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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εξετάζονται δυνατότητες για απλοποιηµένη µη γραµµική δυναµική ανάλυση 
µιας τυπικής γέφυρα προβολοδοµήσεως τριών ανοιγµάτων (75+120+75m) της Εγνατίας 
Οδού ως πρακτικό εργαλείο εκτίµησης της σεισµικής συµπεριφοράς. Οι παρούσες επιλογές 
ενός µελετητή ουσιαστικά περιορίζονται µεταξύ της ανάλυσης στατικής αντίστασης και της 
πλήρους µη γραµµική δυναµική ανάλυση. Η µεν πρώτη είναι συχνά ανακριβής για 
ασύµµετρες κατασκευές, ενώ η δεύτερη συνήθως αποφεύγεται ως περίπλοκη. Ως ενδιάµεση 
λύση, δοκιµάζονται ισοδύναµα µονοβάθµια συστήµατα σε δυναµική ανάλυση µε απλές ή 
περίπλοκες, συζευγµένες ή µη σχέσεις δύναµης-µετατόπισης σε κάθε διεύθυνση. Πρόσθετα 
εξετάζεται ο ρόλος της ταυτόχρονης διέγερσης της γέφυρας και στις δύο οριζόντιες 
διευθύνσεις καθώς και η οριζόντια καµπυλότητα του καταστρώµατος. Χρησιµοποιώντας ως 
µέτρο σύγκρισης το ακριβές µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων της γέφυρας µε ταυτόχρονη 
διέγερση και κατά τις δύο διευθύνσεις, υπολογίζεται το σφάλµα που προκύπτει αν 
παραλειφθεί οποιοσδήποτε από τους παραπάνω παράγοντες. Εν τέλει, βαθµονοµείται µια 
σειρά από απλοποιητικές παραδοχές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από επαγγελµατίες 
µελετητές για την απλή αλλά επακριβή ανάλυση γεφυρών προβολοδόµησης.  
 
ABSTRACT : Several possibilities are examined for the simplified nonlinear dynamic 
analysis of a typical cantilevered-deck three-span bridge (75+120+75m) of Egnatia Odos as 
a practical tool for estimating seismic behavior. The options presently available to a designer 
are actually restricted to the static pushover analysis and the full nonlinear dynamic analysis. 
While the first is often inaccurate for asymmetric structures, the second is usually avoided 
due to complexity. As an intermediate solution, equivalent oscillators are tested using 
nonlinear dynamic analysis and having simple or complex, coupled or uncoupled force-
deformation relationships in each direction. Additionally, the roles of the simultaneous 
excitation in the two horizontal directions and of the horizontal curvature of the deck are 
examined. Using as reference the full model of the bridge with concurrent excitation in both 
directions, we estimate the error in omitting any of the above factors. In summary, we 
calibrate a series of simplifications that can be used by engineers to achieve a simple yet 
accurate analysis of cantilevered-deck bridges. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η πλέον εµπεριστατωµένη και ακριβής µέθοδος που υπάρχει αυτή τη στιγµή διεθνώς στη 
σεισµική µηχανική είναι η µη γραµµική δυναµική ανάλυση υπό πολλαπλά επιταχυν-
σιογραφήµατα. Αν και πρόκειται για µια σχετικά συνήθη διαδικασία για τον ακαδηµαϊκό χώρο, 
η πρακτική εφαρµογή της από τον µέσο επαγγελµατία µηχανικό είναι δυσχερής και πρακτικά 
αποφεύγεται. Με βάση το παράδειγµα µιας γέφυρας της Εγνατίας Οδού κατασκευασµένης µε 
εν προβόλω δόµηση, προς γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ των ακαδηµαϊκών και των 
επαγγελµατιών µελετητών, αναζητείται η δυνατότητα απλοποίησης του προβλήµατος µε τη 
χρήση απλούστερων προσοµοιωµάτων και µεθόδων ανάλυσης.  
 
Το ζήτηµα των απλοποιηµένων αναλύσεων για γέφυρες έχει αντιµετωπιστεί ποικιλοτρόπως. 
Το βασικότερο πρόβληµα είναι ο προσδιορισµός του σφάλµατος ως προς τη µη γραµµική 
δυναµική ανάλυση όταν χρησιµοποιούνται απλούστερες µέθοδοι και προσοµοιώµατα. Για 
παράδειγµα, οι Isakovic et al (2003) πρότειναν τη χρήση ενός δείκτη οµοιοµορφίας για 
ευθύγραµµες γέφυρες µε ανισοϋψή βάθρα ως µια ένδειξη για το µέγεθος του αναµενόµενου 
σφάλµατος, ενώ οι Isakovic et al (2008) δοκίµασαν την ακρίβεια διαφόρων µεθόδων 
ανάλυσης στατικής αντίστασης στην πρόβλεψη της συµπεριφοράς αυτών των γεφυρών. 
Τέλος, οι Paraskeva et al (2006) χρησιµοποίησαν µεθόδους ανάλυσης στατικής αντίστασης 
µε πολλαπλές ιδιοµορφές σε γέφυρες µε οριζόντια καµπυλότητα. Η κλασική ανάλυση 
στατικής αντίστασης όµως είναι αµφιβόλου αξιοπιστίας για ανοµοιόµορφες ασύµµετρες 
κατασκευές (Krawinkler 1998) ενώ η προεκτασή της σε πολλαπλές ιδιοµορφές (Chopra 
2004) είναι δύσχρηστη για τον επαγγελµατία µηχανικό. Καθώς όµως οι δυνατότητες των Η/Υ 
έχουν βελτιωθεί σηµαντικά, τίθεται πλέον το ζήτηµα κατά πόσο θα µπορούσαµε να 
πετύχουµε καλύτερες και πιο αξιόπιστες αναλύσεις χρησιµοποιώντας µη γραµµική δυναµική 
ανάλυση σε απλά ισοδύναµα µονοβάθµια συστήµατα στον τρισδιάστατο χώρο.  
  
Προς τούτο θα µελετήσουµε µια γέφυρα µε ακτίνα καµπυλότητας σε οριζόντιο επίπεδο 
R=320m. Πρόκειται για µια κατεξοχήν τρισδιάστατη κατασκευή η οποία λόγω σχήµατος 
απαιτεί ταυτόχρονη σεισµική διέγερση σε δύο διευθύνσεις (Vamvatsikos 2005). 
Χρησιµοποιώντας µη γραµµικές δυναµικές αναλύσεις, θα εξεταστεί αρχικά το πλήρες 
προσοµοίωµα της γέφυρας το οποίο θα συγκριθεί κατόπιν µε εναλλακτικά ισοδύναµα 
µονοβάθµια προσοµοιώµατα. 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 

 
Η Γέφυρα Γ7 συνολικού µήκους 270m (Σχήµα 1), βρίσκεται στο τµήµα 3.5.1 της Εγνατίας 
Οδού (Μέτσοβο - Παναγιά). Ο άξονας χαράξεως της Γέφυρας οριζοντιογραφικά ακολουθεί 
τόξο κύκλου ακτίνας R = 320m, ενώ και στο κατακόρυφο επίπεδο η χάραξη ακολουθεί τόξο 
κύκλου ακτίνας R = -1000m. Η γέφυρα έχει επιλεγεί να κατασκευαστεί µε τη µέθοδο της 
προβολοδοµήσεως µε επιτόπου σκυροδετήσεις.  
 
Ο φορέας του καταστρώµατος έχει κιβωτιοειδή διατοµή µονής κυψέλης (Σχήµα 2). Τα 
µεσόβαθρα Μ1 και Μ2 έχουν κιβωτιοειδή διατοµή 4.0x7.35m µε ύψη κορµού 41.70m και 
49.50m αντιστοίχως και συνδέονται µονολιθικώς µε το φορέα της ανωδοµής. Στα ακρόβαθρα 
Α1 και Α2 η στήριξη του καταστρώµατος γίνεται επί εφεδράνων εγκιβωτισµένου ελαστικού 
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σηµειακού τύπου (pot bearings) ελευθέρως κινητών. Στις θέσεις των ακροβάθρων η 
κινητότητα του καταστρώµατος κατά την εγκάρσια κατεύθυνση είναι δεσµευµένη (Σχήµα 3).   
 

 

Σχήµα 1. Κατά µήκος τοµή της γέφυρας.   
 

 

 
Σχήµα 2. ∆ιατοµή καταστρώµατος.   
 

 

 
Σχήµα 3. Συνθήκες στηρίξεως καταστρώµατος.   
 

 3



Η δέσµευση εξασφαλίζεται µε ειδικούς µεταλλικούς διατµητικούς συνδέσµους, οι οποίοι 
έχουν σχεδιαστεί ώστε να παραλαµβάνουν και µεταφέρουν τη δηµιουργούµενη ένταση µέχρι 
τη στάθµη του σεισµού σχεδιασµού (q = 3) πέραν από την οποία καθίστανται ανενεργοί. Η 
εγκάρσια δέσµευση για την περίπτωση µεγάλων σεισµικών διεγέρσεων εξασφαλίζεται από 
τις ωτίδες των ακροβάθρων οι οποίες µελετήθηκαν ώστε να εξυπηρετούν την απαίτηση αυτή. 
Για την απάλυνση τυχόν κρουστικών φαινοµένων τοποθετούνται στις ωτίδες κατακόρυφα 
ελαστοµεταλλικά εφέδρανα. Μεταξύ ωτίδας και διαδοκίδας στηρίξεως δηµιουργείται διάκενο 
ώστε η ενεργοποίηση του ως άνω σεισµικού συνδέσµου να γίνεται µετά την ανάπτυξη 
εγκάρσιας µετακινήσεως µεγαλύτερης από 10mm (η οποία βεβαίως προϋποθέτει υπέρβαση 
των ορίων σχεδιασµού του χαλύβδινου διατµητικού συνδέσµου). 
 
Η θεµελίωση όλων των βάθρων είναι βαθιά: 14 έγχυτοι πάσσαλοι ∅100, ελάχιστου µήκους 
10m για τα ακρόβαθρα Α1, Α2 και φρέατα διαµέτρου 10m και µήκους 15m για τα µεσόβαθρα 
Μ1 και Μ2. Το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής είναι βραχώδες (σερπεντινιωµένοι 
γάββροι µε υψηλό βαθµό ετερογένειας). 
 

 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 
Περιγραφή προσοµοιώµατος 

Για την προσοµοίωση χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Seismostruct (Antoniou 2007). 
Πρόκειται για ένα σύγχρονο πρόγραµµα που προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης 
ρεαλιστικών µη γραµµικών προσοµοιωµάτων µε στοιχεία που προσεγγίζουν µε ακρίβεια την 
πραγµατική συµπεριφορά κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα. Επιπλέον παρέχεται η 
δυνατότητα για αξιόπιστη µη γραµµική δυναµική και στατική ανάλυση, ακόµα και σε 
συνθήκες που πλησιάζουν την κατάρρευση, επιτρέποντας την εκτίµηση της συµπεριφοράς 
της κατασκευής σε όλες τις φάσεις λειτουργίας.  
 
Το καταστρώµα της γέφυρας προσοµοιώθηκε µε ελαστικά στοιχεία δοκού-στύλου που 
τοποθετήθηκαν κατά τον κεντροβαρικό άξονα των διατοµών. Η σύνδεση της ανωδοµής µε τα 
ακρόβαθρα έγινε µε άκαµπτα στοιχεία µηδενικής µάζας στα άκρα των οποίων 
τοποθετήθηκαν τα εφέδρανα. Για τα βάθρα χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία δοκού-στύλου 
βασισµένα στην ευκαµψία (force-based elements) µε διατοµή ινών. ∆ιακριτοποιήθηκαν 
χωριστά ο περισφυγµένος πυρήνας του σκυροδέµατος, η επικάλυψη και ο οπλισµός. 
Συγκεκριµένα, για το σκυρόδεµα λάβαµε υπόψη την παρεχόµενη περίσφυξη, επιτρέποντας 
µεγαλύτερες πλαστιµότητες στον πυρήνα της ειδικά περισφυγµένης περιοχής. 
 
Για τα εφέδρανα (pot bearings) χρησιµοποιήθηκαν ειδικά τοποθετηµένα µονοαξονικά 
ελατήρια τα οποία προσοµοιώνουν µε ακρίβεια την ελευθερία κίνησης υπό τριβή, την 
εγκάρσια δέσµευση της γέφυρας από το κεντρικό εφέδρανο µέχρι του φορτίου των 250 
τόνων και την επαφή µε τα τοιχώµατα του ακροβάθρου αλλά και την ύπαρξη 
ελαστοµεταλλικών παρεµβυσµάτων στις ωτίδες για ανάληψη της εγκάρσιας µετατόπισης του 
άκρου της γέφυρας όταν διαρρεύσει ή σπάσει ο περιοριστής κίνησης. Κατά την κατακόρυφη 
διεύθυνση στα δυο ακραία εφέδρανα κάθε ακροβάθρου χρησιµοποιήθηκε σύνδεσµος µε 
δυσκαµψία 1MN/m ο οποίος περιορίζει την ανύψωση του καταστρώµατος κατά τη σεισµική 
φόρτιση. 
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Τέλος, για τη βαρυτική φόρτιση της γέφυρας λήφθηκε υπόψη το ίδιο βάρος της, το ίδιο βάρος 
του οδοστρώµατος 2.3kN/m2,το βάρος των πεζοδροµίων 13.75kN/m και το βάρος των 
στηθαίων 2x1.0kN/m, ενώ προστέθηκε και κινητό φορτίο 44kN/m. 
 
Ιδιοµορφές γέφυρας 

Σε πρώτη διερεύνηση της κατασκευής εκτελέστηκε ιδιοµορφική ανάλυση. Οι δύο πρώτες 
ιδιοµορφές της γέφυρας είναι κυρίως µεταφορικές του καταστρώµατος. Η πρώτη ιδιοµορφή 
είναι µια καµπτική ταλάντωση των βάθρων µε µετατόπιση του καταστρώµατος κατά τον 
διαµήκη άξονα (καθολικό y-άξονα). Η δεύτερη ιδιοµορφή είναι µια καµπτική ταλάντωση των 
βάθρων µε µετατόπιση του καταστρώµατος κατά τον εγκάρσιο άξονα (καθολικό x-άξονα). Η 
τρίτη ιδιοµορφή είναι µια συµµετρική καµπτική ταλάντωση του καταστρώµατος κατά την 
κατακόρυφη έννοια. Οι αντίστοιχες ιδιοπερίοδοι είναι T1 = 1.746s ,T2 = 1.606s και T3 = 
0.896s.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι λόγω της καµπυλότητας της γέφυρας και της ύπαρξης 
εγκάρσιου περιοριστικού συνδέσµου στα ακρόβαθρα, η εγκάρσια και διαµήκης ταλάντωση 
είναι µερικώς συζευγµένες µε αποτέλεσµα οι δύο παραπάνω πρωτεύουσες ιδιοµορφές να 
περιέχουν στοιχεία και εγκάρσιας και διαµήκους ταλάντωσης των βάθρων. Απλά στην πρώτη 
είναι πιο εµφανής η διαµήκης ταλάντωση ενώ στη δεύτερη η εγκάρσια. 
 
Επιλογή επιταχυνσιογραφηµάτων 

Χρειαζόµαστε ένα σχετικά οµοιογενές σύνολο καταγραφών το οποίο να προσεγγίζει το 
σεισµικό περιβάλλον της περιοχής όπου καλείται να λειτουργήσει η γέφυρα. Για λόγους 
πληρότητας θα χρησιµοποιηθούν 10 «τυπικά» επιταχυνσιογραφήµατα από σεισµούς που 
έχουν καταγραφεί σε στιβαρό έδαφος χωρίς προβλήµατα κατευθυντικότητας. Οι καταγραφές 
έχουν µέγεθος ροπής 6.6 – 6.9 και κοντινότερη απόσταση από το ρήγµα στην περιοχή των 
15 – 31km. Αυτές µπορούν µέσω της µεθόδου της κλιµάκωσης να χρησιµοποιηθούν για να 
προσοµοιώσουν ένα ευρύ φάσµα σεισµών, που µπορούν να φέρουν τη γέφυρα από την 
ελαστική περιοχή µέχρι την πλήρη κατάρρευση. 
 

Πίνακας 1. Ο κατάλογος των δέκα καταγραφών µε δύο οριζόντιες συνιστώσες. 

 Γεγονός R 1 Έδαφος 2 φ1 3 φ2
 3 PGA1 PGA2

 Σταθµός Km  deg deg g g 
Superstition Hills 1987 (M=6.7) 4       
    1. Brawley (B-BRA) 18.2 C,D 225 315 0.16 0.12 
    2. El Centro Imp. Co Cent (B-ICC) 13.9 C,D 000 090 0.36 0.26 
San Fernando, 1971  (M=6.6)       
    3. Canoga Park - Topanga Can (CNP) 15.8 C,D 106 196 0.36 0.42 
    4. LA N Faring Rd (FAR) 23.9 C,B 000 090 0.27 0.24 
    5. LA Centinela St (CEN) 30.9 C,D 155 245 0.47 0.32 
Loma Prieta 1989 (M=6.9)       
    6. Halls Valley (HVR) 31.6 C,C 000 090 0.13 0.10 
    7. Agnews State Hospital (AGW) 28.2 C,D 000 090 0.17 0.16 
    8. Anderson Dam Downstrm (AND) 21.4 B,D 270 360 0.24 0.24 
    9. Coyote Lake Dam Downstrm (CLD) 22.3 B,D 195 285 0.16 0.18 
   10. Hollister South & Pine (HDA) 28.8 –,D 000 090 0.37 0.18 
1 Κοντινότερη απόσταση από το ρήγµα   
2 Ταξινόµηση εδάφους κατά USGS, Geomatrix  
3 Συνιστώσα  
4 Μέγεθος σεισµού (moment magnitude) 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
 
Σαν πρώτο βήµα για την κατανόηση των ιδιοτήτων της γέφυρας διερευνάται ο ρόλος της 
ταυτόχρονης διέγερσης και κατά τις δύο οριζόντιες διευθύνσεις καθώς και η επιρροή της 
καµπυλότητας στο οριζόντιο επίπεδο. Προς τούτο πραγµατοποιούνται µη γραµµικές 
δυναµικές αναλύσεις για τις καταγραφές του Πίνακα 1 µε συντελεστές κλιµάκωσης 1, 2, 4 και 
6 για κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
  

1. Προσοµοίωµα καµπύλης γέφυρας (R = 320m) µε ταυτόχρονη διέγερση και στις δύο 
οριζόντιες διευθύνσεις (ένδειξη «Bridge R=320m»). 

2. Προσοµοίωµα καµπύλης γέφυρας (R = 320m) µε διέγερση σε µία οριζόντια 
διεύθυνση κάθε φορά (ένδειξη «Bridge R=320m – Χ» ή «Bridge R=320m – Υ» 
αντίστοιχα). 

3. Προσοµοίωµα ευθύγραµµης γέφυρας (R = +∞) µε ταυτόχρονη διέγερση και στις δύο 
οριζόντιες διευθύνσεις (ένδειξη «Bridge R=∞»). 

 
Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων αξιολογούνται µε µέτρο απόκρισης τη µέγιστη µετακίνηση 
του κεντρικού κόµβου του καταστρώµατος. Χρησιµοποιώντας γραµµική παλινδρόµηση 
εξάγεται σε κάθε περίπτωση η µέση τιµή για 10 καταγραφές για δεδοµένες στάθµες 
φασµατικής επιτάχυνσης Sa(T1,5%). Στα διαγράµµατα που ακολουθούν (Σχήµα 4) 
παρουσιάζονται ενδεικτικά τα αποτελέσµατα από δύο καταγραφές. Τα αποτελέσµατα για την 
εγκάρσια (Χ) και τη διαµήκη (Υ) απόκριση καθώς και για το διανυσµατικό τους άθροισµα 
(SRSS) παρουσιάζονται στα Σχήµατα 5,6,7 (Πίνακες 2,3,4).  
 

Πίνακας 2. ∆ιασπορά και σφάλµατα µέσων τιµών απόκρισης για την εγκάρσια µετατόπιση. 

Sa (T1,5%) 
Μέση Απόκριση 
Bridge R=320m 

Συντελ. ∆ιασποράς 
Bridge R=320m 

Σφάλµα Bridge 
R=320m - X 

Σφάλµα 
Bridge R=∞ 

0.5 0.0771 87% 17% 81% 
1.0 0.1569 58% 7% 45% 
1.5 0.2367 52% 5% 33% 
2.0 0.3165 50% 3% 27% 
2.5 0.3963 49% 2% 23% 
3.0 0.4761 49% 2% 21% 
3.5 0.5559 49% 2% 19% 
4.0 0.6357 49% 1% 18% 
4.5 0.7155 49% 1% 17% 
5.0 0.7953 49% 1% 16% 
5.5 0.8751 49% 1% 16% 

 

Πίνακας 3. ∆ιασπορά και σφάλµατα µέσων τιµών απόκρισης για τη διαµήκη µετατόπιση. 

Sa (T1,5%) 

Μέση 
Απόκριση 

Bridge R=320m 
Συντελ. ∆ιασποράς 

Bridge R=320m 
Σφάλµα Bridge 
R=320m - Υ 

Σφάλµα 
Bridge R=∞ 

0.5 0.0388 104% 34% -20% 
1.0 0.0880 48% 22% -11% 
1.5 0.1334 41% 15% -6% 
2.0 0.1788 41% 12% -3% 
2.5 0.2242 42% 11% -2% 
3.0 0.2696 43% 10% -1% 
3.5 0.3150 44% 9% 0% 
4.0 0.3605 44% 8% 0% 
4.5 0.4059 45% 8% 1% 
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5.0 0.4513 46% 8% 1% 
5.5 0.4967 46% 7% 1% 
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Σχήµα 4. ∆ιαγράµµατα εγκάρσιας και διαµήκους µετατόπισης ∆max (m) µεσαίου κόµβου 
καταστρώµατος για 4 καταγραφές ως προς την φασµατική επιτάχυνση Sa(T1,5%).   
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Σχήµα 5. Μέσες  τιµές της µέγιστης εν χρόνω 
εγκάρσιας µετατόπισης για 10 καταγραφές.   

Σχήµα 6. Μέσες  τιµές της µέγιστης εν χρόνω 
διαµήκους µετατόπισης για 10 καταγραφές.   
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Σχήµα 7. Μέσες τιµές της µέγιστης εν χρόνω συνολικής µετατόπισης για 10 καταγραφές.   

 

Πίνακας 4. ∆ιασπορά και σφάλµατα τιµών για τη µέση τιµή της συνολικής SRSS µετατόπισης. 

Sa (T1,5%) 
Μέση Απόκριση 
Bridge R=320m 

Σφάλµα Bridge 
R=320m  X + Υ 

Σφάλµα 
Bridge R=∞ 

0.5 0.0863 -50% 66% 
1.0 0.1799 -32% 34% 
1.5 0.2717 -25% 25% 
2.0 0.3635 -21% 20% 
2.5 0.4553 -19% 18% 
3.0 0.5472 -17% 16% 
3.5 0.6390 -16% 15% 
4.0 0.7308 -15% 14% 
4.5 0.8226 -14% 13% 
5.0 0.9144 -13% 13% 
5.5 1.0062 -13% 12% 

 
 
Σε ό,τι αφορά την επιρροή της ταυτόχρονης διέγερσης και κατά τις δύο διευθύνσεις βλέπουµε 
ότι αν εκτελέσουµε χωριστές αναλύσεις σε κάθε άξονα δεν έχουµε σηµαντικά σφάλµατα.  Το 
σφάλµα κατά την εγκάρσια διεύθυνση είναι αµελητέο ενώ κατά τη διαµήκη διεύθυνση είναι 
της τάξεως  του 10%. Από τις ιδιοµορφές της γέφυρας, όπως αναφέρθηκε, οι ταλαντώσεις 
κατά τις δύο οριζόντιες διευθύνσεις είναι µόνο µερικώς συζευγµένες. Είναι σαφές ότι όταν η 
γέφυρα διεγείρεται κατά την εγκάρσια διεύθυνση, υπάρχει και µία ταλάντωση κατά την 
διαµήκη διεύθυνση. Έτσι παρουσιάζεται ένα µικρό σφάλµα λόγω της µη ταυτόχρονης 
διέγερσης του προσοµοιώµατος. Όπως θα δούµε και παρακάτω (από τα διαγράµµατα 
στατικής αντίστασης) το αντίθετο δεν ισχύει. ∆ηλαδή η συνεισφορά της διαµήκους 
ταλάντωσης στην εγκάρσια διεύθυνση είναι πολύ µικρή και έτσι η ύπαρξη µηδαµινού 
σφάλµατος  κατά την εγκάρσια διεύθυνση είναι αναµενόµενη. Τα αυξηµένα σφάλµατα σε 
χαµηλά επίπεδα έντασης προέρχονται από την γραµµική παλινδρόµηση η οποία γενικά έχει 
µειωµένη πιστότητα ως προς τα αρχικά δεδοµένα για ακραίες τιµές. 
 
Σχετικά µε την επιρροή της οριζόντιας καµπυλότητας της γέφυρας παρατηρούµε ότι, εν 
αντιθέσει µε προηγουµένως, η αναίρεσή της επηρεάζει κυρίως την εγκάρσια διεύθυνση. Αυτό 
αποτυπώνεται στα αποτελέσµατα µε ένα σφάλµα της τάξεως του 15% ενώ κατά την διαµήκη 
διεύθυνση το σφάλµα είναι ελάχιστο (1%). Σε κάθε περίπτωση πάντως τα σφάλµατα που 
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παρατηρούµε κατά την εγκάρσια, τη διαµήκη, και τη συνολική µετατόπιση είναι ελάχιστα σε 
σχέση µε τη διασπορά των αποτελεσµάτων από καταγραφή σε καταγραφή.  
 
Βέβαια οφείλουµε να τονίσουµε ότι οι µη γραµµικές δυναµικές αναλύσεις σε ακριβή 
προσοµοιώµατα έχουν σοβαρό κόστος. Επιπλέον χρειάζεται σηµαντική προσπάθεια 
προσοµοίωσης, συχνά µε προγράµµατα που δεν είναι γνωστά στον τεχνικό κόσµο, µε 
δύσκολη σύγκλιση των υπολογισµών και µεγάλες πιθανότητες για λάθος συµπεράσµατα. Για 
τους παραπάνω λόγους οδηγούµαστε στην αναζήτηση απλούστερων µεθόδων ανάλυσης 
µέσω της χρήσης ισοδύναµων µονοβάθµιων ταλαντωτών. 
 
 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗ 
 
Για την απλούστευση της ανάλυσης, σε επίπεδο τέτοιο ώστε να µπορεί  να πραγµατοποιηθεί 
εύκολα και γρήγορα από τον µέσο µελετητή, επιλέγεται το µοντέλο ενός ισοδύναµου 
µονοβάθµιου ταλαντωτή. Σκοπός είναι η πιστοποίηση της µεθόδου και η ποσοτικοποίηση 
του σφάλµατος όταν τη χρησιµοποιούνται εναλλακτικών σχέσεις δύναµης-µετατόπισης, 
συζευγµένες ή µη στις δύο διευθύνσεις. Εξετάζονται, λοιπόν, οι εξής περιπτώσεις: 

1. Μονοβάθµιος ταλαντωτής µε διγραµµική ανεξάρτητη συµπεριφορά ανά διεύθυνση 
(SDOF Bilinear Uncoupled) στο πρόγραµµα Seismostruct (Antoniou 2007). 

2. Μονοβάθµιος ταλαντωτής µε διγραµµική συµπεριφορά και σύζευξη των δύο 
διευθύνσεων µε αλληλεπίδραση των αντοχών (SDOF Bilinear Coupled) στο 
πρόγραµµα Bispec (Hachem 2000). 

3. Μονοβάθµιος ταλαντωτής µε εξελιγµένη συµπεριφορά η οποία λαµβάνει υπόψη τον 
ακριβή βρόγχο απόκρισης υπό ανακυκλιζόµενη φόρτιση (SDOF Pinched Uncoupled). 
στο πρόγραµµα OpenSEES (McKenna 2001). 

 
Για τον προσδιορισµό της σχέσης δύναµης µετατόπισης  εκτελέστηκαν αναλύσεις στατικής 
αντίστασης στο πλήρες µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων του φορέα ανά διεύθυνση και ανά 
φορά (ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συµµετρία στο οριζόντιο επίπεδο). Σε κάθε περίπτωση 
εφαρµόζουµε απλώς ίσα φορτία στις κορυφές των µεσοβάθρων. Στα Σχήµατα 8,9 φαίνεται η 
καµπύλη στατικής αντίστασης καθώς και η διγραµµική σχέση δύναµης-µετατόπισης του 
ισοδύναµου µονοβάθµιου ταλαντωτή (περιπτώσεις 1 και 2) κατά την εγκάρσια και διαµήκη 
διεύθυνση αντίστοιχα. Παρατηρούµε ότι κατά την εγκάρσια διεύθυνση υπάρχει σηµαντική 
κράτυνση του πλαστικού κλάδου ενώ κατά την διαµήκη διεύθυνση έχουµε µία καθαρή 
ελαστοπλαστική συµπεριφορά.  
 
Στα Σχήµατα 10,11 φαίνεται η καµπύλη στατικής αντίστασης υπό ανακυκλιζόµενη φόρτιση 
καθώς και η εξελιγµένη σχέση δύναµης-µετατόπισης (pinched) του ισοδύναµου µονοβάθµιου 
ταλαντωτή (περίπτωση  3). 
 
Από δοκιµές που έγιναν, η επιλογή των χαρακτηριστικών του ελαστικού κλάδου (ακαµψία, 
δύναµη διαρροής), επηρεάζουν τα αποτελέσµατα σηµαντικά µόνο όταν η συµπεριφορά της 
γέφυρας είναι κοντά στην ελαστική περιοχή. Οι αναλύσεις αυτές όµως έχουν σαν σκοπό την 
µελέτη της απόκρισης του φορέα όταν αυτή έχει µπει αρκετά στην πλαστική περιοχή για την 
οποία η παραπάνω επιλογή έχει µικρή επιρροή. 
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Σχήµα 8. Καµπύλη στατικής αντίστασης και διγραµµική σχέση δύναµης-µετατόπισης του ισοδύναµου 
µονοβάθµιου ταλαντωτή κατά την εγκάρσια διεύθυνση.   
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Σχήµα 9. Καµπύλη στατικής αντίστασης και διγραµµική σχέση δύναµης-µετατόπισης του ισοδύναµου 
µονοβάθµιου ταλαντωτή κατά τη διαµήκη διεύθυνση.   
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Σχήµα 10α. Καµπύλη στατικής αντίστασης κατά 
την εγκάρσια διεύθυνση υπό ανακυκλιζόµενη 
φόρτιση.   

Σχήµα 10β. Σχέση δύναµης-µετατόπισης του 
ισοδύναµου µονοβάθµιου ταλαντωτή κατά την 
εγκάρσια διεύθυνση στο Opensees 
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Σχήµα 11α. Καµπύλη στατικής αντίστασης κατά τη 
διαµήκη διεύθυνση υπό ανακυκλιζόµενη φόρτιση.   

Σχήµα 11β. Σχέση δύναµης-µετατόπισης του 
ισοδύναµου µονοβάθµιου ταλαντωτή κατά τη 
διαµήκη διεύθυνση  στο Opensees 
 

 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗ 

 
Πραγµατοποιούνται µη γραµµικές δυναµικές αναλύσεις στα απλοποιηµένα µονοβάθµια 
προσοµοίωµατα (περιπτώσεις 1 – 3)  για τις 10 καταγραφές του Πίνακα 1 µε συντελεστές 
κλιµάκωσης 1,2,4 και 6. Το υπολογιστικό κόστος για τις αναλύσεις είναι σηµαντικά µικρότερο 
σε σχέση µε το πλήρες προσοµοίωµα και µετράται σε λεπτά αντί για ώρες.  
 
Χρησιµοποιώντας τις ίδιες µεθόδους όπως και προηγουµένως εξάγουµε τις µέσες τιµές των 
µετατοπίσεων κατά την εγκάρσια και τη διαµήκη διεύθυνση καθώς και το διανυσµατικό τους 
άθροισµα. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε  κοινά διαγράµµατα προς σύγκριση και για 
τις τρεις περιπτώσεις αναλύσεων που έγιναν (Σχήµατα 12,13,14 και Πίνακες 5,6,7). Επίσης 
εκτιµάται η αβεβαιότητα των τιµών των µέγιστων µετατοπίσεων καθώς και το σφάλµα κάθε 
απλούστερης ανάλυσης σε σχέση µε την αρχική. 
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Πίνακας 5. Αβεβαιότητες και σφάλµατα τιµών για την εγκάρσια  µετατόπιση. 

Sa (T1,5%) 
Μέση Απόκριση 
Bridge R=320m 

Συντελ. ∆ιασποράς 
Bridge R=320m 

Σφάλµα 
Uncouple
d Bilinear 

Σφάλµα 
Couple

d 
Bilinear 

Σφάλµα 
Uncouple
d Pinched 

0.5 0.0771 87% 96% 62% -1% 
1.0 0.1569 58% 30% 15% -12% 
1.5 0.2367 52% 9% 0% -16% 
2.0 0.3165 50% -2% -8% -18% 
2.5 0.3963 49% -8% -12% -19% 
3.0 0.4761 49% -12% -15% -20% 
3.5 0.5559 49% -15% -17% -20% 
4.0 0.6357 49% -17% -19% -21% 
4.5 0.7155 49% -19% -20% -21% 
5.0 0.7953 49% -20% -21% -21% 
5.5 0.8751 49% -21% -22% -21% 
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Σχήµα 12. Μέσες τιµές των εν χρόνω µεγίστων της 
εγκάρσιας µετατόπισης για 10 καταγραφές.   

Σχήµα 13. Μέσες τιµές των εν χρόνω µεγίστων της 
διαµήκους µετατόπισης για 10 καταγραφές.   

 

 

Πίνακας 6. Αβεβαιότητες και σφάλµατα τιµών για τη διαµήκη  µετατόπιση. 

Sa (T1,5%) 
Μέση Απόκριση 
Bridge R=320m 

Συντελ. ∆ιασποράς 
Bridge R=320m 

Σφάλµα 
Uncouple
d Bilinear 

Σφάλµα 
Couple

d 
Bilinear 

Σφάλµα 
Uncouple
d Pinched 

0.5 0.0388 104% 76% 50% -155% 
1.0 0.0880 48% 38% 28% -65% 
1.5 0.1334 41% 31% 26% -37% 
2.0 0.1788 41% 27% 24% -24% 
2.5 0.2242 42% 25% 24% -16% 
3.0 0.2696 43% 24% 23% -11% 
3.5 0.3150 44% 23% 23% -7% 
4.0 0.3605 44% 22% 22% -4% 
4.5 0.4059 45% 21% 22% -2% 
5.0 0.4513 46% 21% 22% 0% 
5.5 0.4967 46% 21% 22% 1% 
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Σχήµα 14. Μέσες τιµές των εν χρόνω µεγίστων της συνολικής µετατόπισης για 10 καταγραφές.   
 

Πίνακας 7. Αβεβαιότητες και σφάλµατα τιµών για την συνολική SRSS µετατόπιση. 

Sa (T1,5%) 
Μέση Απόκριση 
Bridge R=320m 

Σφάλµα 
Uncouple
d Bilinear 

Σφάλµα 
Couple

d 
Bilinear 

Σφάλµα 
Uncouple
d Pinched 

0.5 0.0863 92% 60% -8% 
1.0 0.1799 32% 19% -22% 
1.5 0.2717 15% 7% -21% 
2.0 0.3635 6% 1% -19% 
2.5 0.4553 1% -2% -18% 
3.0 0.5472 -2% -4% -17% 
3.5 0.6390 -4% -6% -17% 
4.0 0.7308 -6% -7% -16% 
4.5 0.8226 -7% -8% -16% 
5.0 0.9144 -9% -9% -16% 
5.5 1.0062 -9% -9% -15% 

 
Παρατηρούµε ότι και στις τρεις περιπτώσεις (1,2 και 3) το σφάλµα των αποτελεσµάτων 
κυµαίνεται στα επίπεδα 15-25% και οι διαφορές που παρατηρούνται είναι κυρίως ποιοτικές. 
Μάλιστα, το σφάλµα είναι µικρότερο από την διασπορά της απόκρισης του πλήρους 
προσοµοιώµατος από καταγραφή σε καταγραφή.  
 
Πιο συγκεκριµένα, βλέπουµε ότι στη διαµήκη διεύθυνση  τα αποτελέσµατα είναι σχεδόν 
ταυτόσηµα, στην εγκάρσια διεύθυνση όµως όταν λαµβάνεται η αλληλεπίδραση των δύο 
διευθύνσεων, η κλίση της γραµµής των αποτελεσµάτων πλησιάζει περισσότερο αυτή της 
ακριβούς προσοµοίωσης. Εκτιµάται ότι σε πιο περίπλοκες περιπτώσεις, όπου οι δύο 
ταλαντώσεις θα είναι περισσότερο συζευγµένες η προσοµοίωση µε αυτή την θεώρηση θα 
οδηγεί µε πιο ξεκάθαρο τρόπο σε καλύτερα αποτελέσµατα. Επιπλέον είναι σαφές από τη 
χρήση του πιο εξελιγµένου µοντέλου δύναµης µετατόπισης ότι η µορφή της αποφόρτισης 
παίζει σηµαντικό ρόλο. Στην εγκάρσια διεύθυνση η ευθεία µέσης απόκρισης έχει την 
ορθότερη κλίση σε σχέση µε τις δύο άλλες περιπτώσεις. Στην διαµήκη διεύθυνση έχει τα 
καλύτερα αποτελέσµατα και το µικρότερο σφάλµα ειδικά στις προχωρηµένες πλαστικές 
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περιοχές. Ούτως ή άλλως όµως ακόµα και η χρήση του απλού ισοδύναµου µονοβάθµιου 
ταλαντωτή διγραµµική σχέση δύναµης-µετατόπισης σε κάθε διεύθυνση χρήση µπορεί να 
δώσει γρήγορα ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ακόµα και ο 
απλούστερος ισοδύναµος ταλαντωτής επιτυγχάνει άριστη εκτίµηση της διασποράς του 
πλήρους προσοµοιώµατος, ένα στοιχείο που δεν εξάγεται από την ανάλυση στατικής 
αντίστασης και είναι εξαιρετικά χρήσιµο για την πληρέστερη αξιολόγηση της κατασκευής. 
 
Θα πρέπει όµως ανάλογα µε το µοντέλο και τον τύπο του φορέα να εκτιµηθεί η σύζευξη των 
ταλαντώσεων  καθώς και η µορφή της αποφόρτισης του φορέα σε κάθε διεύθυνση έτσι ώστε 
αυτά να ληφθούν υπόψη κατά την ανάλυση. Στο παράδειγµά µας τα παραπάνω στοιχεία 
φαίνεται να παίζουν σχετικά µικρό ρόλο δεν µπορεί να υποβαθµιστεί όµως η σηµασία τους 
για διαφορετικές περιπτώσεις. Αξίζει όµως να τονιστεί ότι για την εξαγωγή της σχέσης 
δύναµης-µετατόπισης βοηθάει η πραγµατοποίση αναλύσεων στατικής αντίστασης µε 
εναλλαγή προσήµου στα φορτία και την πραγµατοποίηση περισσοτέρων του ενός κύκλου. 
Όταν είναι διαθέσιµα προγράµµατα µε πολλές επιλογές για το σχήµα των υστερητικών 
βρόγχων αυτά τα δεδοµένα θα βοηθήσουν στη σωστή επιλογή. 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Πραγµατοποιήθηκε αναλυτική προσοµοίωση µιας τυπικής γέφυρας προβολοδοµήσεως τριών 
ανοιγµάτων και εκτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς της υπό πολλαπλές απλοποιητικές 
παραδοχές. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι µπορούν να γίνουν εκτεταµένες απλοποιήσεις 
κατά την ανάλυση της κατασκευής και το σφάλµα να παραµείνει χαµηλότερο της διασποράς 
που παρατηρείται κατά τη δυναµική ανάλυση του πλήρους προσοµοιώµατος. Είτε 
αγνοήσουµε την καµπυλότητα, είτε εφαρµόσουµε τη σεισµική διέγερση χωριστά σε κάθε 
διεύθυνση αντί ταυτόχρονα, τα αποτελέσµατα για το πολυβάθµιο µοντέλο λίγο διαφέρουν. Αν 
επιχειρήσουµε να χρησιµοποιήσουµε δυναµικές αναλύσεις σε ισοδύναµο µονοβάθµιο 
σύστηµα τα σφάλµατα αυξάνονται αλλά και πάλι παραµένουν εντός των αποδεκτών ορίων 
ενώ η εκτέλεση των αναλύσεων απλοποιείται σηµαντικά. Σε κάθε περίπτωση, παρατηρούµε 
ότι υπάρχουν µεγάλα περιθώρια για την απλοποιηµένη εκτίµηση γεφυρών προβολοδόµησης 
µε δυναµική ανάλυση δίνοντας τη δυνατότητα για απλή και αξιόπιστη εκτίµηση της σεισµικής 
συµπεριφοράς τους από επαγγελµατίες µηχανικούς σύµφωνα µε τις πλέον εξελιγµένες 
οδηγίες ανάλυσης µε βάση την επιτελεστικότητα.  
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