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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρακολούθηση της δομικής κατάστασης (ΠΔΚ) γεφυρών (διεθνώς γνωστής ως Structural Health
Monitoring ή SHM) περιλαμβάνει δύο βασικές κατηγορίες έρευνας [1]. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε
τεχνικές που στηρίζονται στη χρήση στατιστικών και μαθηματικών μεθόδων με σκοπό την επεξεργασία των
καταγραφών, την αξιολόγηση της απόκρισης από βάσεις δεδομένων, την αναγνώριση δυναμικών
χαρακτηριστικών των γεφυρών και την παρατήρηση στατιστικών μεγεθών (π.χ. διακύμανσεις, σχετικά
σφάλματα κ.α.), που παρουσιάζουν ευαισθησία σε διαταράξεις της ομαλής λειτουργίας της κατασκευής. Η
δεύτερη κατηγορία αναφέρεται σε αριθμητικές μεθόδους (π.χ. μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων), που σκοπό
έχουν την προσομοίωση της κατασκευής βάσει των εξισώσεων της δυναμικής (μάζα, απόσβεση και δυσκαμψία)
και την αναθεώρηση τους.
Οι μέθοδοι αναθεώρησης μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων [2], σε γενικό επίπεδο, μπορούν να χωριστούν
σε δύο βασικές κατηγορίες: στις μεθόδους ευαισθησίας (sensitivity) και στις άμεσες μεθόδους (direct). Οι
πρώτες στηρίζεται στην διαμόρφωση παραμετρικών μοντέλων της κατασκευής με στόχο την ελαχιστοποίηση
κατάλληλων συναρτήσεων ποινής (penalty functions), που προσεγγίζουν το σχετικό σφάλμα μεταξύ
καταγραφών και αναλυτικών αποτελεσμάτων από το μοντέλο, καθώς επίσης και στην επιλογή των παραμέτρων
ευαισθησίας που βασίζονται κυρίως στην κρίση του μηχανικού και στη φυσική/μηχανική τους σημασία. Από
την άλλη πλευρά, υπάρχουν οι άμεσες μέθοδοι (direct), που ουσιαστικά πραγματοποιούν μια άμεση
αναθεώρηση των μητρώων μάζας και δυσκαμψίας, με σκοπό την προσέγγιση των καταγεγραμμένων τιμών.
Η διαδικασία που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία μπορεί να θεωρηθεί ως μια απλουστευμένη
μέθοδος ευαισθησίας, όπου οι παράμετροι που επηρεάζουν την απόκριση της κατασκευής σε επίπεδο ιδιοτιμών,
είναι εκ των προτέρων ορισμένοι στη βιβλιογραφία και η τιμή τους προσδιορίζεται μέσω της χρήσης τεχνητών
νευρωνικών δικτύων. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται μια αναθεώρηση του μοντέλου πεπερασμένων
στοιχείων της γέφυρας Ζ24 στην Ελβετία, με στόχο την ερμηνεία της μεταβολής δυναμικών χαρακτηριστικών
στην διάρκεια του έτους, λόγω θερμοκρασίας. Η εποχιακή μεταβολή της θερμοκρασίας πρατηρήθηκε ότι
προκαλεί διαφοροποίηση των ιδιοσυχνοτήτων, ως αποτέλεσμα της ακραίας αύξηση του μέτρου ελαστικότητας
της ασφάλτου και της ταυτόχρονης αύξησης της δυσκαμψίας του καταστρώματος. Επιπλέον, προκαλεί και
μεταβολή της ενδοσιμότητας του εδάφους. Οι δύο αυτές επιδράσεις συνδέονται θεωρητικά με την αύξηση της
ενεργού δυσκαμψίας της κατασκευής [3-8]. Στη μελετώμενη γέφυρα Ζ24, οι τρεις πρώτες ιδιοσυχνότητες
αυξήθηκαν από το καλοκαίρι μέχρι το χειμώνα κατά 14, 18 και 17% αντιστοίχως [3], ιδιαιτέρως σε
θερμοκρασίες κάτω του μηδενός.
Για την αναθεώρηση του μοντέλου της γέφυρας (model updating) για τη λειτουργία κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες, χρησιμοποιήθηκε μεθοδολογία που στηρίζεται στη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων
(ΤΝΔ) τα οποία έχουν αναγνωριστεί από τη διεθνή βιβλιογραφία ως κατάλληλο εργαλείο για την επεξεργασία
δεδομένων και την πρόβλεψη πιθανών μελλοντικών καταστάσεων στα πλαίσια της δομικής παρακολούθησης
[9-11]. Για την εκπαίδευση των ΤΝΔ χρησιμοποιήθηκαν ως τιμές-στόχοι οι διαθέσιμες μετρήσεις από τη
βιβλιογραφία που αφορά τη Ζ24 [12-20]. Ουσιαστικά, το μοντέλο της γέφυρας αναθεωρήθηκε με τέτοιο τρόπο,
ώστε να μπορεί να προσεγγίσει, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, την συμπεριφορά της κατασκευής τόσο
κατά την θεωρητική «κανονική» της κατάσταση, όπως επίσης και κατά τη διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων
της χαμηλής θερμοκρασίας στο μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος καταστρώματος και στην ενδοσιμότητα
του εδάφους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Ζ24 ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Περιγραφή της Γέφυρας Ζ24
Η άνω διάβαση Ζ24 κατασκευάστηκε από το Τμήμα Οδοποιίας του Καντονιού της Βέρνης, στην Ελβετία,
στις αρχές του 1960, με σκοπό να ενώσει τις περιοχές Κόππιγγεν (Koppigen) και Ούτζενστορφ (Utzenstorf)
περνώντας πάνω από την κύρια οδική αρτηρία A1 Λωζάνης-Ζυρίχης (Lausanne-Zurich). Η καταστροφή της
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πραγματοποιήθηκε το Φθινόπωρο του 1998, ώστε στη θέση της να κατασκευαστούν σιδηροδρομικές γραμμές.
Πριν την οριστική καταστροφή της, διενεργήθηκε ενόργανη δομική παρακολούθηση, καθώς επίσης και
καταστροφικοί έλεγχοι [21,22]. Στην παρούσα εργασία αξιοποιούνται τα δεδομένα της μη-καταστροφικής
δομικής παρακολούθησης, διότι σκοπός είναι η προσέγγιση της ελαστικής (χωρίς βλάβη) απόκρισης της
γέφυρας.
Η ανωδομή της Ζ24 αποτελείται από τρία ανοίγματα (14+30+14 μέτρα) με συνολικό μήκος 58 μέτρα. Σε
κάθε πλευρά του διαμήκη άξονα του καταστρώματος, υπήρχε πρόβλεψη 1.70 μέτρων για την
κάλυψη/προστασία των τενόντων προέντασης από περιβαλλοντικές επιδράσεις. Το κατάστρωμα
κατασκευάστηκε με προεντεταμένο οπλισμένο σκυρόδεμα BS325 (χαρακτηριστική αντοχή
),
ενώ ο οπλισμός συνίστατο από χάλυβα κατηγορίας St 460. Η διατομή καταστρώματος ήταν ανοικτού τύπου
(box) με συνολικό ύψος διατομής 1.01 μέτρα. Επίσης, 20 τένοντες, τύπου VSL M- και U-, τοποθετήθηκαν κατά
μήκος της διαμήκους και εγκάρσιας διεύθυνσης (Πιν. 1). Στην άνω επιφάνεια του καταστρώματος υπήρχε
άσφαλτος πάχους 6.5 εκατοστών, η οποία εκτείνεται μέχρι τα πλαϊνά λίθινα στηθαία των πλευρικών
παραπετασμάτων. Το πλάτος της διατομής καταστρώματος συνυπολογισμένων των πλευρικών παραπετασμάτων
φτάνει τα 8.6 μέτρα, δημιουργώντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας (6 μέτρα), ενώ τα υπόλοιπα 2.6 μέτρα δίνονται
στα πλευρικά παραπετάσματα εκατέρωθεν του δρόμου (Σχ. 1).

Σχ. 1: Τομή Καταστρώματος της γέυφρας Ζ24 υπό κλίμακα 1:20 [20]
Όσον αφορά στην υποδομή, τα ακρόβαθρα αποτελούνται από τρία υποστυλώματα διατομής 40x40 εκ., σε
απόσταση 1.9 μέτρα μεταξύ τους, με ελεύθερο ύψος 6.15 μέτρα. Τα υποστυλώματα των ακροβάθρων είναι
κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας BS350 χαρακτηριστικής αντοχής
. Τα
πέδιλα θεμελίωσης των εδράνων, Ουτζενστορφ και Κόπιγγεν, φέρουν κωνική διατομή με ελεύθερο ύψος 1.65
και 1.80 αντίστοιχα, ενώ η δοκός θεμελίωσης έχει ορθογωνική διατομή διαστάσεων 80x100 εκατοστών. Τα
πέδιλα
των
ακροβάθρων
είναι
κατασκευασμένα
από
οπλισμένο
σκυρόδεμα
κατηγορίας
BH300
) και έχουν πλάτος 3.6 μέτρα και ύψος 7 μέτρα. Επίσης, στο κάτω πέλμα των πεδίλων
υπάρχει στρώση από ελαφροσκυρόδεμα καθαρότητας, 10 εκατοστά, κατηγορίας BN100.
Τέλος, τα μεσόβαθρα φέρουν ορθογωνική διατομή 0.4 x 3.2 μέτρα, με ελεύθερο ύψος 6 μέτρα και οι
κεφαλές τους είναι άκαμπτα συνδεδεμένες στο κάτω πέλμα του καταστρώματος, δημιουργώντας κατακόρυφο
διάφραγμα (Σχ. 2). Στον Πιν. 1, δίνονται συνοπτικά τα υλικά κατασκευής και τα χαρακτηριστικά τους, βάση του
Ελβετικού κανονισμού σκυροδέματος βάση του οποίου κατασκευάστηκε η γέφυρα, καθώς επίσης και οι
αντίστοιχες τιμές του Ευρωκώδικα.
Πιν. 1: Δομικά στοιχεία και χαρακτηριστικές ιδιότητες υλικών

Δομικά Στοιχεία
Υποστυλώματα Ακροβάθρων
Κατάστρωμα
Δοκός Θεμελίωσης
Πέδιλα
Ελαφροσκυρόδεμα
(καθαριότητας)

Χαρακτηριστικά Υλικών
BS350 (35 ±3 N/mm2)- C35A
BS325 (35 ±3 N/mm2)- C35
BS325 (35 ±3 N/mm2)- C35
BΗ300 (30 ±3 N/mm2) - C30

Ίδιο Βάρος
25 KN/m3
25 KN/m3
25 KN/m3
25 KN/m3

ΒN100 (10 N/mm2) - C8/10

25 KN/m3
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Σιδηρός οπλισμός

St460
Α170 (30Ø8) / 150 (27Ø8) /
125 (23Ø8) VSL M and U

VSL Τένοντες Προέντασης
Άσφαλτος

77 KN/m3
77 KN/m3
22 KN/m3

Σχ. 2: Τρισδιάστατη απεικόνιση του μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων της γέφυρας Ζ24.
Δεδομένα Ανάλυσης
Πριν την κατεδάφιση της Ζ24, υπήρξε ενόργανη παρακολούθηση της και διενέργεια καταστροφικών
ελέγχων [21,22]. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία είναι οι μετρούμενες
ιδιοσυχνότητες της κατασκευής και οι καταγραφές θερμοκρασίας στο κατάστρωμα και στη θεμελίωση. Στη
βιβλιογραφία της δομικής παρακολούθησης γεφυρών, υπάρχουν πολλές εργασίες σχετικές με τη Ζ24, ιδίως για
την αναγνώριση των ιδιομορφικών της χαρακτηριστικών, με διάφορες μεθόδους ιδιομορφικής αναγνώρισης
(modal identification) [12-20]. Οι παραπάνω αναλύσεις εμφάνισαν κάποιες μικροδιαφορές στις τιμές των
ιδιοσυχνοτήτων και για αυτό το λόγο, στη παρούσα εργασία υιοθετήθηκαν οι τιμές των ιδιοσυχνοτήτων που
εμφανίζονται στην πλειονότητα των αναφορών. Οι αναγνωρισμένες ιδιοσυχνότητες και οι αντίστοιχες
ιδιομορφές δίδονται στον Πίν. 2 και στο Σχ. 3.
Πίν. 2: Ιδιοσυχνότητες βιβλιογραφίας από μετρήσεις (Μετρημένες Ιδιοσυχνότητες).

Ιδιομορφή
1
2
3
4
5

Μετρούμενη
Ιδιοσυχνότητα
3.841
4.688
9.717
11.882
12.858
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Σχ. 3: Αναγνωρισμένες Ιδιομορφές της γέφυρας Ζ24.

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Παραδοχές Μοντελοποίησης
Στην παρούσα παράγραφο γίνεται μια συνοπτική αναφορά στη διαδικασία μοντελοποίησης του φορέα με τη
χρήση πεπερασμένων στοιχείων, στις παραδοχές που έγιναν, καθώς επίσης και στη μέθοδο προσομοίωσης της
ενδοσιμότητας του εδάφους (αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής). Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι
αρκετές από τις παρακάτω παραδοχές (π.χ. ενδοσιμότητα του εδάφους, συνοριακές συνθήκες κ.α.) προήλθαν
από βιβλιογραφικές πηγές [23-26]. Πιο συγκεκριμένα οι παραδοχές μοντελοποίησης που έγιναν είναι:













Το κατάστρωμα μοντελοποιήθηκε με γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία σταθερής διατομής
(τύπου spline), μήκους 1 μέτρου έκαστο.
Τα ακρόβαθρα και τα μεσόβαθρα μοντελοποίηθηκαν με τη χρήση γραμμικών πεπερασμένων
στοιχείων (10 στοιχεία έκαστο).
Η σύνδεση μεταξύ της κεφαλής ακροβάθρου και του κάτω πέλματος του καταστρώματος
θεωρήθηκε ως απολύτως στερεή.
Η συνολική μάζα του μοντέλου αντιστοιχεί στο ίδιο βάρος του καταστρώματος, του
συστήματος προέντασης, των ακροβάθρων και μεσοβάθρων, των πέδιλων θεμελίωσης, των
πλευρικών παραπετασμάτων για τη διέλευση πεζών, των στηθαίων, των κάγκελων ασφαλείας
και της ασφάλτου.
Όσον αφορά στην προσομοίωση των στοιχείων θεμελίωσης, οι δοκοί θεμελίωσης και τα
πέδιλα προσομοιώθηκαν ως ενιαία ορθογωνικά πεπερασμένα στοιχεία τύπου κελύφους, με
πάχος ίσο του ισοδυνάμου μέσου βάθους κωνικού πέδιλου.
Η αύξηση της δυσκαμψίας της ασφάλτου θεωρήθηκε μέσω της αύξησης του μέτρου
ελαστικότητας του σκυροδέματος, βάση των παρατηρήσεων και των προηγούμενων
μοντελοποιήσεων της βιβλιογραφίας.
Τέλος, βάση [23-26], στη βάση των ακροβάθρων, εισήχθη δέσμευση των μετακινήσεων κατά
τους οριζόντιους άξονες Χ και Υ, ενώ θεωρήθηκε ελαστική στήριξη κατά τον κατακόρυφο
άξονα Ζ. Στροφική ελαστική έδραση δεν εισήχθη, διότι θεωρήθηκε η ελαστική αντίσταση στη
στροφή της βάσης προσομοιώνεται έμμεσα μέσω της διαφορικής παραμόρφωσης των
μεταφορικών ελατηρίων κατά τον άξονα Ζ.
Βάση των [23-26], το έδαφος κάτω από την κατασκευή αποτελείται:
Πίν. 3: Σύσταση Εδάφους σε διάφορα βάθη από την επιφάνεια, βάση [23-26].

Βάθος από Επιφάνεια
-0.00 έως -0.80
-0.80 έως -3.00
-3.00 έως -3.50
-3.50 έως -8.00

Σύσταση Εδάφους
Αμμώδες εδαφος μέτριας διβάθμισης
Αμμώδες έδαφος (χονδρόκοκκο χαλίκι)
Βυθισμένο χονδρόκοκκο χαλίκι
Βυθισμένο Πυκνό Αμμοχάλικο
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Για τη προσομοίωση της ελαστικής συμπεριφοράς του εδάφους, ακολουθήθηκε η μέθοδος Winkler [27],
στην οποία προτείνεται η χρήση συνεχούς ελαστικής έδρασης με μεταφορικά ελατήρια. Ο δείκτης αντίστασης
του εδάφους, υπολογίστηκε με τη βοήθεια πινάκων των Kezdi και Rethati [28] και Bowles [29] και αποδόθηκε
καταλλήλως ελατηριακές σταθερές. Πιο συγκεκριμένα, για αμμώδες υπόστρωμα με χονδρόκοκκο χαλίκι, τιμή
από 80-300 MN/m, για υπόστρωμα από αμμοχάλικο τιμή μεταξύ 80-180 MN/m [21]. Στο Σχ. 4, παρουσιάζονται
οι θέσεις όπου τοποθετήθηκαν ελατήρια. Στις θέσεις 1 και 2 (ακρόβαθρα), οι τιμές ελατηρίων (Ks) θεωρήθηκαν
μεταξύ 180-300 MN/m, στις θέσεις 3 και 4 (γύρω από το ακρόβαθρο), θεωρήθηκαν τιμές από 80-180 MN/m,
ενώ στις θέσεις 5 και 6 (κάτω από τα ακρόβαθρα) θεωρήθηκαν τιμές μεταξύ 180-300 MN/m.

Σχ. 4: Θέσεις ελατηρίων σύμφωνα με τις τιμές ενδοσιμότητας εδάφους.
Περιγραφή Ανάλυσης
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, δύο είναι οι βασικοί παράμετροι οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την
αναθεώρηση του μοντέλου, όπως επίσης και για την τεκμηρίωση της μεταβολής των ιδιοσυχνοτήτων. Αυτές
είναι οι δείκτες αντίστασης του εδάφους, στα σημεία έδρασης της γέφυρας (Σχ. 4), όπως επίσης και το μέτρο
ελαστικότητας (Εc) του σκυροδέματος καταστρώματος, ώστε να διερευνηθεί η συμπεριφορά της κατασκευής
όταν η άσφαλτος παγώνει. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν δυο τιμές για την ενδοσιμότητα του εδάφους
μια για τη θέση των ακροβάθρων και γύρω από τα υποστυλώματα των ακροβάθρων (Kap) (Σχ. 4, θέσεις 1-4) και
μια για το έδαφος κάτω από τα ακρόβαθρα και τα μεσόβαθρα (Kf) (Σχ. 4, θέσεις 5-8) . Έτσι βάσει όλων των
παραπάνω, τρεις είναι ουσιαστικά οι παράμετροι των οποίων οι τιμές (Ec, Kap και Kf) χρησιμοποιήθηκαν για την
αναθεώρηση του μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων.
Το πρώτο στάδιο αναθεώρησης, έχει ως στόχο την αναθεώρηση του μοντέλου, ώστε να αποδίδει όσο το
δυνατό ακριβέστερα την κανονική συμπεριφορά της κατασκευής (κατά τους καλοκαιρινούς μήνες), κάτι που
επιχειρείται μέσω της χρήσης τέτοιων τιμών για τις τρείς παραμέτρους, ώστε οι τιμές των πρώτων πέντε
ιδιοσυχνοτήτων του μοντέλου να είναι κοντά στις πέντε τιμές που αναγνωρίστηκαν από τη βιβλιογραφία.
Επιπλέον απαιτείται όπως και οι εξαγμένες από το μοντέλο ιδιομορφές να συμπίπτουν με τις αναγνωρισμένες.
Τα εύρη των τιμών των δεικτών εδάφους και του μέτρου ελαστικότητας σκυροδέματος καταστρώματος για το
πρώτο στάδιο της αναθεώρησης συνοψίζονται στον Πιν. 4. Με τα συγκεκριμένα εύρη τιμών δημιουργήθηκαν
συνολικά 140 συνδυασμοί και πραγματοποιήθηκαν 140 ιδιομορφικές αναλύσεις της κατασκευής, από τις οποίες
κάθε φορά σημειώνονταν οι τιμές των τριών παραμέτρων {Ec, Kap, Kf}, δημιουργώντας ένα μητρώο 140x3,
όπως επίσης και οι τιμές των πέντε πρώτων ιδιοσυχνοτήτων, από τις οποίες δημιουργήθηκε ένα μητρώο 140x5
({f1, f2, …, f5}). Έτσι δημιουργήθηκαν δύο μητρώα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση του ΤΝΔ
όπως θα παρουσιαστεί ακολούθως. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι το ΤΝΔ χρησιμοποιήθηκε μόνο
κατά την πρώτη φάση αναθεώρησης, με στόχο την εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού των τριών παραμέτρων
που αποδίδει τιμές ιδιοσυχνοτήτων του μοντέλου εγγύτερα σε αυτές που αναγνωρίστηκαν στην βιβλιογραφία.
Λεπτομέρειες σχετικά με το ΤΝΔ, όσο και την χρήση του παρατίθενται αναλυτικά στην παράγραφο 4.
Πιν. 4: Εύρη Τιμών Ενδοσιμότητας Υπεδάφους που χρησιμοποιήθηκαν στην μοντελοποίηση.

Παράμετροι
Μοντέλου
Εύρη

(GPa)
36.5-39

(MN/m3)
80-180

(MN/m3)
180-300

Κατά το δεύτερο στάδιο της ανάλυσης διερευνήθηκαν οι λόγοι μεταβολής των τιμών των ιδιοσυχνοτήτων
από καλοκαίρι σε χειμώνα. Αρχικά, θα παρουσιαστούν και θα σχολιασθούν οι σχέσεις θερμοκρασίαςιδιοσυχνοτήτων. Ακολούθως θα παρουσιαστεί η διερεύνηση της επιρροής της ενδοσιμότητας του εδάφους και
του μέτρου ελαστικότητας του σκυροδέματος του καταστρώματος στην εποχιακή μεταβολή των τριών πρώτων
ιδιοσυχνοτήτων. Με τη χρήση του διαμορφωμένου μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων πραγματοποιήθηκε η
ανάλυση της κατασκευής αυξάνοντας τις τιμές του δείκτη αντίστασης του εδάφους και του μέτρου
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ελαστικότητας, ώστε οι τιμές των ιδιοσυχνοτήτων που προκύπτουν να προσεγγίσουν τις αντίστοιχες
αναγνωρισμένες τιμές του χειμώνα (παράγραφος 5).
TEXNIKΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (TNΔ) ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε ΤΝΔ τύπου percepton [30, 31] με ένα εσωτερικό
(κρυφό) επίπεδο νευρώνων (one hidden layer ANN). Η τελική επιλογή των παραμέτρων διαμόρφωσης και
εκπαίδευσης του δικτύου αυτού (αριθμός νευρώνων εσωτερικού επιπέδου, συναρτήσεις ενεργοποίησης και
αλγόριθμος εκπαίδευσης) προέκυψε από μία αρχική ειδική διερεύνηση που ως στόχο είχε τον εντοπισμό του
βέλτιστου συνδυασμού των συγκεκριμένων παραμέτρων. Με άλλα λόγια πριν την χρήση του ΤΝΔ για τον
υπολογισμό των τιμών των διερευνώμενων παραμέτρων του προσομοιώματος της γέφυρας (Ec, Kap, Kf) που
οδηγούν στην βέλτιστη προσέγγιση των διαθέσιμων τιμών των ιδιοσυχνοτήτων ταλάντωσης, προηγήθηκε μία
σειρά εκπαιδεύσεων του ΤΝΔ με διαφοροποιημένες κάθε φορά τις ακόλουθες παραμέτρους:

1. Του αριθμού νευρώνων του εσωτερικού επιπέδου από 10 έως και 26 με βήμα αύξησης 2
(δηλαδή 10-12-…-26)
2. Των συναρτήσεων ενεργοποίησης των νευρώνων του εσωτερικού επιπέδου:
Χρησιμοποιήθηκαν μη γραμμικές σιγμοειδείς συναρτήσεις (non-linear sigmoid transfer
functions) με πεδίο ορισμού [0,+1], αλλά και μη γραμμικές σιγμοειδείς συναρτήσεις με πεδίο
ορισμού [-1,+1]. Ως συναρτήσεις ενεργοποίησης των νευρώνων του εξωτερικού επιπέδου
(output layer) χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε περίπτωση γραμμικές συναρτήσεις (linear transfer
functions).
3. Του αλγορίθμου εκπαίδευσης: Η εκπαίδευση του ΤΝΔ έγινε τόσο με τον αλγόριθμο
«Levenberg-Marquardt» (LM) όσο και με τον αλγόριθμο «Scaled Conjugate Gradient»
(SCG). Και οι δύο αυτοί αλγόριθμοι εντάσσονται στους αλγόριθμους εκπαίδευσης με
οπισθοδιάδοση σφάλματος (Back-propagation error algorithms).
Η αποτίμηση της επίδοσης του ΤΝΔ σε όλες τις περιπτώσεις που διερευνήθηκαν έγινε με συνάρτηση
υπολογισμού του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (Mean Square Error performance function - MSE) που
παράγει το δίκτυο στη έξοδο του.
Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις (2 αλγόριθμοι εκπαίδευσης, 2 διαφορετικές συναρτήσεις
ενεργοποίησης των εσωτερικών νευρώνων και 9 διαφορετικές τιμές για τον αριθμό των νευρώνων του
εσωτερικού επιπέδου) έγιναν 50 ξεχωριστές εκπαιδεύσεις. Ο λόγος είναι ότι τα συναπτικά βάρη που
προκύπτουν μετά από κάθε εκπαίδευση διαφοροποιούνται λόγων των διαφορετικών αρχικών τιμών των
συναπτικών βαρών και των πολώσεων αλλά και λόγω της διαφορετικής σύνθεσης των δειγμάτων που
χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση (training) και την τεκμηρίωση (validation) του δικτύου (για την αποφυγή
του φαινομένου του overfitting). Έτσι συνολικά έγιναν 9x2x2x50=1800 εκπαιδεύσεις. Για την μόρφωση και
εκπαίδευση του δικτύου χρησιμοποιήθηκε η σχετική βιβλιοθήκη του Μatlab [25].
Το δείγμα με το οποίο έγινε η εκπαίδευση (training dataset) προέκυψε από τις 140 αναλύσεις της γέφυρας με
τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα όπως τονίστηκε και στην προηγούμενη παράγραφο
μετά τη μόρφωση του αναλυτικού προσομοιώματος έγιναν 140 ιδιομορφικές αναλύσεις στις οποίες
διαφοροποιήθηκαν διαδοχικά οι τιμές των παραμέτρων που αποτελούν αντικείμενο της διερεύνησης στην
παρούσα εργασία. Δηλαδή οι τιμές του μέτρου ελαστικότητας του σκυροδέματος καταστρώματος και του δείκτη
εδάφους σε δύο περιοχές του υποβάθρου (Ec, Kap, Kf). Σε κάθε μία από τις αναλύσεις αυτές υπολογίστηκαν οι 5
πρώτες ιδιοσυχνότητες. Το 140x5 διάνυσμα των ιδιοσυχνοτήτων {f1,f2,…,f5} που προέκυψε από τις αναλύσεις
με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων αποτέλεσε το διάνυσμα των εισόδων (input vectors), και το 140x3
διάνυσμα των αντίστοιχων τιμών του μέτρου ελαστικότητας και των δεικτών εδάφους {Ec, Kap, Kf} αποτέλεσε
το διάνυσμα με τους στόχους της εκπαίδευσης (target vectors).
Από την αποτίμηση των αποτελεσμάτων που εξήχθησαν από το σύνολο των 1800 εκπαιδεύσεων του ΤΝΔ
προέκυψε ότι:
(α) Ο αριθμός των νευρώνων που δίνει τα βέλτιστα αποτελέσματα είναι 12,
(β) Ο βέλτιστος αλγόριθμος εκπαίδευσης είναι ο «Levenberg-Marquardt» (LM),
(γ) Οι αντίστοιχες συναρτήσεις ενεργοποίησης των νευρώνων του εσωτερικού επιπέδου είναι οι μη γραμμικές
σιγμοειδείς συναρτήσεις με πεδίο ορισμού [0,+1].
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται τα δεδομένα του ΤΝΔ που τελικά επελέγη για τον υπολογισμό των
παραμέτρων ενημέρωσης του μοντέλου:
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Σχ. 5: Το ΤΝΔ που χρησιμοποιήθηκε για την ενημέρωση του μοντέλου
Μετά την εκπαίδευση του ΤΝΔ με τις βέλτιστες παραμέτρους, ακολούθησε η εφαρμογή του, στο πλαίσιο της
οποίας εισήχθησαν στην είσοδο του οι τιμές των 5 ενόργανα μετρούμενων ιδιοσυχνοτήτων που παρουσιάζονται
στον ακόλουθο πίν. 5. Οι τιμές που εξήχθησαν από το δίκτυο για τις διερευνώμενες παραμέτρους του
προσομοιώματος ήταν: Ec=38.7 GPa, Κap=175.7 ΜN/m3 και Kf=261.7 ΜN/m3. Εισάγοντας τις τιμές αυτές στο
προσομοίωμα των πεπερασμένων στοιχείων και εκτελώντας εκ νέου ιδιομορφική ανάλυση προέκυψαν τιμές για
τις ιδιοσυχνότητες που επίσης δίνονται στον πίν. 5. Από την μελέτη των αποκλίσεων που παρουσιάζονται στον
συγκεκριμένο πίνακα, καθίσταται σαφής η επιτυχής προσέγγιση που επετεύχθη από το ΤΝΔ όσο αφορά στις
τιμές των διερευνώμενων παραμέτρων.
Πίν. 5: Αναγνωρισμένες τιμές ιδιοσυχνοτήτων και σχετικές αποκλίσεις μετά την αναθεώρηση μέσω ΤΝΔ.
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Ιδιοσυχνότητες αναθεώρηση Αποκλίσεις
Μοντέλο
Αποκλίσεις
3.841
3.665
4.582%
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0.677%
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9.884
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11.882
11.507
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12.137
3.095%
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12.344
3.997%
12.911
0.412%
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
Στη συγκεκριμένη παράγραφο εκθέτονται τα δεδομένα που προέρχονται από τη δομική παρακολούθηση της
Ζ24, ενώ στη συνέχεια το αναθεωρημένο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων της Ζ24 χρησιμοποιείται, για να
διερευνηθεί η επιρροή της ενδοσιμότητας του εδάφους και του μέτρου ελαστικότητας του σκυροδέματος
καταστρώματος στην εποχιακή μεταβολή των ιδιοσυχνοτήτων. Βασικός στόχος είναι να γίνει μια αρχική
διερεύνηση του κατά πόσο οι δύο προαναφερθέντες λόγοι μπορεί να οδηγήσουν σε ακραία αύξηση των
ιδιοσυχνοτήτων τους χειμερινούς μήνες.
Δεδομένα Δομικής Παρακολούθησης
Αρχίζοντας την παρουσίαση των δεδομένων, στο Σχ. 6, παρουσιάζονται οι χρονοϊστορίες απόκρισης των
πρώτων τριών ιδιοσυχνοτήτων της κατασκευής, για 9 μήνες (11.11.1997 έως 08.08.1998). Οι μονάδες στον
άξονα των τετμημένων είναι σε ώρες. Από το συγκεκριμένο σχήμα μπορεί να παρατηρηθεί ότι κατά τη διάρκεια
του χειμώνα (Σχ. 6, σημεία 550-2200) οι ιδιοσυχνότητες αυξάνονται σημαντικά σε σχέση με τους άλλους μήνες.
Η πιο ακραία αύξηση παρατηρείται από τις 18 Φεβρουαρίου μέχρι τις 6 Μαρτίου (Σχ. 6, σημεία 1600-2200,
εντός διακεκομμένων γραμμών), όπου και οι τρεις ιδιοσυχνότητες εμφανίζουν βαθμιαία αύξηση της τιμής τους.
Επιπλέον στο Σχ. 7 παρουσιάζεται η μεταβολή της θερμοκρασίας σε σχέση με την θεμελιώδη συχνότητα της
κατασκευής (η δεύτερη και η τρίτη ιδιοσυχνότητα παρουσιάζουν παρόμοια μεταβολή σε σχέση με τη
θερμοκρασία). Από το συγκεκριμένο σχήμα μπορεί να θεωρηθεί ότι από τους 35 μέχρι τους 0οC η τιμή της
ιδιοσυχνότητας αυξάνεται με ήπια γραμμική μεταβολή, ενώ από τους μηδέν και κάτω παρατηρείται μια πιο
ακραία γραμμική αύξηση της.
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Σχ. 6: Οι χρονικές μεταβολές των τριών πρώτων ιδιοσυχνοτήτων της Ζ24.

Σχ. 7: Σχέση μεταξύ θεμελιώδης Ιδιοσυχνότητας και Θερμοκρασίας αέρα.
Εκτός από τη σχέση της ιδιοσυχνότητας με την θερμοκρασία του αέρα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχέση
της με τη θερμοκρασία σε διάφορες θέσεις της θεμελίωσης. Στο σχ. 8, παρουσιάζεται η σχέση θεμελιώδους
ιδιοσυχνότητας και θερμοκρασίας εδάφους κάτω από τα δύο έδρανα. Από τα σχήματα αυτά, μπορεί να
παρατηρηθεί μια γενική αυξητική τάση της ιδιοσυχνότητας, η οποία γίνεται πιο έντονη όταν η θερμοκρασία
προσεγγίζει ή βρίσκεται κάτω από τους 0οC. Επιπλέον, στο σχ. 9, παρουσιάζεται η σχέση θεμελιώδης
ιδιοσυχνότητας και θερμοκρασίας κάτω από τα δύο ακρόβαθρα. Από τα συγκεκριμένα σχήματα μπορεί να
πιθανολογηθεί ότι η ακραία μεταβολή της ιδιοσυχνότητας μπορεί να συνδεθεί με τη θερμοκρασία του εδάφους
ιδιαίτερα κάτω από τους 0οC, κάτι που επισημαίνεται στη βιβλιογραφία [23-26].

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Σχ. 8: Σχέση Θεμελιώδους Ιδιοσυχνότητας και Θερμοκρασίας κάτω από τα δυο μεσόβαθρα.

Σχ. 9: Σχέση θεμελιώδους ιδιοσυχνότητας και θερμοκρασίας εδάφους στις θέσεις των δύο ακροβάθρων.
Ενδοσιμότητα Εδάφους και Μέτρο Ελαστικότητας Σκυροδέματος Καταστρώματος
Σε αυτό το σημείο επιχειρείται η διερεύνηση του κατά πόσο η αύξηση της ενδοσιμότητας του εδάφους και
του μέτρου ελαστικότητας της ασφάλτου μπορεί να επηρεάσει τις ιδιοσυχνότητες της κατασκευής. Όσον αφορά
στην ενδοσιμότητα του εδάφους, ο Stevens [32] αναφέρει ότι ο δείκτης δυσκαμψίας του εδάφους μπορεί να
αυξηθεί έως και 100 φορές σε σχέση με την αρχική του τιμή εξαιτίας του παγετού. Οι Gonzales et al. [6]
παρατήρησαν σε μια σιδηροδρομική γέφυρα οπλισμένου σκυροδέματος στη Στοκχόλμη, Σουηδία, ότι όταν οι
θερμοκρασίες έπεφταν κάτω από τους 0oC (χειμώνα), η θεμελιώδης ιδιοσυχνότητα αυξανόταν έως και 15%, ενώ
η δεύτερη και τρίτη αυξάνονταν έως και 35%. Στη συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται ότι αυτή η αύξηση
συνέβαινε διότι η δυσκαμψία της κατασκευής αυξανόταν σε χαμηλές θερμοκρασίες (μέχρι -7 oC). Επιπλέον, η
πιο ακραία παρατήρηση έγινε σε μια γέφυρα οπλισμένου σκυροδέματος στην Αλάσκα, όπου η αύξηση της
θεμελιώδους ιδιοπεριόδου, όπως αναφέρουν οι Yang et al. [8], αυξήθηκε κατά 228.6 % (από 2.416 σε 7.938
Hz), εξαιτίας του γεγονότος ότι ο πάγος έφτασε τα δύο μέτρα βάθος. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι
ερευνητές αναφέρουν ότι οι ιδιότητες του παγωμένου εδάφους είναι τελείως διαφορετικές από αυτές του μη
παγωμένου και πιο συγκεκριμένα τονίζουν ότι η ύπαρξη πάγου και το βάθος ψύξης αλλάζουν τη δυσκαμψία της
κατασκευής.
Βάσει της βιβλιογραφίας της Ζ24 [23-26] βεβαιώθηκε η ύπαρξη πάγου. Οι τιμές θερμοκρασίας στα τέλη
Φεβρουαρίου, άγγιξαν τους -9.8 oC, όπου και παρατηρήθηκε η πιο ακραία αύξηση των ιδιοσυχνοτήτων. Βάσει
των παραπάνω, το αναθεωρημένο μοντέλο του καλοκαιρού χρησιμοποίηθηκε για την διερεύνηση της επιρροής
της αύξησης της ενδοσιμότητας του εδάφους στις εξαγόμενες ιδιοσυχνότητες. Ουσιαστικά, ακολουθήθηκε η
μέθοδος του Winkler [29], για την ελαστική προσομοίωση του εδάφους, και οι δύο παράμετροι ενδοσιμότητας
(Kap, Kf) αυξήθηκαν μέχρι και 100 φορές (175.7 to 1800 και 261.7 to 2600 ΜN/m- σταθερές ελατηρίων), ώστε
να προσεγγιστούν οι τιμές-στόχοι του χειμώνα (4.38, 5.89 and 11.20 Hz αντίστοιχα) [3]. Τα αποτελέσματα της
διερεύνησης παρουσιάζονται στον Πιν. 6, όπου δίδονται τα εύρη των παραμέτρων και το μέγιστο ποσοστό
αύξησης των ιδιοσυχνοτήτων, όταν αυξάνονται και οι δύο παράμετροι ενδοσιμότητας ταυτόχρονα. Ουσιαστικά,
από το συγκεκριμένο πίνακα προκύπτει ότι η αύξηση της ενδοσιμότητας του εδάφους δε μπορεί να οδηγήσει
από μόνη της τις εξαγόμενες ιδιοσυχνότητες του μοντέλου σε προσέγγιση των τιμών-στόχων του χειμώνα.
Πιν. 6: Αποτελέσματα ανάλυσης βάσει των παραμέτρων ενδοσιμότητας και τιμές στόχοι ιδιοσυχνοτήτων.

Θέση

Τιμή
Ελατηρίου

Θεμελιώδης
Δεύτερη
Τρίτη
Ιδιοσυχνότητα Ιδιοσυχνότητα Ιδιοσυχνότητα
4.38
5.89
11.20

Τιμή Στόχος
Κάτω Από Ακρόβαθρα
και Μεσόβαθρα (Kf)
Γύρω από τα
Ακρόβαθρα (Kap)

176.7-1800

1.27 %

0.04 %

5.24 %

261.7-2700

2.52 %

2.6 %

0.252 %

Από την άλλη πλευρά, εξετάζεται αν το μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος καταστρώματος μπορεί να
οδηγήσει σε αύξηση των ιδιοσυχνοτήτων στα επίπεδα του χειμώνα. Βάσει της εργασίας των Peeters και De
Roeck [3], από την εξέταση της γέφυρας τους χειμερινούς μήνες παρατηρήθηκε ότι η δυσκαμψία της ασφάλτου
αυξήθηκε αρκετά όταν αυτή ήταν παγωμένη, κάτι που οδήγησε στην αύξηση του μέτρου ελαστικότητας του
καταστρώματος. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι Hassan et al. [8], μέσα από μια εκτεταμένη μελέτη 88 συνολικά
Ελβετικών γεφυρών οπλισμένου και προεντεταμένου σκυροδέματος, ανέφεραν ότι η αύξηση της δυσκαμψίας
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της ασφάλτου φτάνει έως και 25% υπό ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες, προτείνοντας προσεγγιστικό τύπο
υπολογισμού του μέτρου ελαστικότητας της ασφάλτου
(σε KN/mm2) βάσει της θερμοκρασίας ) (σε
ο
C),
.
Στη συγκεκριμένη διερεύνηση, θεωρήθηκαν πιθανές τιμές μέτρου ελαστικότητας σκυροδέματος
καταστρώματος πάνω από 38 GPa. Το μέτρο ελαστικότητας που βρέθηκε ότι δίνει εγγύτερες τιμές στις
ιδιοσυχνότητες του χειμώνα είναι τα 49.7 GPa (Πιν. 7). Θεωρητικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η αύξηση του μέτρου
ελαστικότητας του σκυροδέματος καταστρώματος οδήγησε σε αύξηση των τριών πρώτων ιδιοσυχνοτήτων, σε
μεγαλύτερο βαθμό από την ενδοσιμότητα του εδάφους. Ωστόσο, μια πιο ενδελεχής μελέτη και προσομοίωση της
συμπεριφοράς της γέφυρας και του εδάφους θα μπορούσε να προσφέρει περαιτέρω συμπεράσματα.
Πίν. 7: Αποτελέσματα από τη διερεύνηση βάση του μέτρου ελαστικότητας του καταστρώματος

Μέτρο Ελαστικότητας
(49.7 GPa)
Τιμή Στόχος
Μοντέλο
Διαφορά (%)

Θεμελιώδης
Δεύτερη
Τρίτη
Ιδιοσυχνότητα Ιδιοσυχνότητα Ιδιοσυχνότητα
4.38
5.89
11.20
4.34
5.845
11.13
0.91%
0.764%
0.625 %

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στη συγκεκριμένη εργασία έγινε μια προσπάθεια να αναθεωρηθεί ένα μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων της
άνω διάβασης Ζ24, ώστε να διερευνηθούν δυο βασικές παράμετροι που επηρεάζονται από τις χαμηλές
θερμοκρασίες και την ύπαρξη παγετού. Από την ανάλυση φαίνεται ότι η θερμοκρασία επηρεάζει σε μεγάλο
βαθμό τις ιδιοσυχνότητες της κατασκευής και η συγκεκριμένη μεταβολή μπορεί να συνδεθεί θεωρητικά με την
αύξηση της δυσκαμψίας του εδάφους, καθώς επίσης και της δυσκαμψίας της ασφάλτου. Η αύξηση του μέτρου
ελαστικότητας του καταστρώματος, σαν υπόθεση αύξησης δυσκαμψίας της ασφάλτου, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί θεωρητικά ως ο κύριος λόγος αύξησης της συνολικής δυσκαμψίας της κατασκευής. Επίσης, και
η αύξηση της ενδοσιμότητας του εδάφους μπορεί να συνδεθεί με την αύξηση της δυσκαμψίας της κατασκευής,
αλλά σε μικρότερο επίπεδο απ` ότι η δυσκαμψία της ασφάλτου. Από την διερεύνηση που έγινε είναι φανερό ότι
κατά τους χειμερινούς μήνες με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες παρατηρείται αύξηση των ιδιοσυχνοτήτων σε
σημαντικό βαθμό, χωρίς όμως να έχουμε βλάβες στην κατασκευή. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στα
προσομοιώματα των γεφυρών για αντίστοιχες περιβαλλοντικές συνθήκες. Τέλος η αναθεώρηση του μοντέλου με
βάση μετρημένες ιδιοσυχνότητες συμβάλλει στην ακριβέστερη εκτίμηση της τρωτότητας των γεφυρών, στην
ανάπτυξη αξιόπιστων καμπυλών τρωτότητας, καθώς και στην οικονομία του έργου.
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