιγµάτων γίνεται µε µία πλάκα µήκους 2m και πάχους 20cm .

13

Οι µετρήσεις των ταλαντώσεων της γέφυρας που καταγράφηκαν, χρησιµοποιηθήκαν για τον
υπολογισµό των ιδιοµορφικών χαρακτηριστικών της γέφυρας µε βάση διαθέσιµο λογισµικό
ιδιοµορφικής αναγνώρισης κατασκευών (Papadimitriou et al. 2008). Τα αποτελέσµατα της
ιδιοµορφικής αναγνώρισης για περιβαλλοντικές διεγέρσεις δείχνονται στον Πίνακα 9 και
παρουσιάζονται αναλυτικά στις εργασίες Ntotsios et al. (2008) και Karakostas et al. (2008).
Πίνακας 9. Αποτελέσµατα αναγνώρισης ιδιοµορφικών χαρακτηριστικών
Ιδιοµορφή
1η Εγκάρσια
1η ∆ιαµήκης
2η Εγκάρσια
1η Καµπτική
2η Καµπτική
3η Καµπτική
4η Καµπτική

Περιβαλλοντική ∆ιέγερση

ω

Hz

0.81
1.29
1.61
3.40
3.46
3.47
3.51

ζ

(%)

1.4
5.6
5.2
0.6
0.7
0.4
0.5

Μοντέλο πεπερασµένων
στοιχείων

ω

Hz

0.53
0.57
0.67
2.78
2.82
2.82
2.83

Περιγραφή Μοντέλου

Για την εφαρµογή των τεχνικών αναθεώρησης µοντέλων για τη γέφυρα Γ2 της Καβάλας,
δηµιουργήθηκε ένα κατάλληλο µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων της γέφυρας, το οποίο
είναι όµοιο µε εκείνο που χρησιµοποιήθηκε στη βάση σχεδιασµού της γέφυρας. Η γέφυρα
προσοµοιώνεται χρησιµοποιώντας αποκλειστικά τρισδιάστατα στοιχεία δοκού κατά Euler δύο
κόµβων για τη µοντελοποίηση του καταστρώµατος, των πυλώνων και των εφεδράνων. Αυτό
το µοντέλο φαίνεται στο Σχήµα 3(β) και έχει 900 βαθµούς ελευθερίας. Η όλη προσοµοίωση
γίνεται σε περιβάλλον προγραµµατισµού COMSOL Multiphysics. Κάθε άνοιγµα αποτελείται
από τέσσερις διαµήκεις δοκούς, οι οποίες παριστάνουν τα προεντεταµένα δοκάρια που
στηρίζουν το κατάστρωµα, οι οποίες όλες µαζί σχηµατίζουν το οριζόντιο πλέγµα που φαίνεται
στο Σχήµα 3(β). Οι ιδιότητες της διατοµής κάθε διαµήκους δοκού αντιστοιχούν στην
«ισοδύναµη» διατοµή της προεντεταµένης δοκού καθώς και στο αντίστοιχο ενεργό πλάτος
της πλάκας του καταστρώµατος. Τα εγκάρσια στοιχεία δοκού στα δύο άκρα των ανοιγµάτων
αντιστοιχούν στα υπάρχοντα εγκάρσια δοκάρια πάνω από τα εφέδρανα, ενώ τα άλλα
τέσσερα εγκάρσια δοκάρια προσοµοιώνουν τη σύζευξη των διαµήκους δοκαριών στην
εγκάρσια διεύθυνση λόγω της παρουσίας του καταστρώµατος. Η εγκάρσια δοκός στην
κορυφή κάθε πυλώνα θεωρείται απαραµόρφωτη, ενώ οι πυλώνες θεωρείται ότι συνδέονται
άκαµπτα µε τη θεµελίωση. Τα ελαστοµερή εφέδρανα προσοµοιώνονται από στοιχεία δοκού,
µε κατάλληλες γεωµετρικές ιδιότητες και ιδιότητες υλικού, έτσι ώστε να παρέχουν την
ισοδύναµη αξονική και εγκάρσια δυσκαµψία των εφεδράνων, ενώ η στρεπτική δυσκαµψία
των εφεδράνων θεωρείται αµελητέα. Τα στοιχεία δοκού που προσοµοιώνουν τα εφέδρανα
συνδέουν το κέντρο βάρους των διαµηκών δοκών του καταστρώµατος µε την κορυφή των
πυλώνων ή των ακρόβαθρων. Η πλάκα η οποία συνδέει τα ανοίγµατα προσοµοιώνεται
επίσης στο µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων. Τα ακρόβαθρα θεωρούνται ως
απαραµόρφωτα σώµατα, ενώ οι πυλώνες προσοµοιώνονται µε στοιχεία δοκού.
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y

z
x

(α)
(β)
Σχήµα 3. (α) Άποψη γέφυρας Γ2 της Καβάλας, (β) Μοντέλο πεπερασµένων στοιχείων της γέφυρας Γ2
της Καβάλας.

Σε αντίθεση µε τη πιλοτική εφαρµογή στη Γέφυρα Γ9 του Πολύµυλου, έµφαση στη πιλοτική
εφαρµογή της Γέφυρας Γ2 της Καβάλας δίνεται στην παρουσίαση των προβληµάτων που
εµφανίζονται στην αναθεώρηση µοντέλων, όπως την ύπαρξη πολλαπλών τοπικών και
καθολικών ελάχιστων.
Παραµετροποιηµένες Κατηγορίες Μοντέλων

Υιοθετήθηκαν τρία παραµετροποιηµένα µοντέλα πεπερασµένων στοιχείων για να γίνει
επίδειξη της εφαρµογής και της αποτελεσµατικότητας των προτεινόµενων µεθοδολογιών,
καθώς και για την ανάδειξη των δυσκολιών που σχετίζονται µε το πρόβληµα
βελτιστοποίησης που παρουσιάζεται στην διαδικασία αναθεώρησης των µοντέλων. Οι
κατηγορίες µοντέλων καθώς και η παραµετροποίησή τους φαίνονται σχηµατικά στα Σχήµατα
4(α-γ). Οι κατηγορίες µοντέλων βασίζονται στο ίδιο µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων και
διαφέρουν ως προς τον αριθµό και τον τύπο των παραµέτρων που χρησιµοποιούνται.

(α)
(β)
(γ)
Σχήµα 4. Παραµετροποίηση των µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων (α) κατηγορία µοντέλων Ι, (β)
κατηγορία µοντέλων ΙΙ, (γ) κατηγορία µοντέλων ΙΙΙ

Κατηγορία Μοντέλων Ι

Η κατηγορία µοντέλων Ι περιλαµβάνει 2 παραµέτρους. Το µοντέλο καθώς και η
παραµετροποίησή του παρουσιάζονται στο Σχήµα 4(α). Η πρώτη παράµετρος θ1 περιγράφει
την δυσκαµψία των τριών πυλώνων, ενώ η δεύτερη παράµετρος θ2 περιγράφει στην
δυσκαµψία των ελαστοµερών εφεδράνων στους πυλώνες και τα ακρόβαθρα. Οι τιµές των
παραµέτρων που αντιστοιχούν στο ονοµαστικό µοντέλο της γέφυρας είναι θ1 = θ2 = 1 .
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Η παραµετροποιηµένη κατηγορία µοντέλων Ι αναθεωρείται χρησιµοποιώντας τις επτά
αναγνωρισµένες ιδιοσυχνότητες και ιδιοµορφές της γέφυρας που παρουσιάζονται στην
εργασία Christodoulou (2006). Η αναθεώρηση έγινε για την περίπτωση που τα ιδιοµορφικά
υπόλοιπα περιέχουν µόνο τις τιµές των ιδιοσυχνοτήτων και για την περίπτωση που τα
ιδιοµορφικά υπόλοιπα περιέχουν τις ιδιοσυχνότητες και τις ιδιοµορφικές συνιστώσες στα
σηµεία µέτρησης.
Στην ανάλυση που ακολουθεί, λαµβάνονται και συγκρίνονται τα αποτελέσµατα για τις
περιπτώσεις που αντιστοιχούν στις ακόλουθες τιµές των συντελεστών βαρύτητας: (α)
wωr = wφr = 1 , (β) wωr = 1 και wφr = 0 , που αντιστοιχεί στην περίπτωση όπου λαµβάνεται
υπόψη µόνο το ιδιοµορφικό υπόλοιπο των ιδιοσυχνοτήτων και (γ) wωr = 0 και wφr = 1 , που
αντιστοιχεί στην περίπτωση όπου λαµβάνεται υπόψη µόνο το ιδιοµορφικό υπόλοιπο των
ιδιοµορφικών συνιστωσών.

Παρουσία Πολλαπλών Τοπικών Ελάχιστων

Με σκοπό να αποκαλυφθούν συγκεκριµένα γνωρίσµατα και δυσκολίες που σχετίζονται µε
την αναθεώρηση µοντέλων, για την αναθεώρηση των παραµέτρων του µοντέλου
χρησιµοποιούνται προσοµοιωµένα αντί για µετρούµενα δεδοµένα, που αποτελούνται από τα
ιδιοµορφικά χαρακτηριστικά των επτά αναγνωρισµένων ιδιοµορφών. Ειδικότερα, τα
«µετρούµενα» προσοµοιωµένα δεδοµένα δηµιουργούνται από ένα µοντέλο που αντιστοιχεί
σε τιµές των παραµέτρων θ1 = 1 και θ2 = 1 . Με αυτόν τον τρόπο τα µετρητικά δεδοµένα δεν
περιέχουν καθόλου σφάλµατα µοντελοποίησης ή σφάλµατα µετρήσεων. Αυτά τα
προσοµοιωµένα δεδοµένα, χρησιµοποιούνται στη συνέχεια για τον υπολογισµό των
βέλτιστων τιµών των παραµέτρων του µοντέλου θ1 και θ2 . Τα διαγράµµατα των ισοϋψών
των αντικειµενικών συναρτήσεων στο διδιάστατο χώρο των παραµέτρων φαίνονται στα
Σχήµατα 5(α-γ) για τις τρεις εξεταζόµενες περιπτώσεις. Οι περιοχές µε το βαθύ µπλε χρώµα
αντιστοιχούν στις περιοχές των ελαχίστων της συνάρτησης.
Για την περίπτωση (α) εκτός από το αναµενόµενο καθολικό ελάχιστο στο σηµείο

θ1 = θ2 = 1 , παρατηρούνται επιπλέον µερικά τοπικά ελάχιστα. Για την περίπτωση (β)
προκύπτει µόνο ένα βέλτιστο, το καθολικό βέλτιστο, στο σηµείο θ1 = θ2 = 1 . Για την
περίπτωση (γ) εκτός από το αναµενόµενο καθολικό ελάχιστο στο σηµείο θ1 = θ2 = 1 ,
υπάρχουν επιπλέον ακόµη µερικά τοπικά ελάχιστα. Συγκρίνοντας τις τρεις πρώτες
περιπτώσεις, προκύπτει το συµπέρασµα ότι η παρουσία των πολλαπλών τοπικών
ελαχίστων στην αντικειµενική συνάρτηση οφείλεται στο ιδιοµορφικό υπόλοιπο των
ιδιοµορφικών συνιστωσών. Για την περαιτέρω αναγνώριση των ιδιοµορφών, στις οποίες
οφείλεται η ύπαρξη πολλαπλών τοπικών ελάχιστων, στο Σχήµα 5(δ) παρουσιάζεται το
διάγραµµα των ισοϋψών της αντικειµενικής συνάρτησης (1) για την περίπτωση (α) αλλά
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το ιδιοµορφικό υπόλοιπο των τριών καµπτικών ιδιοµορφών
στην αντικειµενική συνάρτηση (1), δηλαδή περιέχονται µόνο οι ιδιοµορφικές συνιστώσες των
τεσσάρων άλλων ιδιοµορφών. Στο Σχήµα 5(δ), παρατηρείται ότι υπάρχει ένα µοναδικό
(καθολικό) και καλά ορισµένο ελάχιστο. Με αυτόν τον τρόπο πιστοποιείται ότι η παρουσία
των πολλαπλών τοπικών ελαχίστων οφείλεται στις τρεις κοντινές και επικαλυπτόµενες
καµπτικές ιδιοµορφές που παρουσιάζονται στη γέφυρα αυτού του τύπου.
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Η διαδικασία αναθεώρησης µοντέλων επαναλαµβάνεται χρησιµοποιώντας τις επτά
αναγνωρισµένες ιδιοσυχνότητες και ιδιοµορφές µε βάση τα µετρητικά δεδοµένα.
∆ιαγράµµατα ισοϋψών για τις αντικειµενικές συναρτήσεις φαίνονται στο Σχήµα 6(α) και 6(β),
για τις περιπτώσεις: (α) wωr = wφr = 1 και (β) wωr = wφr = 1 εξαιρώντας τις ιδιοµορφικές
συνιστώσες των καµπτικών ιδιοµορφών. Προκύπτει λοιπόν το συµπέρασµα ότι η
αντικειµενική συνάρτηση χρησιµοποιώντας µετρητικά δεδοµένα, συµπεριφέρεται κατά τον
ίδιο τρόπο µε την αντικειµενική συνάρτηση χρησιµοποιώντας προσοµοιωµένα δεδοµένα, η
οποία παρατηρείται στα Σχήµατα 5(α) και 5(δ). Η παρουσία των πολλαπλών τοπικών
ελαχίστων οφείλεται στην παρουσία των κοντινών και επικαλυπτόµενων καµπτικών
ιδιοµορφών, ενώ τα σφάλµατα µοντελοποίησης και τα σφάλµατα των µετρήσεων για τις
αναγνωρισµένες ιδιοµορφικές συνιστώσες τείνουν να αυξήσουν τον αριθµό των τοπικών
ελαχίστων. Αυτή η αύξηση των τοπικών ελαχίστων περιπλέκει επιπλέον το πρόβληµα
εύρεσης του καθολικού ελάχιστου. Συνοψίζοντας, τα παραπάνω αποτελέσµατα
υποδεικνύουν τη σπουδαιότητα της χρήσης µεθόδων καθολικής βελτιστοποίησης για την
αναθεώρηση µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων, όπως τη χρήση υβριδικών αλγόριθµων
βελτιστοποίησης (Christodoulou 2006, Christodoulou and Papadimitriou 2007).
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Σχήµα 5. ∆ιάγραµµα των ισοϋψών της αντικειµενικής συνάρτησης χρησιµοποιώντας προσοµοιωµένα
δεδοµένα, για (α) wωr = wφr = 1 , (β) wωr = 1 και wφr = 0 , (γ) wωr = 0 και wφr = 1 , (δ) wωr = wφr = 1
εξαιρώντας τις ιδιοµορφικές συνιστώσες των καµπτικών ιδιοµορφών.
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Σχήµα 6. ∆ιάγραµµα των ισοϋψών της αντικειµενικής συνάρτησης χρησιµοποιώντας προσοµοιωµένα
δεδοµένα για (α) wωr = wφr = 1 , (β) wωr = wφr = 1 εξαιρώντας τις ιδιοµορφικές συνιστώσες των
καµπτικών ιδιοµορφών.

Κατηγορίες Μοντέλων ΙΙ & ΙΙΙ

Η κατηγορία µοντέλων ΙΙ περιλαµβάνει 3 παραµέτρους, τις θ1 , θ2 και θ3 . Η πρώτη
παράµετρος θ1 περιγράφει την δυσκαµψία των τριών πυλώνων οι οποίες υποτίθεται ότι είναι
πλήρως συσχετιζόµενες, η δεύτερη παράµετρος θ2 περιγράφει στην δυσκαµψία των
ελαστοµερών εφεδράνων στους πυλώνες και τα ακρόβαθρα και η τρίτη παράµετρος θ3
περιγράφει στην δυσκαµψία του καταστρώµατος. Η κατηγορία µοντέλων ΙΙΙ περιλαµβάνει 4
παραµέτρους. Η παράµετρος θ1 περιγράφει την δυσκαµψία των πυλώνων, η θ2 περιγράφει
την δυσκαµψία των εφεδράνων των πυλώνων, η θ3 περιγράφει την δυσκαµψία των
εφεδράνων των δύο ακρόβαθρων και η θ4 περιγράφει την δυσκαµψία του καταστρώµατος.
Αυτή η παραµετροποίηση του µοντέλου φαίνεται σχηµατικά στο Σχήµα 4(γ). Οι παράµετροι
πολλαπλασιάζουν τις ονοµαστικές τιµές των ιδιοτήτων των µοντέλων τις οποίες
περιγράφουν, έτσι ώστε το µοντέλο που αντιστοιχεί σε τιµές των παραµέτρων θ1 ="=θ4 =1
να αντιστοιχεί στο ονοµαστικό µοντέλο της γέφυρας που χρησιµοποιήθηκε στη φάση του
σχεδιασµού.
Οι παραµετροποιηµένες κατηγορίες µοντέλων αναθεωρούνται χρησιµοποιώντας τις επτά
αναγνωρισµένες ιδιοσυχνότητες και ιδιοµορφές της γέφυρας που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 9 (Παπαδηµητρίου και άλλοι 2008). Η αναθεώρηση έγινε για την περίπτωση που οι
µετρήσεις περιέχουν τις ιδιοσυχνότητες και τις συνιστώσες των ιδιοµορφών στα σηµεία
µέτρησης. Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι βέλτιστες τιµές θ̂ των παραµέτρων για τις
κατηγορίες µοντέλων ΙΙ & ΙΙΙ, χρησιµοποιώντας δεδοµένα από περιβαλλοντικές διεγέρσεις.
Πίνακας 10. Βέλτιστες τιµές θˆ των παραµέτρων θ , για τις κατηγορίες µοντέλων ΙΙ & ΙΙΙ
Ιδιότητες
E πυλώνων

E εφεδράνων
(πυλώνες)
E εφεδράνων
(ακρόβαθρα)
E κατάστρωµα

Κατηγορία µοντέλων ΙΙ
1.63

Κατηγορία µοντέλων ΙΙΙ
1.66

9.07

7.57

9.07

9.27

1.57

1.58
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Με βάση τα αποτελέσµατα του Πίνακα 10, η τιµή της δυσκαµψίας των εφεδράνων
εµφανίζεται 9.07 φορές µεγαλύτερη από την ονοµαστική τιµή για την κατηγορία µοντέλων ΙΙ,
8 έως 9 φορές µεγαλύτερη για τους πυλώνες και τα ακρόβαθρα αντίστοιχα, για την κατηγορία
µοντέλων ΙΙΙ. Αυτό σηµαίνει πως τα εφέδρανα στο ονοµαστικό µοντέλο έχουν θεωρηθεί πολύ
εύκαµπτα ενώ στην πραγµατικότητα είναι περίπου 9 φορές πιο δύσκαµπτα (για την
περίπτωση των ακρόβαθρων). Η τιµές της δυσκαµψίας των πυλώνων και του
καταστρώµατος εµφανίζονται και για τις δύο κατηγορίες µοντέλων, περίπου 1.6 φορές
µεγαλύτερες από τις ονοµαστικές τιµές. Να σηµειωθεί ότι παρόµοια αποτελέσµατα
προέκυψαν από τις αναλύσεις της Γέφυρας του Πολύµυλου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τις εφαρµογές στις δύο γέφυρες της Εγνατίας Οδού συµπεραίνεται ότι η αναθεώρηση
µοντέλων και η επιλογή των βέλτιστων τιµών των παραµέτρων των µοντέλων, εξαρτάται
καταρχάς από τη κατηγορία µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων που επιλέγεται να
προσοµοιώσει την κατασκευή. Επίσης η οµαδοποίηση των χαρακτηριστικών απόκρισης η
οποία επιλέγεται για την αναθεώρηση µοντέλων παίζει σηµαντικό ρόλο, καθώς και τα
σφάλµατα µοντελοποίησης τα οποία εξαρτώνται από τις υποθέσεις που χρησιµοποιούνται
για την ανάπτυξη του αρχικού µοντέλου πεπερασµένων στοιχείων.
Όσον αφορά τα αριθµητικά αποτελέσµατα, οι αναγνωρισµένες τιµές των ιδιοσυχνοτήτων των
δύο γεφυρών είναι σηµαντικά µεγαλύτερες από τις τιµές των ιδιοσυχνοτήτων που
προκύπτουν από τον αρχικό σχεδιασµό των µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων. Τα
αναθεωρηµένα µοντέλα µε βάση τις αναγνωρισµένες ιδιοσυχνότητες, αποδεικνύουν ότι αυτές
οι διαφορές οφείλονται στις πολύ υψηλότερες τιµές της δυσκαµψίας των ελαστοµερών
εφεδράνων σε χαµηλής έντασης ταλαντώσεις των γεφυρών. Αυτή η δυναµική συµπεριφορά
είναι ίδια και για τις δύο γέφυρες και αποδίδεται στην υψηλά µη γραµµική υστεριτική
(πλαστική) συµπεριφορά των πολυστρωµατικών ελαστοµερών εφεδράνων. Ειδικότερα, το
µέτρο διάτµησης των εφεδράνων για µικρές παραµορφώσεις κάτω από µικρής έντασης
ταλαντώσεις σύµφωνα µε τις µετρήσεις, είναι σηµαντικά υψηλότερο από εκείνο που
παρουσιάζονται για µεγάλες παραµορφώσεις σύµφωνα µε τον ισχυρό σεισµό σχεδιασµού ο
οποίος καθορίζεται από τον σεισµικό κώδικα.
Όσον αφορά την παρουσία προβληµάτων που εµφανίζονται στην αναθεώρηση µοντέλων, µε
την εφαρµογή στη γέφυρα Γ2 της Καβάλας, δείχθηκε ότι απαιτούνται εργαλεία καθολικής
βελτιστοποίησης έτσι ώστε να επιτευχθεί αξιόπιστα η αναθεώρηση των µοντέλων και να
αναγνωριστεί το καθολικό βέλτιστο µοντέλο. Ένα παράδειγµα είναι οι κοντινές και
επικαλυπτόµενες ιδιοµορφές για τις οποίες εµφανίζονται πολλαπλές τοπικές καθολικές
λύσεις στην αναζήτηση του βέλτιστου µοντέλου πεπερασµένων στοιχείων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας για την
οικονοµική στήριξη της ερευνητικής προσπάθειας µέσω του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης –
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα (ερευνητικό πρόγραµµα ΑσΠροΓε EΠΑΝ– ∆Π15)
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