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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της
ενόργανης παρακολούθησης παραµορφώσεων γεφυρών από προεντεταµένο
σκυρόδεµα µε χρήση αισθητήρων οπτικών ινών (Optical Fibre Bragg grating
sensors). Για την παρακολούθηση τοπικών παραµέτρων µηχανικής απόκρισης
όπως η ορθή παραµόρφωση διατοµών του προεντεταµένου φορέα,
τοποθετήθηκαν σε δύο γέφυρες της Εγνατίας Οδού (Ε.Ο.), στην γέφυρα Τ3
(τµήµα 9.1, ∆ερβένι – Ανάληψη) και στην γέφυρα Γ9 (τµήµα 5.1, Πολύµυλος Λευκόπετρα), αισθητήρες δυναµικής µέτρησης παραµόρφωσης. Ελήφθησαν
µετρήσεις παραµόρφωσης από διελεύσεις βαρέων οχηµάτων γνωστού βάρους και
κατανοµής του στους άξονες. Τα τµήµατα των µετρηµένων χρονοϊστοριών
παραµόρφωσης µεταξύ των χρονικών στιγµών εισόδου και εξόδου του
υπέρβαρου οχήµατος συγκρίθηκαν µε τις στατικές γραµµές επιρροής της
παραµόρφωσης των ινών των διατοµών που ενοργανώθηκαν. ∆ιαπιστώθηκε
ικανοποιητική προσέγγιση πειράµατος και µοντέλου ως προς τη θέση της
µέγιστης τιµής παραµόρφωσης και ως προς την µορφή τους. Οι µέγιστες
πειραµατικές τιµές παραµόρφωσης περιβάλλονται ικανοποιητικά από τις
θεωρητικές στατικές (επαυξηµένες µε τον συντελεστή δυναµικής µεγέθυνσης). Ο
λόγος της πειραµατικής προς τη θεωρητική παραµόρφωση χρησιµοποιείται για
τον προσδιορισµό της διαθέσιµης φέρουσας ικανότητας των υπόψη γεφυρών σε
κινητό φορτίο εκ κυκλοφορίας, απαραίτητης
για την αξιολόγηση της
λειτουργικής και δοµικής κατάστασής τους.
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ABSTRACT : The results from monitoring the strain of two post- tensioned
bridges using Optical Fibre Bragg Grating sensors, are presented in this paper.
Two post-tensioned bridge superstructures of Egnatia Odos were instrumented by
optical sensors. Strain time histories were measured during the crossing of heavy
loaded trucks, over the instrumented bridges. The time intervals of the measured
strain time histories between the points of the time respecting to the entrance and
the exit of the truck, were compared to the static strain influence lines of the
instrumented top and bottom section fibres. A good agreement of the measured
strain curves to the theoretical influence lines, in terms of the position of the
extreme strain value and of their shape, was observed. The extreme experimental
strain values are well enveloped by the extreme theoretical static values
(multiplied by the dynamic amplification factor). The ratio of the theoretical to the
experimental strain was used for the determination of the live load carrying
capacity of the two instrumented bridges, which is required for the evaluation of
their structural and functional sufficiency.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η περιοδική τακτική επιθεώρηση των γεφυρών και τεχνικών είναι απαραίτητη για
την αξιολόγηση της δοµικής και λειτουργικής κατάστασής τους, την έγκαιρη
διάγνωση βλαβών και την ορθή επιλογή της µεθόδου, της έκτασης και του χρόνου
επισκευής τους, πριν οι φθορές επηρεάσουν την ακεραιότητα των τεχνικών.
Καθώς η ηλικία των 675 κατασκευασµένων γεφυρών και τεχνικών της Εγνατίας
Οδού µεγαλώνει, αυξάνεται η ανάγκη τακτικής επιθεώρησής τους.
Παράλληλα µε την οπτική επιθεώρηση των γεφυρών και τεχνικών της Εγνατίας
Οδού, η οποία εφαρµόσθηκε µε εξ’επαφής σχολαστική επιτόπια οπτική εξέταση
όλων των δοµικών και λειτουργικών στοιχείων τους, σε εφαρµογή του
αναλυτικού εγχειριδίου οπτικής επιθεώρησης από συνεργεία του Τµήµατος
Συντήρησης Μεγάλων Τεχνικών της εταιρείας, αναπτύχθηκαν και εφαρµόσθηκαν
διαδικασίες, µεθοδολογίες και τεχνικές ενόργανης παρακολούθησης των
µηχανικών παραµέτρων απόκρισής τους σε σεισµό, άνεµο, φορτία κυκλοφορίας
(Πανέτσος, 2006, 2008). Τέτοιες µηχανικές παράµετροι είναι η επιτάχυνση, η
µετακίνηση και η παραµόρφωση επιλεγµένων θέσεων και διατοµών των
γεφυρών, οι οποίες µετρώνται µέσω της ενοργάνωσης των γεφυρών µε δίκτυα
επιταχυνσιοµέτρων, µετακινησιοµέτρων και παραµορφωσιοµέτρων. Στόχος της
ενόργανης παρακολούθησης της µηχανικής συµπεριφοράς των γεφυρών είναι,
µέσω της καταγραφής της πραγµατικής στατικής και δυναµικής συµπεριφοράς
τους, η πειραµατική αποτίµηση της διαθέσιµης ακαµψίας και αντοχής και η
σύγκρισή τους µε τις παραδοχές της µελέτης. Επιπλέον η τακτική επανάληψη
κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου ενόργανων µετρήσεων έχει σκοπό να
παρακολουθήσει την εξέλιξη των βασικών αυτών ιδιοτήτων των γεφυρών και
εγκαίρως να εντοπίσει και διαγνώσει τυχόν αποµειώσεις και σηµαντικές αλλαγές
που είναι πιθανόν να οφείλονται σε δοµικές βλάβες. Οι δοµικές βλάβες ιδιαίτερα
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κατά την πρώτη εκδήλωσή τους και στη συνέχεια κατά την εξέλιξή τους είναι
πολύ δύσκολο να αξιολογηθούν ως προς τις συνέπειες στην δοµική και
λειτουργική επάρκεια των γεφυρών µόνον µε οπτική παρακολούθηση. Σε
ορισµένες περιπτώσεις γεφυρών πολύ µεγάλου µήκους και ύψους, όπως πολλές
στον άξονα της Εγνατίας Οδού, η οπτική επιθεώρηση είναι ιδιαίτερα δυσχερής
και χρονοβόρα ενώ τίθεται υπό αµφισβήτηση η αποτελεσµατικότητά της ως προς
τον έγκαιρο και ορθό εντοπισµό των δοµικών βλαβών.

ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
Περιγραφή των ενοργανωµένων γεφυρών
Για την ενόργανη παρακολούθηση των ορθών παραµορφώσεων των
προεντεταµένων φορέων γεφυρών, τοποθετήθηκαν σε δύο γέφυρες
αντιπροσωπευτικές των δοµικών τύπων της πλειοψηφίας των γεφυρών της
Εγνατίας Οδού, αισθητήρες στατικής και δυναµικής µέτρησης παραµόρφωσης. Οι
δύο δοµικώς αντιπροσωπευτικές γέφυρες της Εγνατίας Οδού είναι η γέφυρα Τ3
(τµήµα 9.1, ∆ερβένι – Ανάληψη) και η γέφυρα Γ9 (τµήµα 5.1, Πολύµυλος Λευκόπετρα).
•

Γέφυρα Τ3 (τµήµα 9.1 της Εγνατίας Οδού)

Η γέφυρα βρίσκεται στο τµήµα 9.1 (∆ερβένι – Ανάληψη) της Εγνατίας Οδού και
φέρει τον αριστερό κλάδο. Έχει φορέα που αποτελείται από 7 προεντεταµένες
πλακοδοκούς µε χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώµατος, συνεχόµενη πάνω από τα
µεσόβαθρα. Έχει τρία ανοίγµατα µήκους 30 µέτρων έκαστο (Σχήµα 1). Ο φορέας
µέσω αγκυρούµενων ελαστοµεταλλικών εφεδράνων στηρίζεται σε βάθρα
αποτελούµενα από τετράστυλα πλαίσια και στα ακρόβαθρα. Ο φορέας έχει
λοξότητα 45ο. Η κατηγορία αντοχής σκυροδέµατος φορέα είναι Β35.
Η συγκεκριµένη γέφυρα επελέγη να ενοργανωθεί λόγω του ότι ανήκει στον
πρώτο πιο αντιπροσωπευτικό δοµικό τύπο γεφυρών της Εγνατίας Οδού. Επίσης
επελέγη λόγω της σχετικής απλότητας του φορέα της και λόγω της
προσβασιµότητας του φορέα της µε απλά µέσα (ελεύθερου ύψος 6,00µ.).

Σχήµα 1. Γέφυρα Τ3, Τµήµα 9.1, ∆ερβένι – Ανάληψη της Εγνατίας Οδού .
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Τοποθετήθηκαν µε επικόλληση αισθητήρες οπτικών ινών σε δύο διατοµές στο
µέσο της 3ης και 4ης - από την εξωτερική πλευρά της γέφυρας - δοκού, οι οποίες
βρίσκονται κάτω από την λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας και δέχονται τα
µεγαλύτερα φορτία λόγω της διέλευσης βαρέων, υπέρβαρων και ειδικών
οχηµάτων (Σχήµα 2). Οι αισθητήρες εγκαταστάθηκαν σε δύο διατοµές που
απέχουν µεταξύ τους 1 µέτρο, κοντά στο µέσο κάθε δοκού και όσο το δυνατό
πλησιέστερα στο άνω και κάτω άκρο της δοκού όπως φαίνεται και στο Σχήµα 2
(β).

∆οκός 3
∆οκός 4
8-1564
5-1547

7-1555

6-1551

4-1539

2-1531

3-1535
1-1527

(α)

(β)

Σχήµα 2.(α) Σχηµατική τοµή του φορέα ανωδοµής της γέφυρας και της θέσης διέλευσης
των βαρέων οχηµάτων (β) διάταξη επικόλλησης των αισθητήρων στις δύο διατοµές.

Γέφυρα Γ9 (Τµήµα 5.1. της Εγνατίας Οδού)
Η γέφυρα βρίσκεται στο τµήµα Πολύµυλος-Λευκόπετρα της Εγνατίας οδού και
ανήκει στο δεύτερο πιο αντιπροσωπευτικό δοµικό τύπο γεφυρών της Εγνατίας
Οδού, κατασκευασµένη µε την µέθοδο της συµµετρικής προβολοδόµησης. Η
γέφυρα είναι δύο ανοιγµάτων µε προεντεταµένο κιβωτιοειδή φορέα, κατηγορίας
αντοχής σκυροδέµατος Β45, παραβολικής µεταβολής του ύψους του, από 4,0µ
στο ακρόβαθρο στα 9,0µ στην παρειά στήριξης του στη κεφαλή του βάθρου. Ο
φορέας συνδέεται µονολιθικά µε το µεσόβαθρο που αποτελείται από δύο
εγκάρσιες λεπίδες, και θεµελιώνεται σε φρέαρ. Ο φορέας ολισθαίνει στα
ακρόβαθρα σε οδηγούς εφαπτοµενικής στον άξονα της γέφυρας ολίσθησης που
φέρονται από ελαστοµεταλλικά εφέδρανα. Το συνολικό µήκος της γέφυρας είναι
170 µ, µε δύο ίσα ανοίγµατα των 85 µέτρων. Η γέφυρα είναι σε κάτοψη καµπύλη
µε ακτίνα καµπυλότητας στον άξονα 757µ.
Οι διατοµές στις οποίες εγκαταστάθηκαν αισθητήρες βρίσκονται στη περιοχή των
θετικών ροπών λόγω κινητού φορτίου, περιοχή που λόγω ερπυσµού επιβαρύνεται
µετά το πάτηµα του προβόλου και την ανύψωση (jacking) του άκρου του, για την
τελική στήριξη στα εφέδρανα. Οι διατοµές βρίσκονται σε αποστάσεις 48,88µ
(αισθητήρες 1,2,3, θερµοκρασιακός) και 53,70µ (αισθητήρες 4,5,6,7) από τον
άξονα του µεσοβάθρου της γέφυρας, (Σχήµατα 4 (α), (β)). Οι αισθητήρες
εγκαταστάθηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν 2 διατοµές απόστασης 4.2 περίπου
•
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µέτρων µεταξύ τους και επικολλήθηκαν στην κάτω παρειά της άνω πλάκας του
κιβωτιοειδούς φορέα και κοντά στην άνω παρειά της κάτω πλάκας, ακριβώς πάνω
από την νεύρωση σύνδεσης κορµών – κάτω πλάκας, όπως φαίνονται στο Σχήµα
4.(β).

sensors
1, 2, 3, temp & µονός

sensors
4, 5, 6, 7

(α)
(6)
1532

(5)
1540

(2)
1555

(1)
1563
(7)
1524

Temp
1556

4.65m
1.12m

4.20m

0.62m

(3)
1548

1530-02

(β)
Σχήµα 3. (α) Σχηµατική τοµή κατά µήκος του φορέα ανωδοµής της γέφυρας (β)
διάταξη επικόλλησης των αισθητήρων στις δύο διατοµές.

Aισθητήρες και καταγραφική µονάδα παραµορφώσεων
Χρησιµοποιήθηκαν εµπορικού τύπου οπτικοί αισθητήρες Bragg Gratings ο οποίοι
είχαν ενσωµατωθεί σε επιθέµατα από σύνθετα υλικά (Smart Patch®). Ο
αισθητήρας Bragg Grating που ενσωµατώνεται στο επίθεµα λειτουργεί στην
περιοχή των 1520-1570 nm και είναι ευαίσθητος στη µεταβολή τόσο του
µηχανικού όσο και του θερµοκρασιακού πεδίου. Στον πίνακα 1 αναγράφονται τα
βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία του αισθητήρα Smart Patch®.
Με την χρήση επιθέµατος εξασφαλίζεται µεγάλη αντοχή σε διάβρωση και οι
αισθητήρες καθίστανται συµβατοί για επιφανειακή επικόλληση σε µεταλλικές
κατασκευές, σε µπετόν ή σε κατασκευές από σύνθετο υλικό.
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Πίνακας 1: Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία του αισθητήρα Smart Patch®.
∆ιακριτική Ικανότητα
Οπτικό καλώδιο
Τύπος Οπτικής Ίνας
Τύπος Αισθητήρα
Μήκος Αισθητήρα
Εύρος Μέτρησης
Οπτικός σύνδεσµος

0.2 pm
Μήκος Κύµατος
0.2 µstain
Παραµόρφωση
0.02 oC
Θερµοκρασία
∆ιάµετρος 3mm Προστασία PVC – Ίνες Κέβλαρ.
Μονότροπη 9/125µm - Ακρυλική επένδυση 250µm
Μήκος Κύµατος 1520-1570nm R>90%
0.1 – 10mm
± 20.000 µstrain
FC/APC

Σύµφωνα µε τους κατασκευαστές τους, οι οπτικές ίνες παρέχουν απόλυτη αντοχή
στην επίδραση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και µπορούν να
υποστηρίξουν µεγάλης διάρκειας ενόργανη παρακολούθηση, λόγω µη φθίνουσας
µε τον χρόνο ακρίβειας µέτρησης και λόγω µη απαίτησης περιοδικής
διακρίβωσης (calibration). Στην εφαρµογή της παρούσας εργασίας
χρησιµοποιήθηκαν σε κάθε γέφυρα 8 αισθητήρες παραµόρφωσης και 1
αισθητήρας θερµοκρασίας, όλοι συνδεδεµένοι εν σειρά σε µία οπτική ίνα, η
οποία κατέληγε σε οπτικό ακροδέκτη (connector) τύπου FC/APC.
Για την καταγραφή της παραµόρφωσης των ινών σκυροδέµατος στις θέσεις των
8 αισθητήρων, χρησιµοποιήθηκε οπτικός αποδιαµορφωτής (optical interrogator)
τύπου W3/2100, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να παρέχει γρήγορες και ακριβείς
µετρήσεις από δίκτυο εκατοντάδων οπτικών αισθητήρων (µέχρι 128 ανά κανάλι)
εν σειρά τοποθετηµένο σε µέχρι τέσσερα κανάλια (συνεχείς οπτικές ίνες). Ο
υπόψη αποδιαµορφωτής W3/2100 περιλαµβάνει πηγή laser και ευρυζωνικό
ανιχνευτή φάσµατος µε συχνότητα λειτουργίας 100 Hz. Στον Πίνακα 2
παρουσιάζονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του αποδιαµορφωτή.
Πίνακας 2: Optical Interrogator W3/2100
∆ιακριτική
Ικανότητα
Επαναληψιµότητα
Μετρήσεων
Εύρος Μήκους Κύµατος
Αριθµός καναλιών
Μέγιστος Αριθµός
αισθητήρων ανά κανάλι
Συχνότητα ανάγνωσης
Οπτικός σύνδεσµος
Παροχή ηλεκτρικής ισχύος

0.2 pm
0.2 µstain
0.02 oC
± 1 pm
± 0.8 µstrain
0.09 oC
1520-1570 nm
2
128

Μήκος Κύµατος
Παραµόρφωση
Θερµοκρασία
Μήκος Κύµατος
Παραµόρφωση
Θερµοκρασία

100 Hz
FC/APC
24VDC/220VAC
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Μεθοδολογία εγκατάστασης αισθητήρων οπτικών ινών.
Η διαδικασία επικόλλησης των αισθητήρων τύπου Smart Patch® είναι παρόµοια
αυτής που ακολουθείται για την επικόλληση επιθεµάτων συνθέτων υλικών σε
κατασκευές. Η κόλλα που χρησιµοποιήθηκε για την επικόλληση των αισθητήρων
είναι εποξειδική κόλλα δύο συστατικών τύπου SP106, της εταιρείας SP Systems.
Για την επιτυχή εποκόλληση που είναι πρώτιστης σηµασίας για την επιτυχία της
ενόργανης µέτρησης παραµορφώσεων, ώστε το πλήρες µήκος του επιθέµατος να
έχει παντού κοινή παραµόρφωση µε το σκυρόδεµα, καθαρίστηκε και λειάνθηκε
κατάλληλα η επιφάνεια του σκυροδέµατος και εφαρµόσθηκε µετά την
τοποθέτηση του επιθέµατος διάταξη πίεσης της τάξης των 8-10Kg, έως ότου
πολυµεριστεί η κόλλα. (Σχήµα 3).

(α)
(β)
Σχήµα 4. (α) Εξωτερικά επιθέµατα προστασίας αισθητήρων (β) Εφαρµογή πίεσης
στους αισθητήρες.

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Το υπόψη σύστηµα καταγράφει τις µετρήσεις του µήκους κύµατος σε nm
(Wavelength) που ανακλάται από κάθε sensor FBG, µε συχνότητα καταγραφής 50
Hz. Η σχέση που συνδέει το ανακλώµενο σήµα µε την µεταβολή του strain και
την µεταβολή της θερµοκρασίας είναι η παρακάτω:
∆λΒ = λΒ(1- ρα) ∆ε + λΒ( α+ξ) ∆T

(1)

όπου ∆λΒ η µεταβολή του Bragg wavelength από την θεωρούµενη τιµή αναφοράς,
ρα = συντελεστής φωτοελαστικότητας, α = συντελεστής παραµόρφωσης της ίνας
λόγω θερµοκρασίας και ξ = θερµοοπτικός συντελεστής (λόγω συντελεστή
διάθλασης). Στο τυπικό εύρος των λΒ = 1550 nm οι συντελεστές ευαισθησίας στη
παραµόρφωση και στη θερµοκρασία είναι περίπου 1.2 pm/µε και 10pm/C. Έτσι ο
τύπος επεξεργασίας του σήµατος απλοποιείται ως ακολούθως:
∆λΒ = Kα ∆ε + Kβ ∆T ⇒ ∆λΒ = 1.2.10-3 .∆ε + 10-2 .∆T
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Ο ζητούµενος υπολογισµός των παραµορφώσεων πραγµατοποιείται µε την
βοήθεια του παρακάτω τύπου:
∆ε = (∆λΒ - 10-2 .∆T) /1.2.10-3

(3)

Η µεταβολή της θερµοκρασίας λαµβάνεται υπόψη εφόσον λαµβάνει χώρα τέτοια
µεταβολή στο χρονικό διάστηµα που διεξάγονται οι µετρήσεις και η επίδρασή της
υπολογίζεται µε τη µέγιστη ακρίβεια από την µεταβολή ως προς την θέση ηρεµίας
του αντίστοιχου αισθητήρα (∆λtemp). Έτσι ο τελικός τύπος υπολογισµού των
παραµορφώσεων δίνεται ως εξής:
∆ε = (∆λΒ – ∆λtemp)/1.2.10-3 (µε)

(4)

Στην συγκεκριµένη εφαρµογή στόχος ήταν η µικρής διάρκειας παρακολούθηση
των παραµορφώσεων λόγω διέλευσης ζυγισµένου οχήµατος. Στη µικρή διάρκεια
των µετρήσεων που ελήφθησαν ως παραµόρφωση αναφοράς θεωρήθηκε η θέση
ηρεµίας του φορέα και αυτή προσδιορίσθηκε µε στατιστική επεξεργασία των
µετρήσεων.
Στο ακόλουθο σχήµα 4 φαίνεται η καταγραφή των µετρήσεων που ελήφθησαν
από τους αισθητήρες της τρίτης δοκού της γέφυρας Τ3, διάρκειας 3 ωρών
περίπου. Στο χρονικό διάστηµα αυτό διακρίνονται οι διελεύσεις 5 βαρέων
οχηµάτων µεταξύ των οποίων βρίσκονταν και το ζυγισµένο φορτηγό των 60
τόνων, που χρησιµοποιήθηκε ως φορτίο για την εξαγωγή συµπερασµάτων.
∆ιέλευση φορτίου

sensor 1
1527.79

1527.78

1527.77

1527.76
1527.75

1527.74

169.540

163.261

156.982

150.702

144.423

138.144

131.864

125.585

119.306

113.027

106.747

94.189

100.468

87.910

81.630

75.351

69.072

62.793

56.513

50.234

43.955

37.676

31.396

25.117

18.838

6.279

12.559

1527.72

0.000

1527.73

Σχήµα 5. Γραφικές παραστάσεις της καταγραφής του µήκους κύµατος όπως ανακλάται
από τον αισθητήρα sensor1

Από την παρατήρηση των µετρήσεων διαπιστώνεται πως η θεωρητική ευαισθησία
του συγκεκριµένου συστήµατος είναι της τάξης των 0,001 nm που αντιστοιχεί σε
0,833µstrain. Η µεταβολή της θερµοκρασίας είναι αµελητέα στο χρονικό
διάστηµα των µετρήσεων και οι µόνες διακυµάνσεις που εντοπίζονται οφείλονται
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στην ευαισθησία του συστήµατος, οπότε οι αντίστοιχες µετρήσεις δεν ελήφθησαν
υπόψη στην επεξεργασία (σχήµα 5)

sensor 9

1563.75
1563.745
1563.74
1563.735
1563.73
1563.725
1563.72
1563.715
1563.71

171.660

165.741

159.821

153.902

147.983

142.063

136.144

130.225

124.305

118.386

112.467

106.547

94.709

100.628

88.790

82.870

76.951

71.032

65.112

59.193

53.274

47.354

41.435

35.516

29.597

23.677

17.758

5.919

11.839

1563.7

0.000

1563.705

Σχήµα 6. Γραφική παράσταση της καταγραφής του µήκους κύµατος θερµοκρασιακού
αισθητήρα

Η εξακρίβωση της τιµής ηρεµίας για κάθε αισθητήρα λαµβάνεται µέσω
στατιστικής επεξεργασίας των τιµών. Παρακάτω, (Σχήµα 6), φαίνεται η κατανοµή
των τιµών του µήκους κύµατος στον αισθητήρα 7 (µέτρησης βράχυνσης της 4ης
δοκού της γέφυρας Τ3) για όλο το χρονικό διάστηµα παρακολούθησης καθώς και
για ένα διάστηµα όπου δεν υπήρξε διέλευση οχηµάτων στην γέφυρα. Εύκολα
διαπιστώνεται πως η τιµή ηρεµίας του αισθητήρα, στη συγκεκριµένη κατάσταση
της γέφυρας είναι τα 1555,585 nm.
6000

Count of sensor 3
6000

5000

Count of sensor 3

5000

4000

4000

3000

3000

2000

2000
1000

1000
0

1555.583 1555.584 1555.585 1555.586 1555.587 1555.588 1555.589
1555.583
1555.584
1555.585
1555.586
1555.587
1555.588
1555.589
1555.59
1555.591
1555.592
1555.593
1555.594
1555.595
1555.596
1555.597
1555.598
1555.599
1555.6
1555.601
1555.602
1555.603
1555.604
1555.605
1555.606

0

1555.59

(blank)

sensor 7

Σχήµα 7. Κατανοµή τιµών του αισθητήρα 7 α) σε χρονικό διάστηµα 3 ωρών β) σε
επιλεγµένο χρονικό διάστηµα ηρεµίας.
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Σύµφωνα µε την παραπάνω µεθοδολογία επεξεργάσθηκαν και δίνονται στα
ακόλουθα σχήµατα 8 και 9 οι τιµές ανηγµένων παραµορφώσεων των αισθητήρων
µέτρησης παραµόρφωσης των γεφυρών Τ3 και Γ9, αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια
διέλευσης του ζυγισµένου οχήµατος των 60 τόνων.
Στο σχήµα 8 φαίνεται η πολύ µικρή τιµή των παραµορφώσεων βράχυνσης λόγω
της θέσης των άνω αισθητήρων κοντά στον κεντροβαρικό άξονα (στην κάτω
παρειά του άνω πέλµατος των δοκών της Τ3) της τάξης των (-)4 µstrain, όταν η
ταυτόχρονη µέγιστη τιµή µήκυνσης των κάτω αισθητήρων (παρειά κάτω
πέλµατος δοκού) είναι της τάξης των (+)48µstrain. Η µορφή της καµπύλης
διακύµανσης των βραχύνσεων του άνω πέλµατος, µε έντονες αυξοµειώσεις
πολλαπλάσιες της µέσης τιµής, υποδηλώνει πιθανόν µη αξιόπιστη µέτρηση των
βραχύνσεων λόγω µη γραµµικής συµπεριφοράς του επιθέµατος υπό θλίψη και
γενικότερα αδυναµίας αξιόπιστης καταγραφής βραχύνσεων. Παρατηρούµε στο
ίδιο σχήµα το ιδιαίτερα µικρό δυναµικό τµήµα της µήκυνσης του κάτω πέλµατος
(οι µικρές αυξοµειώσεις πάνω και κάτω από την καµπύλη χρονικής διακύµανσης
της στατικής παραµόρφωσης), λόγω και της µικρής ταχύτητας διέλευσης του
φορτηγού (5km/h), που δεν επιχειρείται να προσδιορισθεί διότι είναι δύσκολο να
διαχωρισθεί από τον θόρυβο του σήµατος.

60.0
strain7
strain8

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

-10.0
80

85

90

95

100

105

ης

Σχήµα 8. Παραµορφώσεις (µε) της άνω και κάτω παρειάς της 3 δοκού της γέφυρας Τ3
(διέλευση φορτηγού 60τόνων), αισθητήρες 7 και 8 (άνω, κάτω πέλµα δοκού, αντίστοιχα).
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∆ιατοµή - 2-

∆ιακύµανση strain µε εφαρµογή φίλτρου

10.0
sensor7
sensor6

8.0

sensor5
6.0

sensor4

4.0

strain

2.0

0.0

-2.0

-4.0

-6.0

-8.0

-10.0
3280

3282

3284

3286

3288

3290

3292

3294

time (sec)

Σχήµα 9. Παραµορφώσεις (µε) άνω και κάτω πέλµατος κιβωτιοειδούς φορέα της
γέφυρας Γ9 (διέλευση φορτηγού 60τόνων), αισθητήρες 4, 5, 6, 7.

Στο σχήµα 9, όπως ήταν αναµενόµενο λόγω συνέχειας του φορέα αλλά και λόγω
µεγάλης ακαµψίας του, οι µέγιστες κατά απόλυτη τιµή παραµορφώσεις είναι
µικρές, της τάξης των 8 (µε), για τη διέλευση του ίδιου ζυγισµένου φορτηγού των
60 τόνων. Οι τιµές της βράχυνσης του άνω πέλµατος είναι κοντά σε αυτές της
µήκυνσης του άνω πέλµατος, λόγω ίσης περίπου απόστασης από τον
κεντροβαρικό άξονα των αισθητήρων. Στην καµπύλη διακύµανσης των
βραχύνσεων του άνω πέλµατος, επαναλαµβάνεται πιο έντονα η ίδια
πιθανολογούµενη µη γραµµική συµπεριφορά του επιθέµατος υπό θλίψη και
γενικότερα η αδυναµία αξιόπιστης καταγραφής βραχύνσεων. ∆εν αποκλείεται η
επιρροή από δευτερεύουσες παραµορφώσεις λόγω εγκάρσιας κάµψης του άνω
πέλµατος εκ της διέλευσης του φορτηγού.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των πειραµατικών µετρήσεων
παραµόρφωσης, καταστρώθηκαν για τις δύο γέφυρες αναλυτικά µοντέλα
τρισδιάστατων πεπερασµένων στοιχείων δοκού κατά Euler, µε τη χρήση των
λογισµικών πακέτων SAP 2000NL και STATIK-5 και υπολογίσθηκαν οι γραµµές
επιρροής τόσο για τη διέλευση του ζυγισµένου φορτηγού, του οποίου ήταν
γνωστή η κατανοµή του βάρους του στους άξονες, όσο και για τον συρµό 60/30
βάσει του οποίου µελετήθηκε.
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Σχήµα 10. Αναλυτικά µοντέλα γέφυρας: (α) γέφυρας Τ3 και (β) γέφυρας Γ9

Η κατανοµή του φορτίου των 60 τόνων σε κάθε άξονα έγινε µε βάση στοιχεία
από οχήµατα παρόµοιου τύπου και αντίστοιχων φορτίων. Η τελική κατανοµή ανά
άξονα έγινε σύµφωνα µε το σκαρίφηµα του σχήµατος 11. Στο ίδιο σχήµα δίνονται
οι γραµµές επιρροής της ροπής κάµψης εκ του οχήµατος των 60 τόνων για τις
τέσσερις ενοργανωθείσες διατοµές των δύο δοκών της γέφυρας Τ3.

0
20
40
60
80
100

Φορά συρµού
Γραµµή επιρροής
3.0
∆οκός3-∆1

Ροπή Mi

2.5

∆οκός3-∆2

2.0

∆οκός4-∆1

1.5

∆οκός4-∆2

1.0
0.5
0.0
0.00

1.42

2.85

4.27

5.70

7.12

8.54

9.97

11.39 12.82 14.24 15.66 17.09 18.51 19.94 21.36 22.78 24.21 25.63 27.06 28.48
Θέση µοναδιαίου φορτίου

Σχήµα 11. Κατανοµή του φορτίου του οχήµατος ανά άξονα και γραµµές επιρροής
µοναδιαίου φορτίου

Στον πίνακα 3, δίνονται συγκριτικά οι µέγιστες τιµές παραµόρφωσης από τις
ενόργανες µετρήσεις και από τις προβλέψεις του αναλυτικού µοντέλου της
γέφυρα Τ3. Στο σχήµα 12 στο ίδιο διάγραµµα σχεδιάζονται η θεωρητική γραµµή
επιρροής µε την πειραµατική καµπύλη διακύµανσης της παραµόρφωσης στη
διάρκεια διέλευσης του φορτηγού. Η τελευταία µπορεί να θεωρηθεί και ως
«δυναµική» πειραµατική γραµµή επιρροής µε σηµεία αρχής και τέλους τους
χρόνους εισόδου – εξόδου του φορτηγού από το ενοργανωµένο άνοιγµα της
γέφυρας. Από τη σύγκριση των µέγιστων τιµών προκύπτει µία σαφής περιβολή
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των πειρατικών τιµών από τις θεωρητικές τιµές, ενώ σηµαντική είναι και η πολύ
καλή προσέγγιση της πειραµατικής µε τη θεωρητική γραµµή επιρροής.
Πίνακας 3: Μέγιστες τιµές Strain κάτω ίνας (µε), Γέφυρα Τ3
∆οκός3-∆1
∆οκός3-∆2
∆οκός4-∆1
∆οκός4-∆2

sensor1
sensor3
sensor6
sensor7

Θεωρητικές
66.81
69.96
61.24
61.30

Μετρούµενες
43.33
45.00
43.33
47.50

∆αφορά
35%
36%
29%
23%

∆οκός4-∆2

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

-15.0

Σχήµα 12. Πειραµατική - θεωρητική γραµµή επιρροής εφελκυόµενης ζώνης δοκού Τ3 .

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

50.0

50.0

45.0
40.0

Φορτίο 60/30tn+οµοιόµορφο

35.0
30.0

sensor7
sensor6
sensor5
sensor4
Φορτίο 60/30tn+οµοιόµορφο
Φορτηγό 60tn
Φορτίο 60/30tn - Άνω ίνα
Φορτηγό 60tn - άνω ίνα

45.0
40.0
35.0
30.0

25.0

25.0

20.0

20.0

15.0
10.0

15.0
Φορτηγό 60tn

10.0

5.0

5.0

0.0

0.0

-5.0

-5.0

-10.0

-10.0

-15.0

-15.0

-20.0

-20.0

-25.0
-25.0
3284.4 3284.6 3284.8 3285.0 3285.2 3285.4 3285.6 3285.8 3286.0 3286.2 3286.4 3286.6 3286.8 3287.0 3287.2 3287.4 3287.6 3287.8 3288.0

Σχήµα 13. Πειραµατική και θεωρητική γραµµή επιρροής εφελκυόµενης ζώνης φορέα Γ9.
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Στο σχήµα 13 δίνονται στο ίδιο διάγραµµα οι θεωρητικές γραµµές επιρροής για
το όχηµα 60 τόνων και για τον συρµό 60/30 και η πειραµατική γραµµή επιρροής.
Η προσέγγιση παραµένει καλή για τις µηκύνσεις του εφελκυόµενου κάτω
πέλµατος, ενώ και εδώ οι πειραµατικές τιµές περιβάλλονται από τις θεωρητικές.
Εκτίµηση Φέρουσας Ικανότητας φορέα
Ο υπολογισµός της φέρουσας ικανότητας µιας γέφυρας σε φορτία κυκλοφορίας,
αποτελεί έναν σηµαντικό δείκτη αξιολόγησης, διότι πέραν της ασφάλειας και της
ανθεκτικότητας επηρεάζεται και η λειτουργία της οδού ιδιαίτερα εάν µία
µειωµένη φέρουσα ικανότητα οδηγεί σε παρακάµψεις µεγάλου µήκους. Σύµφωνα
µε την βιβλιογραφία η τελική φέρουσα ικανότητα µιας γέφυρας µπορεί να
επαληθευθεί πειραµατικά και να αποτιµηθεί ως ακολούθως:
P = Pr x RF x Kε x Ki x Kt x Kr

(5)

Όπου P: η φέρουσα ικανότητα, Pr: η φόρτιση σχεδιασµού, RF: η αντοχή σε
κινητά φορτία σχεδιασµού ίση µε (φΜn-γdMd)/(γlMl (1+icode), Kε: ο συντελεστής
διόρθωσης από πειραµατικά δεδοµένα παραµόρφωσης ή µετακίνησης, Ki: ο
συντελεστής δυναµικής µεγέθυνσης, Κt, Kr: εµπειρικοί συντελεστές διόρθωσης
για να ληφθούν υπόψη ο κυκλοφοριακός φόρτος και ο συντελεστής τραχύτητας.
Οι συγκεκριµένες πειραµατικές µετρήσεις µπορεί να οδηγήσουν εφ’όσον
επαναληφθούν για περισσότερα φορτηγά διαφορετικών βαρών και µε
διαφορετικές ταχύτητες διέλευσης, στον υπολογισµό του συντελεστή διόρθωσης:
Kε = εµοντέλου/εµέτρησης

(6)

Έτσι για την γέφυρα Τ3 αξιοποιώντας µόνον τις αξιόπιστες µετρήσεις µήκυνσης
των εφελκυόµενων πελµάτων των δοκών, ο συντελεστής Kε είναι ίσος µε 1.30
και οδηγεί σε αντίστοιχη προσαύξηση της αναλυτικής φέρουσας ικανότητας της
γέφυρας. H παραπάνω αρχική εκτίµηση του συντελεστή επαύξησης της φέρουσας
ικανότητας, συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα µη καταστροφικών ελέγχων,
κρουσιµέτρησης, υπερηχοµέτρησης και µετρήσεων ambient επιτάχυνσης, που
διενεργήθηκαν για τις ίδιες γέφυρες στο πλαίσιο της γενικότερης τακτικής
επιθεώρησής τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
∆ιενεργήθηκαν για δύο δοµικώς αντιπροσωπευτικές γέφυρες της Εγνατίας οδού
µετρήσεις παραµόρφωσης του φορέα τους εκ διέλευσης ζυγισµένου οχήµατος, µε
χρήση αισθητήρων οπτικών ινών. Η αξιόπιστη µέτρηση των µηκύνσεων των
εφελκυόµενων ζωνών επαληθεύει αποτελέσµατα ανεξάρτητων πειραµατικών µη
καταστροφικών ελέγχων, που αποτυπώνουν µία πιο άκαµπτη συµπεριφορά των
γεφυρών αυτών υπό φορτία κυκλοφορίας. Συνεπώς η συστηµατική εφαρµογή
µπορεί να οδηγήσει στη θεώρηση της επαυξηµένης πραγµατικής διαθέσιµης
φέρουσας ικανότητας των υπό παρακολούθηση γεφυρών.
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