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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 περίπου μέχρι σήμερα, εμφανίζεται μία

αλματώδης ανάπτυξη στην παρακολούθηση (monitoring) των τεχνικών έργων με στόχο

την ασφάλεια και την οικονομία κατά την διάρκεια της κατασκευής αλλά και της

λειτουργίας τους. Στην ενόργανη παρακολούθηση έχουν εισαχθεί και γεωδαιτικά όργανα

νέας γενιάς, όπως το δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού θέσης (GPS)  και ο ρομποτικός

θεοδόλιχος (RTS).

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή εντάσσεται στα πλαίσια ενός ερευνητικού

προγράμματος του Εργαστηρίου Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρμογών του Τμήματος

Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών που έχει ως ερευνητικό αντικείμενο

την καταγραφή – ανάλυση των ταλαντώσεων κατασκευών με τη χρήση αυτών των δύο

γεωδαιτικών μεθόδων (RTS, GPS). Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο τριπλό:

§ Τεκμηρίωση της μεθόδου

§ Παραγωγή κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων

§ Εφαρμογή της μεθόδου σε επιλεγμένες κατασκευές

Η συγκεκριμένη Διατριβή εντάχθηκε στον τελευταίο στόχο του προγράμματος και ο

ειδικός της στόχος ήταν η μελέτη της απόκρισης της γέφυρας του Γοργοποτάμου κατά τη

διέλευση συρμών. Η συγκεκριμένη κατασκευή επελέγη έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί

μελέτη της συμπεριφοράς μιας πιο άκαμπτης κατασκευής σε σχέση με αυτές που έχουν

μελετηθεί με παρόμοιο εξοπλισμό μέχρι σήμερα (π.χ καλωδιωτές ή κρεμαστές γέφυρες

μεγάλων ανοιγμάτων).
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η εκπόνηση της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής θα ήταν αδύνατη χωρίς τη

συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη από τον επιβλέποντα Αν.  Καθηγητή του Τμήματος

Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών κ.  Ευστάθιο Στείρο.  Ένα μεγάλο

ευχαριστώ για την επιστημονική αλλά και ηθική υποστήριξη που μου παρείχε,  τις

προτάσεις και τις συμβουλές του.

Ευχαριστώ θερμά τους κ.κ.  Δ.  Καράμπαλη,  Καθηγητή και  Ν.  Μπαζαίο,  Επικ.

Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλη της

τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, για τα εποικοδομητικά τους σχόλια.

Ευχαριστώ επίσης τους κυρίους, Πάνο Ψιμούλη και Στέλλα Πυθαρούλη,

υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

για την πάντα πρόθυμη διάθεσή τους να με βοηθήσουν στις δυσκολίες που ανέκυψαν.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον μεταπτυχιακό φοιτητή και καλό φίλο Σπύρο Ρέζο για

την ηθική υποστήριξη που μου παρείχε όλο αυτό το διάστημα,  καθώς και για την

παρέμβασή του σε καίρια σημεία στερημένα εμπνεύσεως με αποτέλεσμα την

επαναπόκτησή της.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΡΓΟΣΕ και πιο συγκεκριμένα την κ. Δ.

Σπυροπούλου υπεύθυνη Μεταλλικών Γεφυρών του ΟΣΕ,  καθώς και τον κ.  Καριώτη

διευθυντή του ΟΣΕ στο σταθμό Λιανοκλαδίου στη Λαμία, για την πολύτιμη βοήθεια που

παρείχαν σε ότι αφορά την απρόσκοπτη συλλογή των μετρήσεων στο πεδίο και τη

συλλογή πληροφοριών για τη γέφυρα του Γοργοποτάμου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τις τελευταίες δεκαετίες πραγματοποιείται παγκοσμίως μια συστηματική

προσπάθεια παρακολούθησης (monitoring) της κινηματικής κυρίως των εύκαμπτων

κατασκευών,  όπως γέφυρες,  ψηλά κτίρια,  ψηλές τηλεπικοινωνιακές κεραίες κλπ.  Για το

σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί νέες σύγχρονες μέθοδοι που αφορούν κυρίως στη χρήση του

γεωδαιτικού δορυφορικού συστήματος GPS και των αισθητήρων οπτικών ινών (fiber optic

sensors). Επιπλέον, μία νέα γεωδαιτική μέθοδος που χρησιμοποιεί ρομποτικό θεοδόλιχο

(RTS) έχει αρχίσει να αναπτύσσεται και μέχρι τώρα συναντάται σε περιορισμένο αριθμό

εφαρμογών. H σημασία της παρακολούθησης των κατασκευών είναι πολύ μεγάλη, καθώς

μπορούν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις αποκλίσεις που

παρατηρούνται στα δυναμικά χαρακτηριστικά ενός τεχνικού έργου μερικά χρόνια μετά την

κατασκευή του, με αποτέλεσμα τη διαφοροποίησή τους από τον αρχικό σχεδιασμό και την

επακόλουθη έκθεση των κατασκευών σε διάφορους κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να

προκαλέσουν μέχρι και την αστοχία τους.

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί για πρώτη φορά αν o

ρομποτικός θεοδόλιχος (RTS) σε υψίσυχνες καταγραφές (6-7Hz περίπου) μπορεί να

καταγράφει την απόκριση σιδηροδρομικής γέφυρας κατά τη διέλευση συρμού. Ειδικότερα

στόχος ήταν να ελεγχθεί η αξιοπιστία και η ακρίβεια της νέας μεθόδου σε ότι αφορά στην

καταγραφή μετρήσεων πεδίου, καθώς και να προσδιοριστούν οι ημιστατικές και δυναμικές

μετακινήσεις/παραμορφώσεις και τα επί μέρους χαρακτηριστικά τους (διάρκεια

μετακίνησης/παραμόρφωσης,  εύρος και συχνότητα -  περίοδος ταλάντωσης)  που

προκαλούνται στη γέφυρα λόγω της διέλευσης του συρμού. Τέλος, να διερευνηθεί κατά

πόσο η δυναμική απόκριση του φορέα μεταβάλλεται σε σχέση με τον τύπο και την

ταχύτητα του συρμού, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός ορίων για την ασφαλή και

ταχεία διέλευση των συρμών.

Η σιδηροδρομική γέφυρα που μελετήθηκε είναι η ιστορική γέφυρα του

Γοργοποτάμου κοντά στην πόλη της Λαμίας. Κατασκευάστηκε το 1905 και μετά από δύο

ανατινάξεις και ισάριθμες επισκευές πήρε τη σημερινή της μορφή το 1948. Έχει συνολικό

μήκος 211μ. και ύψος 30μ. Είναι δοκογέφυρα μικρών ανοιγμάτων και το κατάστρωμά της

αποτελείται από ξύλινους στρωτήρες, οι οποίοι στηρίζονται σε μεταλλικά, από χάλυβα,

δικτυώματα.
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Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή των μετρήσεων πεδίου ήταν,

ρομποτικός θεοδόλιχος (RTS) καθώς και μια ανεξάρτητη γεωδαιτική μέθοδος με GPS σε

kinematic  mode  που δεν μελετάται επί του παρόντος.  Τα σημεία μέτρησης πάνω στη

γέφυρα επελέγησαν έτσι ώστε οι καταγραφές να είναι αντιπροσωπευτικές της κίνησης της

γέφυρας και επιπλέον να πληρούν κάποιες πρακτικές προϋποθέσεις όπως η επίτευξη καλής

ορατότητας με το όργανο,  η εύκολη και σταθερή τοποθέτηση του ανακλαστήρα κ.ά.

Τελικά επελέγησαν τρία σημεία μέτρησης: το πρώτο πάνω από έναν πυλώνα στην

κουπαστή της γέφυρας, και τα άλλα δύο στο μέσον δύο ανοιγμάτων της γέφυρας στην

κουπαστή αυτής και σε έναν στρωτήρα.

 Οι μετρήσεις διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια δύο ημερών και συνολικά διέσχισαν τη

γέφυρα 15  συρμοί,  οι οποίοι διέφεραν στο μήκος τους,  στο βάρος τους,  καθώς και στην

ταχύτητα διέλευσης τους από τη γέφυρα. Ο ρομποτικός θεοδόλιχος κατέγραψε επιτυχώς

την απόκριση της γέφυρας κατά τη διέλευση 13 συρμών. Όλες οι μετρήσεις στη συνέχεια

αποθηκεύονταν στο καταγραφικό του οργάνου και έπειτα μεταφέρονταν σε Η/Υ για

επεξεργασία.

Για την επεξεργασία των μετρήσεων του RTS, αρχικά πραγματοποιήθηκε

μετασχηματισμός του συστήματος συντεταγμένων των καταγραφών της μεθόδου, έτσι

ώστε η αρχή των αξόνων να βρίσκεται στο σημείο τοποθέτησης του ανακλαστήρα πάνω

στη γέφυρα και στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των χρονοσειρών των

μετακινήσεων που προέκυψαν από τις μετρήσεις πεδίου.

Αρχικά, προσδιορίστηκε μία ζώνη αβεβαιότητας των μετρήσεων, για τις χρονικές

περιόδους πριν και μετά τη διέλευση του συρμού οπότε και είχε καταγραφεί κάποιου

είδους μετακίνηση, ενώ θεωρητικά ο ανακλαστήρας έπρεπε να είναι ακίνητος. Η ζώνη

αυτή θεωρήθηκε ότι ισούται με ± 3x s , όπου x ,  είναι ο μέσος όρος των καταγραφών

πριν και μετά τη διέλευση και s ,  το τυπικό σφάλμα των μετρήσεων.  Ακριβείς και

στατιστικά σημαντικές θεωρήθηκαν όλες εκείνες οι μετακινήσεις που βρίσκονται εκτός

της ζώνης αυτής.  Στη συνέχεια,  εντοπίστηκαν και απομακρύνθηκαν τα χονδροειδή

σφάλματα, δηλαδή οι τιμές που είχαν απόκλιση από την μέση τιμή μεγαλύτερη του 3± s .

Έπειτα, εκτιμήθηκε η τιμή της ημιστατικής παραμόρφωσης κατά τη διέλευση συρμού, είτε

ως η διαφορά του μέσου όρου των μετρήσεων πριν και μετά τη διέλευση του συρμού με το

μέσο όρο των μετρήσεων κατά τη διέλευσή του ή με τη χρήση της τεχνικής ανάλυσης

δεδομένων του κυλιόμενου μέσου όρου (moving average). Ο προσδιορισμός του εύρους

της δυναμικής παραμόρφωσης (εύρους ταλάντωσης), πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός
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band-pass filter. Τέλος, πραγματοποιήθηκε φασματική ανάλυση των χρονοσειρών για τον

έλεγχο ύπαρξης περιοδικότητας στις μετρήσεις με τον κώδικα “normperiod” που βασίζεται

στο περιοδόγραμμα Lomb.

Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν είναι τα εξής:  το RTS  μπορεί να

εξασφαλίζει μεγάλη συχνότητα καταγραφών (έως 6-7Hz) και μεγάλη ακρίβεια στην

καταγραφή συντεταγμένων, είναι όργανο που παρέχει τη δυνατότητα της παρακολούθησης

ημιστατικών μετακινήσεων με μεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία, και σε μικρότερο βαθμό

ταλαντώσεων υψηλής συχνότητας. Επιπλέον, για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη μελέτη

εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε ένα τροποποιημένο λογισμικό για το RTS το οποίο παρείχε

μεγαλύτερη ακρίβεια σε ότι αφορά το χρόνο λήψης και αποθήκευσης των μετρήσεων. Σε

ότι αφορά τα δυναμικά χαρακτηριστικά της γέφυρας του Γοργοποτάμου,  το εύρος της

ημιστατικής κατακόρυφης κίνησης καταγράφηκε για τη διέλευση όλων των συρμών και

εκτιμήθηκε σε 6.5mm (μέγιστο) και σε 2.6m (ελάχιστο). Το εύρος της ταλάντωσης στην

κατακόρυφη διεύθυνση καταγράφηκε ατελώς και μόνο για τους βαρείς εμπορικούς

συρμούς και η τιμή του εκτιμήθηκε γύρω στα 3mm. Τέλος, υπολογίστηκε τιμή συχνότητας

ταλάντωσης ίση με 0.44Hz για τη διέλευση ενός εμπορικού συρμού, η οποία φαίνεται να

είναι πραγματική και να εκφράζει την απόκριση της γέφυρας στο διερχόμενο συρμό, γιατί

περίπου ίδια τιμή υπολογίστηκε και από τις ανεξάρτητες μετρήσεις GPS (0.46Hz).

Στην Ελλάδα σε ότι αφορά την παρακολούθηση γεφυρών, παρόμοιες έρευνες έχουν

πραγματοποιηθεί σε πολύ μικρή κλίμακα,  με σημαντικότερη τη μελέτη της γέφυρας του

Ευρίπου ποταμού στη Χαλκίδα.  Όμως,  τέτοιου είδους μελέτη σε σιδηροδρομική γέφυρα

με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά στον ελλαδικό χώρο και

στο εξωτερικό έχει πραγματοποιηθεί μικρός αριθμός παρόμοιων ερευνών με τη χρήση

GPS, ενώ δεν εντοπίστηκε χρήση ρομποτικού θεοδόλιχου RTS για τη μέτρηση της

κινηματικής σιδηροδρομικών γεφυρών. Η περαιτέρω έρευνα για την ολοκλήρωση των

στόχων και την επαλήθευση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης μπορεί να

περιλαμβάνει τη συστηματική και συνεχή παρακολούθηση της συγκεκριμένης γέφυρας ή

και άλλων με την ίδια μεθοδολογία αλλά πχ. με περισσότερα όργανα, να μελετηθεί και η

επίδραση του κεκορεσμένου εδάφους στην απόκριση της κατασκευής, να δοκιμαστούν και

αλλά λογισμικά για την ακριβέστερη και συνεχή καταγραφή των ταλαντώσεων από το

RTS, έτσι ώστε να καταγράφει υψίσυχνες ταλαντώσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια, και να

μελετηθούν εκτενέστερα οι μετρήσεις του GPS και να γίνει σύγκριση των δύο μεθόδων.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι πρώτες γέφυρες κατασκευάστηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια και ήταν ξύλινες

ή πέτρινες κατασκευές. Σήμερα, οι γέφυρες είναι αρκετά πιο πολύπλοκες και μεγάλες

κατασκευές και για την κατασκευή τους απαιτείται η χρήση τεχνολογιών αιχμής στον

τομέα της επιστήμης των μηχανικών. Επιπλέον, οι γέφυρες χωρίζονται σε διάφορες

κατηγορίες αναλόγως με την παράμετρο που λαμβάνεται υπόψη για την κατηγοριοποίηση

(π.χ υλικό κατασκευής). Στη συνέχεια περιγράφονται οι σημαντικότεροι τύποι γεφυρών

ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους,  το μήκος των ανοιγμάτων τους και το είδος του

φορέα ή του φέροντος συστήματος, καθώς και η εξέλιξη στο χρόνο των τύπων αυτών.

1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ

Ανάλογα με το υλικό κατασκευής οι γέφυρες διακρίνονται σε (Μπούσιας, 2003):

μεταλλικές, οπλισμένου ή προεντεταμένου σκυροδέματος, ξύλινες, πέτρινες, από

αλουμίνιο,  από σύνθετα σύγχρονα υλικά και σύμμικτες (δηλαδή,  που συνδυάζουν υλικά

όπως μέταλλο, σκυρόδεμα, ξύλο ή τοιχοποιία σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους).

Επί αιώνες οι γέφυρες με μικρό άνοιγμα κατασκευάζονταν από ξύλο, και συνεπώς

η κατασκευή τους εντάσσεται στην ξυλουργική τέχνη, που είχε ήδη αναπτυχθεί από τη

ρωμανική εποχή.  Αλλά στη Μεσοποταμία απαντώνται πέτρινες γέφυρες (Σχ.1.1),  που

πολλαπλασιάζονται στη ρωμαϊκή εποχή (Russo, 1986). Οι μεταλλικές γέφυρες από σίδηρο

χρονολογούνται από το τέλος του 18ου αιώνα.  Η πρώτη κατασκευάστηκε  στην  Αγγλία

(1779) από χυτοσίδηρο (Σχ.1.2). Η πρώτη γέφυρα από ατσάλι κατασκευάστηκε το 1874

(St Luis Bridge - Mississippi, Ryall et al., 2000). Γέφυρες από μπετόν αρμέ, τέλος,

απαντώνται από το τέλος του 19ου αιώνα.

Οι γέφυρες διακρίνονται και σε κατηγορίες με κριτήριο που μπορεί να σχετίζεται

με την ανωδομή της γέφυρας. Στα κριτήρια αυτά, εκτός από το υλικό κατασκευής που

προαναφέρθηκε, περιλαμβάνονται τα μήκη και τα είδη των ανοιγμάτων, το δομικό

σύστημα, η χρήση, η ροή των δυνάμεων και το είδος του καταστρώματος (Μπούσιας,

2003). Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες γεφυρών, οι  σταθερές και οι κινητές.
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Σχήμα 1.1 Πέτρινη γέφυρα: Ρωμαϊκή  γέφυρα Πατρών – Γέφυρα Παυσανία  (φωτογραφία
από το website: www.patras.gr)

Σχήμα 1.2 Η πρώτη γέφυρα από χυτοσίδηρο που κατασκευάστηκε στη πόλη
Coalbrookdale, στην Αγγλία το 1779 (φωτογραφία από το website:
www.oldhandanddiamond.co.uk).

Μία άλλη κατηγοριοποίηση που συνηθίζεται στη γεφυροποιϊα βασίζεται στο

ελεύθερο άνοιγμα των γεφυρών και διακρίνονται οι εξής κατηγορίες:

ü Μικρών ανοιγμάτων, έως 40m μήκους ανοίγματος γέφυρες

ü Μεσαίων ανοιγμάτων, από 40m έως 150m μήκους ανοίγματος γέφυρες

ü Μεγάλων ανοιγμάτων, άνω των 150m μήκους ανοίγματος γέφυρες

Επιπλέον, αναφορικά με το είδος του φορέα οι γέφυρες διακρίνονται σε:

ü γέφυρες μορφής δοκού,

ü δικτυωτές γέφυρες,

ü ορθοτροπικές γέφυρες,

ü πλαισιωτές γέφυρες,

ü τοξοτές γέφυρες,

ü κρεμαστές γέφυρες, και

http://www.patras.gr/
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ü καλωδιωτές γέφυρες.

Ιστορικά, πρίν από τις σταθερές γέφυρες, πρέπει να αναφέρουμε τις γέφυρες που

σχηματίζονταν με πλοία και απαντώνται στη Μεσοποταμία και τη Ρώμη, για

στρατιωτικούς κυρίως σκοπούς. Από τις σταθερές πέτρινες, διακρίνουμε εκείνες που έχουν

ένα μόνο άνοιγμα και εκείνες που έχουν περισσότερα και συνεπώς περιλαμβάνουν

στηρίγματα θεμελιωμένα μέσα στο νερό. Γέφυρες αυτής της κατηγορίας απαντώνται ήδη

στη Μεσοποταμία, στη Ρώμη, και, από το Μεσαίωνα, στη Δύση. Κατά την Αναγέννηση η

κατασκευή τους οδήγησε σε αξιόλογα επιτεύγματα, όπως η γέφυρα του Ριάλτο στη

Βενετία. Η κατασκευή γεφυρών με πολλά ανοίγματα απαιτούσε επίσης θεμελίωση των

αντερεισμάτων που αποδείχθηκε λεπτή επιχείρηση σε ορισμένα εδάφη. Η μορφή των

αψίδων είναι κυκλική τις περισσότερες φορές, αλλά ορισμένες είχαν πολύ χαμηλό τόξο,

όπως η περίφημη γέφυρα Anchi (Κίνα, αρχές 7ου αι. μ.Χ), ανοίγματος 37.4μ.

Όσον αφορά τις μεταλλικές γέφυρες από σίδηρο,  που άρχισαν να

πολλαπλασιάζονται από τα μέσα του 19ου αιώνα, κατασκευάζονταν αρχικά με οριζόντιες

ολόσωμες δοκούς και έπειτα με ένα δικτυωτό πλέγμα τριγωνικών ράβδων, που είχε το

πλεονέκτημα ότι άφηνε μικρότερη επιφάνεια εκτεθειμένη στον άνεμο. Σύντομα

κατασκευάστηκαν και τοξωτές μεταλλικές γέφυρες από ατσάλι. Ας αναφέρουμε επίσης τις

μεγάλες κρεμαστές γέφυρες, οι πρώτες κατασκευές των οποίων γίνονταν με

συρματόσχοινα ή με αλυσίδες. Η πρώτη κρεμαστή γέφυρα ήταν η Conway Bridge και

κατασκευάστηκε στην Ουαλία το 1826 (Menn, 1990; Σχ.1.3).

Με την εμφάνιση του μπετόν αρμέ τελειώνει η εποχή των λιθόκτιστων γεφυρών.

Ο τελευταίος μεγάλος τεχνίτης τους είναι ο Sejourne, με τη γέφυρα Adolphe (1904),

ανοίγματος 85μ, στον ποταμό Retrusse του Λουξεμβούργου. Τις μεγάλες καμάρες από

μπετόν θα τις ανταγωνιστούν με τη σειρά τους τα καταστρώματα από προεντεταμένο

σκυρόδεμα. Τα τελευταία, όπως και οι κρεμαστές γέφυρες με αλυσίδες, τείνουν από τις

αρχές του 20ου αιώνα να αντικατασταθούν από τις γέφυρες με τεταμένα ξάρτια και με

καταστρώματα από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Η πρώτη καλωδιωτή γέφυρα

(Stormstrund) κατασκευάστηκε στη Νορβηγία το 1955 (Ryall et al., 2000) και η πρώτη

καλωδιωτή γέφυρα από σκυρόδεμα (Lake Maracaibo Bridge) σχεδιάστηκε από τον

Ricardo Μorandi, κατασκευάστηκε το 1962 στη Βενεζουέλα και είχε μήκος 8678μ (Σχ.1.4;

Menn, 1990).
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Σχήμα 1.3 Conway Bridge - Η πρώτη κρεμαστή γέφυρα που κατασκευάστηκε στην
Ουαλία το 1826 (Menn, 1990)

Σχήμα 1.4 Lake Maracaibo Bridge - Η πρώτη καλωδιωτή γέφυρα από σκυρόδεμα
κατασκευάστηκε το 1962 στη Βενεζουέλα και είχε μήκος 8678μ (Menn, 1990)

Στη σύγχρονη εποχή οι γέφυρες που κατασκευάζονται μπορεί να είναι αμιγώς

μεταλλικές, από οπλισμένο ή/και προεντεταμένο σκυρόδεμα, από σύγχρονα σύνθετα

υλικά, και τέλος μπορεί να είναι και συνδυασμός αυτών, δηλαδή σύμμικτες κατασκευές.

Στην επιλογή των δομικών τύπων γεφυρών σημαντικό ρόλο παίζουν η ασφάλεια

και η αισθητική της κατασκευής.  Επίσης,  η απαίτηση για όλο και μεγαλύτερα μήκη

ανοιγμάτων θα απασχολεί για χρόνια την κοινότητα των μηχανικών μιας και θα πρέπει να

υπολογίσουν τις βέλτιστες τιμές. Ακόμα, η επιρροή της κοινής γνώμης και ιδιαίτερα των

χρηστών θα αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που θα καταστεί απαραίτητη η δημιουργία

διαδραστικών σχεδιαστικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά θα παρέχουν τη

δυνατότητα της αυτόματης προετοιμασίας λεπτομερών σχεδίων και με το πάτημα ενός

κουμπιού θα μπορεί το κοινό να αλλάξει ή να προσθέσει αισθητικές λεπτομέρειες στο

έργο, ακόμα και στο χρονικό σημείο έναρξης της κατασκευής του. (Kannankutty et al.,

2004)
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1.2 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΦΥΡΩΝ

Οι γέφυρες εμφανίζουν διαφορετική συμπεριφορά στα δυναμικά τους

χαρακτηριστικά ανάλογα με τον τύπο του φορέα ή του φέροντος συστήματος, με τα υλικά

κατασκευής, με τα μήκη των ανοιγμάτων κ.ά. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη

συνέχεια σχετικά με τη συμπεριφορά των διαφόρων τύπων γεφυρών, ελήφθησαν από το

βιβλίο Τεχνική της Κατασκευής – Αρχές Τεχνολογίας Κατασκευών του Ελληνικού

Ανοικτού Πανεπιστημίου με συγγραφέα τον κ. Ε. Μπούσια (2003), καθώς και από το

βιβλίο του Ryall et al., "The Manual of Bridge Engineering" (2000).

Οι γέφυρες μορφής δοκού είναι κατασκευασμένες κυρίως από οπλισμένο ή

προεντεταμένο σκυρόδεμα και είναι αρκετά άκαμπτες κατασκευές. Οι γέφυρες αυτού του

τύπου εμφανίζουν σημαντικές ροπές κυρίως εκ των μόνιμων φορτίων στα σημεία

στηρίξεως , δηλαδή πάνω από τις δοκούς στήριξης, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες από

τις ροπές λυγισμού στο μέσον των ανοιγμάτων. Επιπλέον, είναι δυνητικά πιο ευάλωτες και

εμφανίζουν μεγαλύτερες μετατοπίσεις στα σημεία στηρίξεως παρά στα ανοίγματα. Επίσης,

χρησιμοποιούνται συνήθως για μικρά ή/και μεσαία ανοίγματα.

 Οι δικτυωτές μεταλλικές γέφυρες είναι άκαμπτες κατασκευές και

χρησιμοποιούνται συνήθως για ανοίγματα 20-50m.  Τα μέλη,  σε αυτού του τύπου τις

γέφυρες, υπόκεινται συνήθως σε αξονικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα σημαντικές δυνάμεις

να είναι δυνατόν να αναλαμβάνονται από μικρές σχετικά διατομές και στη συνέχεια αυτές

να μεταφέρονται στη θεμελίωση της κατασκευής. Σημαντικό σημείο προσοχής για αυτού

του τύπου τις γέφυρες αποτελούν τα σημεία των ενώσεων των δικτυωμάτων μεταξύ τους

καθώς και με τις δοκούς στήριξης, όπως και το ίδιον βάρος της κατασκευής που ξεπερνά

αυτό μιας ίδιου όγκου γέφυρας από σκυρόδεμα.

Οι ορθοτροπικές γέφυρες έχουν διαφορετικές ελαστικές ιδιότητες σε δύο

αμοιβαία κάθετες κατευθύνσεις. Το κατάστρωμα αποτελείται από μία μεταλλική πλάκα

συγκολλημένη σε διαμήκεις ενισχύσεις που δημιουργούν πλαίσιο με τις εγκάρσιες δοκούς

του καταστρώματος. Η μέθοδος αυτή έχει εγκαταληφθεί καθώς αποδείχθηκε ότι η

μεταλλική πλάκα του καταστρώματος δεν αυξάνει τη δυσκαμψία και την αντοχή των

κύριων φερόντων στοιχείων.

Οι πλαισιωτές γέφυρες κατασκευάζονται τόσο από χάλυβα όσο και από

σκυρόδεμα και η ανωδομή τους στηρίζεται σε κατακόρυφα ή κεκλιμένα βάθρα. Είναι
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κατάλληλες για μέσου μεγέθους ανοίγματα, μιας και οι ροπές γίνονται μέγιστες  στο μέσον

του ζυγώματος.

Οι τοξωτές γέφυρες στηρίζουν τη λειτουργία τους στη μεταφορά του φορτίου στις

στηρίξεις (με θλίψη)  και ενδείκνυνται για φορείς από συμπαγή δομικά υλικά με υψηλή

θλιπτική αντοχή.

Οι καλωδιωτές γέφυρες έχουν την ικανότητα να πραγματοποιούν μεγάλες

μετακινήσεις (π.χ κατά τη διάρκεια ενός σεισμού)  και να μην υφίστανται σημαντικές

βλάβες. Η ελαστικότητά τους οφείλεται κυρίως στις μικρές ιδιοσυχνότητές τους που

κυμαίνονται από 0.5-1.0  Hz.  Η ταλάντωση αυτού του τύπου γεφυρών πραγματοποιείται

κυρίως κατά την κατακόρυφη διεύθυνση,  όταν το αίτιο είναι η επίδραση φορτίων εκ της

κυκλοφορίας ή η απόκριση της γέφυρας στη δίνη θυελλωδών ανέμων.  Η ροή του αέρα

πάνω από το μικρό σε πάχος (συγκριτικά με το μήκος του) κατάστρωμα μια καλωδιωτής

γέφυρας προκαλεί κατακόρυφη κάμψη και στρεπτικές ταλαντώσεις του καταστρώματος,

και εμφανίζει μέγιστες τιμές στο μέσον του ανοίγματος (ή των ανοιγμάτων) της γέφυρας.

Η καμπτική ένταση του καταστρώματος αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τους τένοντες,

που με τη σειρά τους την μεταφέρουν στους πυλώνες.

Οι κρεμαστές γέφυρες αποτελούνται από τένοντες από του οποίους αναρτάται το

ενιαίο κατάστρωμα, οι οποίοι όμως δεν μεταφέρουν το φορτίο στους πυλώνες, σε αντίθεση

με τις καλωδιωτές, αλλά σε ένα κεντρικό καλώδιο το οποίο διέρχεται πάνω από τους

πυλώνες και αγκυρώνεται στα άκρα της γέφυρας. Σημαντικό σημείο κατά το σχεδιασμό

τέτοιου τύπου γεφυρών είναι το μήκος του κυρίου ανοίγματος και αυτό διότι στο μέσον

αυτού αναμένεται να εμφανιστούν και οι μέγιστες τιμές μετατοπίσεων και ταλαντώσεων.

Επιπλέον,  οι κρεμαστές γέφυρες είναι ευάλωτες στα φορτία του ανέμου,  όπως και οι

καλωδιωτές.

Οι σύμμικτες γέφυρες συνήθως συνδυάζουν στην κατασκευή τους υλικά όπως το

μέταλλο και στοιχεία σκυροδέματος με επί τόπου κατασκευή ή προκατασκευασμένα.

Επίσης,  μπορεί να χρησιμοποιούνται και άλλα μοντέρνα υλικά όπως το γυαλί,  σύνθετα

υλικά κ.ά.  Η συμπεριφορά μιας τέτοιας κατασκευής είναι άμεσα εξαρτημένη από τις

ιδιότητες των υλικών που την αποτελούν.  Τέλος,  σημαντικό σημείο,  κατά το σχεδιασμό

αλλά και την κατασκευή, αποτελεί η επισήμανση των διαφορών μεταξύ των υλικών και η

σύνδεση μεταξύ τους.



7

1.3 ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

Μεγάλες εύκαμπτες κατασκευές όπως, καλωδιωτές και κρεμαστές γέφυρες,

φράγματα, κ.ά. κατά καιρούς έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές οι οποίες σε πολλές

περιπτώσεις έχουν οδηγήσει σε ολοκληρωτική κατάρρευσή τους. Σε πολλές περιπτώσεις

από αυτές εκτός από υλικές ζημιές έχουν προκληθεί και ανυπολόγιστες ανθρώπινες

απώλειες.

Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας καταστροφής αποτελεί η

κατάρρευση της γέφυρας Τacoma Νarrows, που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και

εγκαινιάστηκε την 1η Ιουλίου του 1940. Για την κατασκευή της χρειάστηκαν δύο χρόνια

και για την εποχή της ήταν η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα με συνολικό μήκος 1891,40m

και μήκος μεσαίου ανοίγματος 891,72m. Η γέφυρα αυτή ήταν η πιο εύκαμπτη κατασκευή

που είχε κατασκευαστεί μέχρι τότε και από την αρχή που παραδόθηκε στην κυκλοφορία

παρουσίαζε έντονες μετακινήσεις και στροφές. Στις 7 Νοεμβρίου 1940, μόλις τέσσερις

μήνες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της, η γέφυρα κατέρρευσε (Σχ.1.5). Το αίτιο

που προκάλεσε την κατάρρευση ήταν οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή με

ταχύτητα 42 mph και πιο συγκεκριμένα, η συχνότητα του ανέμου που συνέπεσε με την

ιδιοσυχνότητα της γέφυρας (www.ketchum.org), μιας και η δυναμική φόρτιση του ανέμου

δεν είχε συμπεριληφθεί στη μελέτη.

Σχήμα 1.5 Ολοκληρωτική κατάρρευση της γέφυρας Tacoma Narrows (φωτογραφία από
το website: www.civeng.carleton.ca).

Ένα ακόμα παράδειγμα αστοχίας, αποτελεί η γέφυρα σιδηροδρομική γέφυρα Tay,

που βρισκόταν πάνω από τον ποταμό Firth  of  Tay  στη Σκωτία.  Για την κατασκευή της

απαιτήθηκαν έξι χρόνια (1871-1877) μιας και ήταν μια πολύπλοκη μεταλλική κατασκευή

με δικτυώματα, είχε μήκος 3264 m και 85 ανοίγματα (www.tts1.demon.co.uk). Στις 28

Δεκεμβρίου 1879, 19 μήνες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, εξαιτίας μιας
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ισχυρότατης καταιγίδας με θυελλώδεις ανέμους που έφταναν τα 70mph, μεγάλο μέρος της

γέφυρα καταστράφηκε ολοκληρωτικά (Σχ.1.6). Τη στιγμή της καταστροφής διέσχιζε τη

γέφυρα μια αμαξοστοιχία με έξι βαγόνια και εβδομήντα πέντε επιβάτες, οι οποίοι και

έχασαν τη ζωή τους κατά την πτώση της γέφυρας. Στο πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για

την κατάρρευση της γέφυρας Tay,  αναφέρεται ως η αιτία της καταστροφής η ελλειπής

ενίσχυση και πάκτωση των δικτυωμάτων έτσι ώστε να αντέξουν το φορτίο της καταιγίδας.

Βρέθηκε ακόμα ότι κατά το σχεδιασμό της γέφυρας είχε υποεκτιμηθεί το φορτίο του

ανέμου. Επίσης, κατά την κατασκευή είχε χρησιμοποιηθεί πολύ χαμηλής ποιότητας

σίδηρος. Τέλος προσδιορίστηκε ότι υπήρχε και πρόβλημα στις συγκολλήσεις των

μεταλλικών στοιχείων.

Σχήμα 1.6 Καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους της γέφυρας Tay λόγω κακού
σχεδιασμού (φωτογραφία από το website: www.uoguelph.ca).

Τέλος,  η γέφυρα Falls  View ή όπως είναι πιο γνωστή,  η γέφυρα “του μήνα του

μέλιτος” (Honeymoon bridge) ήταν οδική γέφυρα και βρισκόταν σε ένα φαράγγι των

καταρρακτών του Νιαγάρα. Κατασκευάστηκε για να αντικαταστήσει μια κρεμαστή

γέφυρα, από την οποία απείχε μόλις 4m (!) και η κατασκευή της ολοκληρώθηκε το 1898.

Ήταν μια μεταλλική τοξωτή γέφυρα με δικτυωτές δοκούς και είχε άνοιγμα 256m. Από την

αρχή της λειτουργίας της υπήρξαν ενδείξεις ότι η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικά

προβλήματα. Για παράδειγμα, όταν φυσούσαν ισχυροί άνεμοι πολλά αυτοκίνητα και πεζοί

εξωστρακίζονταν από τη γέφυρα. Ακόμα, η γέφυρα είχε ξύλινο κατάστρωμα με

αποτέλεσμα να είναι πολύ ολισθηρό όταν έβρεχε και να προκαλούνται δυστυχήματα.  Τα

πρώτα σημάδια της επερχόμενης καταστροφής φάνηκαν το 1899 όταν τόνοι πάγου, που

έρχονταν από τη λίμνη Erie,  συγκεντρώθηκαν γύρω από τους πυλώνες της γέφυρας.  Το

ύψος του πάγου έφτασε τα 25m,  προκαλώντας την κάμψη των πυλώνων.  Κατά τους

χειμερινούς μήνες όμως της ίδιας χρονιάς, πραγματοποιήθηκε μια συστηματική
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προσπάθεια για την απομάκρυνση του πάγου και έπειτα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

κατασκευάστηκε μια σειρά από προστατευτικά τοιχεία γύρω από τους πυλώνες για την

περαιτέρω προστασία τους από την επόμενη “επίθεση” του πάγου

(www.niagarafrontier.com). Αυτή η μέθοδος λειτούργησε καλά μέχρι τις 23 Ιανουαρίου

1938 οπότε και η λίμνη Erie κατέβασε από τους καταρράκτες μία τεράστια ποσότητα

πάγου. Η δύναμη του πάγου ήταν τόσο μεγάλη ώστε να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην

κατασκευή. Η γέφυρα από τότε έμεινε κλειστή μέχρι την ολοκληρωτική κατάρρευση, που

πραγματοποιήθηκε μερικές μέρες μετά (Σχ.1.7).

Σχήμα 1.7 Η γέφυρα Falls View ή Ηoneymoon μετά την κατάρρευσή της, καλυμμένη από
τόνους χιονιού (φωτογραφία από το website: www. filebox.vt.edu)

http://www.niagarafrontier.com/
http://filebox.vt.edu/users/aschaeff/falls/falls.html
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2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING)

ΓΕΦΥΡΩΝ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι πολύ μεγάλη η σημασία των γεφυρών για το οδικό και το σιδηροδρομικό

δίκτυο, για τη μεταφορά προσώπων και αγαθών, καθώς και για την εξοικονόμηση

πολύτιμου χρόνου και τη μείωση 1ία για μία χώρα. Για τέτοιου είδους μεγάλα τεχνικά

έργα πρωταρχικό ρόλο παίζει η ασφάλεια κατά την φάση της κατασκευής τους όσο και

κατά την λειτουργία τους.

Με το πέρασμα των ετών, όμως, αποδείχθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις κατασκευής

εύκαμπτων γεφυρών δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα στον τομέα της ασφάλειας τόσο

κατά το σχεδιασμό τους, όσο και κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας τους

με αποτέλεσμα αυτές να υφίστανται σημαντικές βλάβες (βλ.§1.3). Επίσης, πολλές

υφιστάμενες γέφυρες, κυρίως αυτές που είναι κατασκευασμένες από οπλισμένο

σκυρόδεμα, επιδεικνύουν σημάδια φθοράς ή γήρανσης με ταχύ ρυθμό και γρηγορότερα

από τον προβλεπόμενο χρόνο συντήρησης ή αποκατάστασής τους. Πολλά από τα έργα που

κατασκευάστηκαν κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970, θεωρούνται σήμερα ανεπαρκή σε

ότι αφορά τις σύγχρονες σχεδιαστικές προδιαγραφές.

Η εμπειρία αυτών των καταστροφών δίδαξε πολλά τους μηχανικούς σε ότι αφορά

την εξασφάλιση της ασφάλειας των κατασκευών με αποτέλεσμα τις τελευταίες δεκαετίες

να έχει ξεκινήσει παγκοσμίως μια συστηματική προσπάθεια παρακολούθησης

(monitoring)  της κινηματικής,  τόσο την φάση της κατασκευής όσο και την φάση

λειτουργίας,  κυρίως των εύκαμπτων κατασκευών,  όπως γέφυρες,  ψηλά κτίρια,  ψηλές

τηλεπικοινωνιακές κεραίες κλπ.

Η ενόργανη αυτή παρακολούθηση κρίνεται απαραίτητη καθώς λόγω του σχεδιασμού

των εύκαμπτων κατασκευών και της εφαρμογής δυναμικών και άλλων φορτίων (π.χ

θερμοκρασιακές μεταβολές) παρατηρούνται συνεχώς σημαντικές μετακινήσεις και

αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των δυναμικών

χαρακτηριστικών των κατασκευών και την έκθεσή τους σε διάφορους κινδύνους.

Εκτός από τα θέματα περί ασφαλείας, ανακύπτουν προβλήματα σχετικά με τη

χρηματοδότηση τέτοιων έργων, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία.

Τα συστήματα παρακολούθησης καθώς αναγνωρίζουν τα προβλήματα στο ξεκίνημά τους,
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μπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με το πότε θα απαιτηθούν εργασίες συντήρησης

και επιπλέον να επιβεβαιώσουν την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μεθόδων αυτής.

Επιπλέον, η προοπτική μείωσης των λειτουργικών δαπανών συντήρησης με τη χρήση

αυτών των συστημάτων, είναι αρκετά σημαντική και χρήσιμη για τους διαχειριστές

τέτοιων έργων.

Ένα πλήρες σύστημα παρακολούθησης που θα είχε εξοπλισμό, ο οποίος θα είχε τη

δυνατότητα αξιολόγησης και καταγραφής  όλων των πιθανών καταστάσεων που μπορεί να

εμφανιστούν σε μία κατασκευή ή/και να την επηρεάσουν, θα υπέρβαινε ένα λογικό ποσόν

οικονομικών πόρων. Επιπλέον, η συλλογή ενός υπερβολικού αριθμού δεδομένων, δεν

σημαίνει απαραίτητα ότι θα βελτίωνε την ποιότητα των συναγμένων συμπερασμάτων.

Συνεπώς,  το πρώτο βήμα για την εύρεση της σωστής μεθόδου για την παρακολούθηση

μιας κατασκευής είναι ο καθορισμός των παραμέτρων εκείνων που χρειάζονται για την

ανάπτυξη και βαθμονόμηση των μηχανικών προτύπων που περιγράφουν τους

μηχανισμούς που απειλούν με υποβάθμιση την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και τη

διάρκεια ζωής του έργου. Στην ιδιαίτερη περίπτωση των γεφυρών ο σκοπός της

παρακολούθησης περιλαμβάνει δύο κύριους τύπους παραμέτρων που πρέπει να

υπολογιστούν, την επιρροή που έχουν στη δομική αντοχή της γέφυρας οι διάφορες

φορτίσεις και την απόκριση της γέφυρας σε αυτές . Τα φορτία που χρειάζεται να

μετρηθούν ή/και να υπολογιστούν είναι (Casas et al., 2003):

§ Τα φορτία των ανέμων

§ Τα φορτία από σεισμούς

§ Τα φορτία από θερμοκρασιακές μεταβολές

§ Τα φορτία από την κυκλοφορία (οχήματα, σιδηρόδρομος, πεζοί)

Οι αποκρίσεις της κατασκευής αναφέρονται σε:

§ Μετακινήσεις - Μετατοπίσεις

§ Επιταχύνσεις

§ Τάσεις – Παραμορφώσεις

§ Περιστροφές

§ Δυνάμεις των διαφόρων μελών του φέροντος οργανισμού

§ Μετακινήσεις και Τάσεις των κυρίων καλωδίων

Όλα τα όργανα παρακολούθησης γεφυρών ή/και ο βοηθητικός εξοπλισμός τους,

μπορεί να τοποθετηθούν σε πολλά σημεία πάνω στην κατασκευή (μέσον ανοίγματος,

κορυφή ή βάση πυλώνα,  καλώδια,  κ.ά.)  ανάλογα με το ποιο μέγεθος θέλουμε να
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μετρήσουμε (επιτάχυνση, μετακίνηση, παραμόρφωση, κ.ά.) και ανάλογα με το αίτιο που

το προκαλεί (κυκλοφοριακός φόρτος, άνεμος, πεζοί, θερμοκρασιακή μεταβολή, κ.ά.).

Όταν οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε γέφυρες καλωδιωτές και κρεμαστές, τα όργανα

παρακολούθησης τοποθετούνται συνήθως είτε στο μέσο ανοιγμάτων όπου και αναμένεται

να εμφανιστούν οι μέγιστες τιμές μετακινήσεων – επιταχύνσεων - παραμορφώσεων του

καταστρώματος της γέφυρας και έπειτα με την επεξεργασία αυτών των στοιχείων μπορεί

να εξαχθούν τα δυναμικά χαρακτηριστικά της γέφυρας (ιδιοσυχνότητα, εύρος

ταλάντωσης), είτε επάνω στους πυλώνες, είτε επάνω στα καλώδια, είτε τέλος σε

συνδυασμό των παραπάνω θέσεων. Για την παρακολούθηση γεφυρών με μικρότερα

ανοίγματα (δοκογέφυρες, τοξωτές γέφυρες, σιδηροδρομικές και οδικές γέφυρες), τα

σημεία τοποθέτησης των οργάνων ή/και των διαφόρων αισθητήρων δεν διαφέρουν

ιδιαίτερα μιας και όπως είδαμε και στην προηγούμενη παράγραφο οι πυλώνες και τα μέσα

των ανοιγμάτων είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία για την αστοχία μιας γέφυρας, μιας και

υφίστανται τις μεγαλύτερες καταπονήσεις από τα διάφορα φορτία.

Όπως είναι αναμενόμενο κάθε μια από τις μεθόδους παρακολούθησης έχει

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αυτά μπορεί να αφορούν τη διαδικασία τοποθέτησης

και λειτουργίας των οργάνων, τη διαδικασία συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των

δεδομένων, την αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής της μεθόδου, κ.ά.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι μη γεωδαιτικές μέθοδοι και τα όργανα

που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση γεφυρών, κυρίως σε ότι αφορά την

καταγραφή της ταλάντωσής τους, μιας και αυτό που μας ενδιέφερε να καταγράψουμε στη

γέφυρα του Γοργοποτάμου ήταν οι παράμετροι της ταλάντωσής της (ιδιοσυχνότητα,

εύρος-μετακίνηση). Αναφέρονται επίσης, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε

μεθόδου, καθώς και οι σημαντικότερες εφαρμογές τους που εντοπίστηκαν στη διεθνή

βιβλιογραφία. Στο κεφάλαιο 3, γίνεται λεπτομερής περιγραφή των γεωδαιτικών μεθόδων

παρακολούθησης γεφυρών με έμφαση στη χρήση GPS και RTS και αναφέρονται οι μέχρι

τώρα εφαρμογές τους.

Τέλος, έχει δημιουργηθεί ένας πίνακας (βλ.§3.6), στον οποίο παρουσιάζονται

ενδεικτικά τα αποτελέσματα (συχνότητες ταλάντωσης, μετακινήσεις) κάποιων μελετών

παρακολούθησης γεφυρών με μεθόδους γεωδαιτικές και μη και η χρήση του οποίου θα

μας βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα και για την

συμπεριφορά της γέφυρας του Γοργοποτάμου, για την οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα

στοιχεία σχετικά με την δυναμική της συμπεριφορά.
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2.2 ΜΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

2.2.1 Καταγραφή ταλαντώσεων με τη χρήση επιταχυνσιογράφου ή/και σεισμογράφου

 Η χρήση επιταχυνσιογράφου αποτελεί την πιο τυπική μέθοδο μέτρησης των

δονήσεων μίας κατασκευής. Οι επιταχυνσιογράφοι (Σχ.2.1) είναι όργανα τα οποία

χρησιμοποιούνται κατ’αρχάς για την καταγραφή των επιταχύνσεων και στην συνέχεια τον

έμμεσο υπολογισμό διάφορων χαρακτηριστικών (π.χ. συχνότητες) κατασκευών ή και του

εδάφους κυρίως λόγω σεισμών. Υπάρχουν πολλά είδη επιταχυνσιογράφων, που ενώ έχουν

κοινή αρχή λειτουργίας, διαφέρουν στο τρόπο με τον οποίο γίνεται η καταγραφή των

επιταχύνσεων. Το στοιχείο αυτό επηρεάζει τα όρια λειτουργίας και το πεδίο εφαρμογής

τους. Μερικά βασικά είδη επιταχυνσιογράφων είναι οι εξής (Hernadez, 2001):

§ ο πιεζοηλεκτρικός επιταχυνσιογράφος (piezoelectric accelerometer)

§ ο πιεζοωμικός επιταχυνσιογράφος (piezoresistive accelerometer)

§ ο επιμηκυνσιομετρικός επιταχυνσιογράφος (strain gauge accelerometer)

Για την παρακολούθηση των επιταχύνσεων των εύκαμπτων κατασκευών του

πολιτικού μηχανικού χρησιμοποιούνται επιταχυνσιογράφοι οι οποίοι αποτελούνται από

μάζα που εκτελεί ταλάντωση ενώ συνδέεται με ελατήριο και αποσβεστήρα (Clough and

Penzien, 1993).

Σχήμα 2.1 Επιμηκυνσιομετρικός επιταχυνσιογράφος για την παρακολούθηση
επιταχύνσεων εύκαμπτων κατασκευών των έργων πολιτικού μηχανικού (φωτογραφία από
το website: www.randomuseless.info)

Η χρήση σεισμογράφων για την παρακολούθηση γεφυρών δεν διαφέρει πολύ από

αυτή των επιταχυνσιογράφων. Τα όργανα αυτά, όπως προδίδει και η ονομασία τους,
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χρησιμοποιούνται κυρίως για την μέτρηση των επιταχύνσεων του εδάφους ή των

μετακινήσεων κατά τη διάρκεια σεισμικών δονήσεων. Έπειτα, από την επεξεργασία των

παραπάνω δεδομένων μπορεί να προκύψει η απόκριση της κατασκευής που είναι

τοποθετημένο το όργανο, κατόπιν της δράσης του σεισμού.

Η χρήση επιταχυνσιογράφου για την παρακολούθηση των ταλαντώσεων και των

μετακινήσεων κατασκευών παρουσιάζει τα παρακάτω μειονεκτήματα:

§ Αδυναμία στην παρακολούθηση στατικών και ημιστατικών κινήσεων, οι οποίες

οφείλονται σε δυναμικές φορτίσεις (π.χ. άνεμος), αλλά και σε θερμοκρασιακές

μεταβολές κατά την διάρκεια της ημέρας (Tamura et al., 2002).

§ Σφάλματα κατά τον προσδιορισμό της μετακίνησης, τα οποία είναι συσωρευτικά

και αυξάνονται σημαντικά όταν οι επιταχύνσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές (όπως

συμβαίνει κατά την διάρκεια ενός σεισμού; Wang et al., 2003).

§ Αδυναμία παρακολούθησης μετακινήσεων σε πραγματικό χρόνο (real-time), με

αποτέλεσμα να μην μπορεί να γνωρίζει ο μηχανικός σε πραγματικό χρόνο τις

καταγραφές του επιταχυνσιογράφου και τις μετακινήσεις που προκύπτουν από

αυτές καθώς χρειάζονται πρώτα επεξεργασία (Li et al., 2004; Askhenazi and

Roberts, 1997).

2.2.2 Καταγραφή μετακινήσεων με τη χρήση transducer

Τα transducer (Σχ.2.2α) είναι όργανα που μπορούν να καταγράψουν διάφορα μεγέθη όπως

μετακίνηση, ταχύτητα, θερμοκρασία κλπ. (είδος transducer αποτελούν και τα

μηκυνσιόμετρα – strain gauges, βλ. παρακάτω) Ανάλογα με το μέγεθος το οποίο πρόκειται

να καταγραφεί τροποποιούνται κατάλληλα οι λειτουργίες του οργάνου. Τα όργανα αυτά

μπορούν να μετρήσουν με μεγάλη ακρίβεια την μετακίνηση ενός σώματος μέχρι και της

τάξης των μερικών χιλιοστών. Εξαιτίας όμως της λειτουργίας τους, βρίσκουν εφαρμογή σε

καταγραφή μικρών συνήθως μετακινήσεων (της τάξης των 3  mm-5  cm).  Συνεπώς,  οι

transducer βρίσκουν συχνά εφαρμογή στην καταγραφή των μετακινήσεων εξαρτημάτων

μηχανών (π.χ. τις μετακινήσεις των αποσβεστήρων του αυτοκινήτου, στα συστήματα

πέδησης των οχημάτων κλπ)  και γενικά εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη ακρίβεια (π.χ.

ιατρικά όργανα; www.unimeasure.com).
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2.2.3 Καταγραφή μετακινήσεων με τη χρήση μηκυνσιομέτρων (strain gauges)

Τα μηκυνσιόμετρα (Σχ.2.3) χρησιμοποιούνται για την μέτρηση των παραμορφώσεων σε

συγκεκριμένα σημεία εύκαμπτων κατασκευών και γεφυρών, υπό την επίδραση διαφόρων

φορτίσεων.  Υπάρχουν πολλοί τύποι,  αλλά τα πιο κοινά είναι εκείνα που είναι

κατασκευασμένα από φύλλα αλουμινίου (etched foil gauges). Τα μηκυνσιόμετρα έχουν

σχεδιαστεί έτσι ώστε να τοποθετούνται «κολλημένα» πάνω στο σημείο που μας ενδιαφέρει

στην κατασκευή και όταν αυτό παραμορφώνεται - επιμηκύνεται, προκαλείται

παραμόρφωση και του οργάνου, με αποτέλεσμα αυτό να μακραίνει και να λεπταίνει και

έτσι να αυξάνεται και η ηλεκτρική του αντίσταση. Σε αντίθετη περίπτωση (συμπίεσης) η

αντίστασή του μικραίνει. Αυτή η αλλαγή στην αντίσταση του οργάνου είναι ανάλογη με

την παραμόρφωση στην επιφάνεια του σημείου ενδιαφέροντος στην κατασκευή, με

αναλογία συνήθως 2:1 (www.personal.dundee.ac.uk).

Σχήμα 2.2 (α)  Transducer  μέτρησης μετακίνησης (φωτογραφία από το website:
http://www.digitronelec.com), (β) Σχέδιο ενός transducer και τα μέρη από τα οποία
αποτελείται (www.unimeasure.com).

Σχήμα 2.3 Σχηματική απεικόνιση διαφόρων τύπων μηκυνσιομέτρων (strain  gauges)
(φωτογραφία από το website: http://www.personal.dundee.ac.uk)

(α) (β

http://www.personal.dundee.ac.uk/~gathomso/strain.htm
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2.2.4 Γραμμικά μεταβλητοί διαφορικοί μετασχηματιστές

Oνομάζονται σύντομα LVDT (Linear Variable Differential Transformers; Σχ.2.4)

και παράγουν ηλεκτρικά σήματα που είναι γραμμικά ανάλογα προς μηχανικές

μετατοπίσεις .  Οι μετατοπίσεις που μπορούν να μετρηθούν με τους LVDT είναι σχετικά

μεγάλες συγκρινόμενες με τις επιμηκύνσεις που μετρούν τα μηκυνσιόμετρα. Η χρήση

αυτής της μεθόδου, όμως, απαιτεί μικρό ύψος των βάθρων της κατασκευής, δηλαδή μικρή

απόσταση του εδάφους με το σημείο μέτρησης πάνω στην κατασκευή. Αυτό συμβαίνει

διότι, πρέπει ο εξοπλισμός που έρχεται σε επαφή με την κατασκευή να στηρίζεται και στο

έδαφος.

Σχήμα 2.4 Γραμμικά μεταβλητός διαφορικός μετασχηματιστής.  (φωτογραφία από το
website www.flw.com)

2.2.5 Παρακολούθηση γεφυρών με τη χρήση αισθητήρων οπτικών ινών (fiber optic

sensors)

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 μέχρι σήμερα, συστήματα παρακολούθησης που

βασίζονται σε αισθητήρες οπτικών ινών αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται μεταξύ

άλλων στην παρακολούθηση της δομικής κατάστασης μεγάλων κατασκευών, κυρίως από

σκυρόδεμα. Οι αισθητήρες αυτοί μπορούν να μετρήσουν πολλές διαφορετικές

παραμέτρους, όπως μετακίνηση, παραμόρφωση, ή θερμοκρασία. Η εγκατάστασή τους

στην κατασκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με την τοποθέτησή τους πριν τη φάση

της σκυροδέτησης και την συνεπαγόμενη ενσωμάτωση τους στην κατασκευή, είτε την

εγκατάστασή τους μετέπειτα πάνω σε αυτή.

Ο αισθητήρας SOFO (Surveillance d' Ouvrage par Fibres Optiques; Σχ.2.5α)

αναπτύχθηκε στην Ελβετία (Federal Institute of Technology in Lausanne - EPFL) και ήδη

χρησιμοποιείται σε πολλές κατασκευές, όπως γέφυρες, σήραγγες και φράγματα (Inaudi,

http://www.flw.com/
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1997). Αποτελείται από δύο ίνες, οι οποίες προσαρμόζονται μέσα σε ένα μεταλλικό

σωλήνα, ο οποίος τοποθετείται στο υπό παρακολούθηση στοιχείο της κατασκευής. Η μία

ίνα είναι συζευγμένη με την κατασκευή, ενώ η άλλη είναι ελεύθερη (η επιμήκυνσή της

είναι πάντα μηδενική). Η φόρτιση του στοιχείου συνεπάγεται μεταβολή της επιμήκυνσης

της μιας ίνας με αποτέλεσμα την αλλαγή της διαφοράς της οπτικής διαδρομής μεταξύ των

δύο ινών. Άλλου τύπου αισθητήρες είναι οπτικές ίνες στις οποίες έχουν δημιουργηθεί

ανάγλυφα φράγματα περιθλάσεως (Bragg gratings; Σχ.2.5β) και τοποθετούνται

επιφανειακά στην κατασκευή.

Σχήμα 2.5 (α) Μέθοδος λειτουργίας του συστήματος SOFO (Inaudi, 1997) (β) αισθητήρας
οπτικών ινών με ανάγλυφα φράγματα περιθλάσεως για επιφανειακή τοποθέτηση στην
κατασκευή (Fiber Bragg Grating Sensor for Surface Mount, φωτογραφία από το website:
http://www.o-eland.com)

Οι οπτικές ίνες μπορούν να μετρήσουν με μεγάλη ακρίβεια την μετακίνηση ενός

σώματος μέχρι και της τάξης των μερικών χιλιοστών (αγγίζουν την ακρίβεια του 1mm;

www.bei-tech.com).  Εξαιτίας όμως της λειτουργίας τους,  βρίσκουν εφαρμογή σε

καταγραφή μικρών συνήθως μετακινήσεων (<3cm),  όπως στην καταγραφή των

μικροδονήσεων των συσκευών, των ομοαξονικών παραμορφώσεων στοιχείου κλπ.

(Chouinard, 2001). Τα βασικά μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι:

§ Το κόστος ενός συστήματος οπτικών ινών είναι αρκετά ακριβότερο

(συμπεριλαμβανομένου του σχετικού οπτοηλεκτρονικού εξοπλισμού) από το

αντίστοιχο συμβατικό ηλεκτρονικό σύστημα.

§ Όταν χρησιμοποιούνται με τη μέθοδο ενσωμάτωσής τους στην κατασκευή, αν

κάποιος αισθητήρας υποστεί βλάβη είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη η

αντικατάστασή του.

§ Το περιβάλλον καταγραφής και επεξεργασίας των δεδομένων στον Η/Υ δεν είναι

οικείο για τον τελικό χρήστη μιας και απαιτεί τη γνώση ειδικών λογισμικών.

(α) (β)

http://www.bei-tech.com/products/displacement_sensors.htm
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Τα Πλεονεκτήματα, όμως, που εμφανίζουν οι αισθητήρες οπτικών ινών έναντι των

άλλων οργάνων είναι τα παρακάτω:

§ Δεν περνάει από αυτούς ηλεκτρικό ρεύμα και επομένως δεν επηρεάζονται από

ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, άρα, οι μετρήσεις που επιτυγχάνονται είναι πιο

“ήσυχες” και πιο σταθερές. Επίσης, επειδή οι οπτικές ίνες δεν είναι αγώγιμες

μπορούν με ασφάλεια να χρησιμοποιηθούν σε περιβαλλοντικά εκτεθειμένες

κατασκευές (γέφυρες, φράγματα, υψηλά κτίρια κλπ.).

§ Είναι κυματοδηγοί χαμηλών απωλειών για το φως. Επομένως είναι κατάλληλοι

για εφαρμογές συνδεδεμένης τηλεμετρίας στις οποίες απαιτείται μακρύς δεσμός

επικοινωνίας μεταξύ του εκάστοτε αισθητήρα και της μονάδας αποδιαμόρφωσης.

§  Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα πολυπλεξίας τους. Mε

ένα μόνο αποδιαμορφωτή σήματος ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιείται από

πολλούς αισθητήρες, το κόστος σύνδεσης κάθε αισθητήρα μπορεί να μειωθεί

σημαντικά.

§ Επίσης, ο σχεδιασμός του δικτύου μπορεί να απλοποιηθεί αρκετά, δεδομένου ότι

σε μία οπτική ίνα μπορούν να διαμορφωθούν πολλοί αισθητήρες.

§ Έχουν πολύ καλή προσαρμοστικότητα. Με διαφορετικές διαμορφώσεις, μπορούν

να χρησιμοποιηθούν για μετρήσεις διαφόρων μεγεθών. Επίσης, είναι δυνατό να

μετρηθούν ταυτόχρονα δύο μεγέθη (πχ. αξονικές και εγκάρσιες παραμορφώσεις)

από τον ίδιο αισθητήρα.

§ Έχουν πολλά πλεονεκτήματα σχετικά με τα συμβατικά ηλεκτρικά όργανα

εφαρμογών παρακολούθησης.

§ Οι νέες σχεδιάσεις οπτικών αισθητήρων δίνουν δυνατότητες παρακολούθησης

πολύ ευρύτερες από τις δυνατότητες των συμβατικών ηλεκτρικών συστημάτων,

ενώ το κόστος τους συνεχώς μειώνεται με την ανάπτυξη περισσότερων και πιο

εξελιγμένων συστημάτων.

2.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΓΕΦΥΡΩΝ

Πραγματοποιήθηκε μια αρκετά εκτεταμένη έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία με

σκοπό τον εντοπισμό που αφορούν στην ενόργανη παρακολούθηση γεφυρών.  Ένα

σημαντικό πρόβλημα όμως, που προέκυψε κατά την αναζήτηση στοιχείων σχετικά με τα
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δυναμικά χαρακτηριστικά και τις παραμορφώσεις ή/και μετατοπίσεις των διαφόρων

γεφυρών, ήταν ότι τέτοιου είδους στοιχεία (π.χ ιδιοσυχνότητες ταλάντωσης, μήκη

μετατοπίσεων-μετακινήσεων κ.ά.) δεν διατίθενται σε μεγάλο βαθμό για τους παρακάτω

λόγους:

§ είτε γιατί δεν έχουν υπολογιστεί και η κατασκευή βασιζόταν στην μέχρι τότε

εμπειρία,

§ είτε γιατί είχαν υπολογιστεί λάθος σε παλιές εποχές,

§ είτε γιατί έχουν χαθεί με την πάροδο πολλών ετών από την κατασκευή,

§ είτε γιατί κατά την κατασκευή άλλαξαν,

§ είτε πάλι γιατί άλλαξαν λόγω διαφόρων επεμβάσεων ή/και καταστροφών,

§ είτε τέλος γιατί μπορεί να υπάρχουν αλλά να μην έχουν δημοσιοποιηθεί σε

κάποια επιστημονική ανακοίνωση ή επιστημονικό σύγγραμμα έτσι ώστε να

είναι προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η χρήση διαφόρων οργάνων όπως, οι ηλεκτρικοί αισθητήρες (π.χ μηκυνσιόμετρα,

transducers) και οι διάφοροι μετατροπείς σήματος (επιταχυνσιογράφοι, σεισμογράφοι

κλπ.), έχει πραγματοποιηθεί στην παρακολούθηση της γέφυρας Akashi Kaikyo (Miyata et

al., 2002; Kashima et al., 2001; Sumitro et al., 2001),  στην παρακολούθηση της γέφυρας

Humber (Roberts et al., 2003), στην γέφυρα Tsing Ma (Wong et al., 2001), στην γέφυρα

Forth Road (Roberts et al., 2006) στην γέφυρα Ting Kau (Wong et al., 2001) στην γέφυρα

Vincent Thomas (Wahbeh et al., 2003; He et al., 2004) στην γέφυρα Kap Shui Mun (Wong

et al., 2001), και σε άλλες γέφυρες μεγάλου μήκους ανοίγματος. Αυτές οι μέθοδοι, έχουν

χρησιμοποιηθεί και για μεσαίου και μικρού μήκους ανοίγματος γέφυρες. Τέτοια

παραδείγματα αποτελούν οι γέφυρες Millenium (Robetrs et al. 2004b), Nottingham

Wilford (Meo et al., 2006), η σιδηροδρομική γέφυρα Antoing (Roeck et al., 2003) κ.ά.

Οι γραμμικά μεταβλητοί διαφορικοί μετασχηματιστές (LDVT) έχουν χρησιμοποιηθεί

κυρίως για την παρακολούθηση  μεσαίου και μικρού ανοίγματος γέφυρες, όπως η Antoing

(Roeck et al., 2003), η Katy Truss και η Market Street (Aluri et al., 2005), εξαιτίας του

περιορισμού τους που αναφέρθηκε προηγουμένως.

Οι αισθητήρες οπτικών ινών έχουν χρησιμοποιηθεί σε αρκετές μελέτες

παρακολούθησης γεφυρών, όπως είναι η γέφυρα Tsing Ma, η γέφυρα Ting Kau, η γέφυρα

Kap Shui Mun, (Wong et al., 2001) και η γέφυρα Luiz I (Figueiras et al., 2005). Για την

παρούσα εργασία θεωρήθηκε σημαντικότερη η παρακολούθηση μιας μεταλλικής

σιδηροδρομικής γέφυρας που βρίσκεται στη νέα Πέραμο, κοντά στη Αθήνα και βρίσκεται
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σε συνεχή λειτουργία. Η μελέτη αυτή (Tsamasphyros et al., 2006) περιγράφεται αναλυτικά

στη συνέχεια, μιας και τα αποτελέσματά της θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια προς

σύγκριση με τα αντίστοιχα από την παρακολούθηση της γέφυρας του Γοργοποτάμου.

  Τέλος, σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι έχει δημιουργηθεί ένας πίνακας

στο τέλος του κεφαλαίου 3  (Πίνακας 3.2),  στον οποίο αναφέρονται ενδεικτικά τα

αποτελέσματα κάποιων μελετών που αφορούν στην παρακολούθηση γεφυρών με

μεθόδους γεωδαιτικές, που θα περιγραφούν στη συνέχεια, και μη. Οι πληροφορίες που

παρέχει η ανάγνωση του πίνακα αυτού αφορούν στα γενικά κατασκευαστικά στοιχεία για

τις υπό μελέτη γέφυρες (π.χ, τύπος γέφυρας, μήκος κυρίου ανοίγματος, υλικά κατασκευής

κ.ά.),  ιδιοσυχνότητες και μετακινήσεις σχεδιασμού και όπως προέκυψαν από τα

πειραματικά δεδομένα, καθώς και η μέθοδοι παρακολούθησης που χρησιμοποιήθηκαν για

κάθε γέφυρα.

2.3.1 Παρακολούθηση της σιδηροδρομικής γέφυρας του 19ου αιώνα στη Νέα Πέραμο

Η γέφυρα αυτή, έχει υποστεί αρκετές επισκευές και ενισχύσεις από την ημέρα της

κατασκευής της, με την τελευταία να έχει λάβει χώρα το 1968. Το υλικό που

χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της είναι μαλακός χάλυβας για μεγαλύτερη αντοχή

και ολκιμότητα.

Για την παρακολούθησή της τοποθετήθηκε αρχικά ένας αισθητήρας σε απόσταση

1.36m από την αριστερή κολώνα στήριξης της γέφυρας και σε μια μεταλλική δοκό

ακριβώς κάτω από τη σιδηροτροχιά στο ένα άκρο της γέφυρας (Σχ. 2.6).

         Σχήμα 2.6 Θέση αισθητήρα οπτικών ινών (Optical Fibre Bragg Grating Sensor)
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Τα δεδομένα που ελήφθησαν αφορούσαν μετρήσεις των παραμορφώσεων (strain)

της γέφυρας υπό την επίδραση των φορτίων συρμών που εισέρχονταν στη γέφυρα και από

τις δύο κατευθύνσεις με ταχύτητα περίπου 60 km/h. Η χρονική διάρκεια που χρειαζόταν

ένας συρμός για να διασχίσει τη γέφυρα ήταν 5-6 sec. Για το λόγο αυτό οι επιδράσεις των

θερμοκρασιακών μεταβολών στο καταγεγραμμένο μήκος κύματος (wavelength)

συναρτήσει του χρόνου, θεωρήθηκαν αμελητέες.

Οι συρμοί που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα αποτελούντο από τρία βαγόνια,

είχαν συνολικό μήκος 59.10 m και πλάτος 2.70 m. Το μέγιστο ίδιον βάρος τους είναι 153

tn, ενώ το κάθε βαγόνι στηρίζεται σε δύο διπλούς άξονες, έναν στο κάθε άκρο του.

Το διάγραμμα των παραμορφώσεων συναρτήσει του χρόνου που προέκυψε από την

επεξεργασία των δεδομένων έχει τη μορφή που φαίνεται στο σχήμα 2.7

Σχήμα 2.7 Ενδεικτική παραμόρφωση συναρτήσει του χρόνου,  τη χρονική περίοδο που ο
συρμός διασχίζει τη γέφυρα.

Ένα σημαντικό στοιχείο που εμφανίζει το παραπάνω διάγραμμα είναι ο αριθμός των

κορυφών (picks). Παρατηρείται λοιπόν, ότι εμφανίζονται 12 κορυφές, όσα είναι δηλαδή

και τα ζεύγη των τροχών των 6 αξόνων (2 Χ 6) των τριών βαγονιών του συρμού καθώς

περνούν πάνω από τον αισθητήρα. Την ίδια χρονική στιγμή η δοκός πάνω στην οποία είχε

τοποθετηθεί ο αισθητήρας εμφάνιζε μέγιστη παραμόρφωση. Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί

ότι η αρνητική παραμόρφωση που εμφανίζεται στο σχήμα και βρίσκεται στις περιοχές

μέσα στους κόκκινους κύκλους, οφείλεται στο φαινόμενο της αντίστροφης κάμψης που

προκαλείται όταν ο συρμός εισέρχεται στη γέφυρα από το άκρο εκείνο που βρίσκεται πιο

μακριά από το σημείο που είναι τοποθετημένος ο αισθητήρας. Τέλος, οι περιοδικές
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απότομες μεταβολές της παραμόρφωσης που παρατηρούνται  ακριβώς πριν την

φυσιολογική αύξησή της,  οφείλονται στο ότι οι ρόδες του συρμού περνούν πάνω από τα

κενά μεταξύ των στρωτήρων,  και τα οποία έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των

κραδασμών και των παραμορφώσεων κατά το πέρασμα του αυτού. Στο σχήμα 2.8 φαίνεται

η ποιοτική επεξήγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων που ειπώθηκαν παραπάνω και

αφορά το διαδοχικό πέρασμα τεσσάρων αξόνων συνολικής χρονικής διάρκειας 1.3 sec.

Σχήμα 2.8 Ποιοτική επεξήγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων (διαδοχικό πέρασμα
τεσσάρων αξόνων: δύο πίσω άξονες του πρώτου βαγονιού και 2 επόμενοι άξονες του
δεύτερου βαγονιού).

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των πειραματικών αποτελεσμάτων με

εκείνα που προέκυψαν από αριθμητική προσομοίωση (numerical simulation) που

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων. Το

διάγραμμα των παραμορφώσεων που προέκυψε από αυτή την ανάλυση φαίνεται στο

σχήμα 2.9.

Time (1/100 sec)
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                        Σχήμα 2.9 Διάγραμμα αριθμητικά υπολογισμένης παραμόρφωσης

Η σύγκριση των πειραματικών και των υπολογιστικών αποτελεσμάτων (Σχ.2.10;

Σχ.2.11) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε γενικές γραμμές επιτυγχάνθηκε πολύ καλή

ποιοτική και ποσοτική συνέπεια μεταξύ τους. Οι μέγιστες τιμές των παραμορφώσεων

έχουν διαφορά της τάξεως του 15% μεταξύ πειραματικών και υπολογιστικών τιμών.

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι στις μέγιστες τιμές των καταγεγραμμένων παραμορφώσεων

εμφανίζεται μεγάλη διασπορά σε σχέση με τη μέση τιμή τους, που κυμαίνεται από +12.6%

έως -20%. Αυτό οφείλεται κυρίως στα διαφορετικά βάρη του κάθε βαγονιού και στην

αλληλεπίδρασή τους με  την προκληθείσα αντίστροφη κάμψη. Επίσης, αυτή η διαφορά

μπορεί να οφείλεται στην πιθανή εμφάνιση της μέγιστης παραμόρφωσης στο χρονικό

σημείο μεταξύ δύο διαδοχικών δειγματοληψιών. Στην περίπτωση αυτή, η καταγεγραμμένη

τιμή μπορεί να είναι λίγο μικρότερη από την πραγματική.

Η μείωση της παραμόρφωσης μεταξύ διαδοχικών αξόνων είναι μικρότερη στα

πειραματικά από τα υπολογιστικά αποτελέσματα. Αυτό απεικονίζει μια ¨αδράνεια¨ στη

συμπεριφορά του υλικού (π.χ. καθυστέρηση στην αποφόρτιση) η οποία δεν ελήφθη υπόψιν

στη μοντελοποίηση.

Η μικρή φόρτιση από τη συμπίεση που καταγράφηκε όταν ο συρμός εισερχόταν από

την αντίθετη πλευρά από αυτήν που ήταν τοποθετημένος ο αισθητήρας, εμφανίζεται στα

αποτελέσματα και των δύο μεθόδων. Υπάρχουν πολύ μικρές διαφορές σε ότι αφορά την

ακριβή χρονική στιγμή εμφάνισης και τη διάρκεια της συμπίεσης, κυρίως κατά τη

διάρκεια του περάσματος τεσσάρων διαδοχικών αξόνων.

Load Steps - Time
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Σχήμα 2.10 Σύγκριση μεταξύ των πειραματικών μετρήσεων και των αριθμητικά
υπολογισμένων τιμών κατά τη διάρκεια που ο συρμός διασχίζει τη γέφυρα (ο συρμός
εισέρχεται στη γέφυρα από την πλευρά που είναι τοποθετημένος ο αισθητήρας)

Σχήμα 2.11 Σύγκριση μεταξύ των πειραματικών μετρήσεων και των αριθμητικά
υπολογισμένων τιμών κατά τη διάρκεια που ο συρμός διασχίζει τη γέφυρα (ο συρμός
εισέρχεται στη γέφυρα από την αντίθετη πλευρά που είναι τοποθετημένος ο αισθητήρας)

Τέλος, να σημειωθεί ότι όλες οι διαφορές που παρατηρήθηκαν και αναφέρθηκαν

παραπάνω αποδίδονται σε συγκεκριμένους παράγοντες σφαλμάτων, όπως είναι το βάρος

του συρμού, η οριζοντιογραφία της γέφυρας και η μηκοτομή της, δυναμικοί παράγοντες

της κίνησης του συρμού, τα υλικά της κατασκευής, τα κενά μεταξύ των στρωτήρων κ.ά.
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3. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο προηγούμενο κεφάλαιο (βλ.§2.2), περιγράφηκαν οι μη γεωδαιτικές μέθοδοι

παρακολούθησης εύκαμπτων, κυρίως, κατασκευών και πιο συγκεκριμένα των γεφυρών.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί νέες μέθοδοι παρακολούθησης, οι οποίες

έρχονται να καλύψουν τις αδυναμίες των μεθόδων αυτών, και αφορούν κυρίως στη χρήση

σύγχρονων γεωδαιτικών οργάνων. Αυτά είναι το δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού

θέσης (GPS), που έχει χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα εφαρμογών (Raziq et al., 2006;

Roberts et al., 2006; 2004a,b,c κλπ.) και ο ρομποτικός θεοδόλιχος (RTS), που η χρήση

αναφέρεται σε πολύ μικρό αριθμό ερευνών (π.χ Lekidis et al., 2005).

Η παρακολούθηση των εύκαμπτων κατασκευών, όπως οι γέφυρες με μεγάλα

ανοίγματα, με τα νέα γεωδαιτικά όργανα έχει δύο στόχους:

1. τον έλεγχο των ταλαντώσεων των κατασκευών λόγω δυναμικών φορτίων (π.χ.

σεισμός, άνεμος, κυκλοφοριακός φόρτος), ώστε να ελέγχεται η λειτουργία και η

ασφάλεια τους, καθώς και οι μόνιμες και ημιστατικές μετακινήσεις τους

2. τον προσδιορισμό των δυναμικών χαρακτηριστικών των κατασκευών (κυρίως

ιδιοσυχνότητες και εύρος ταλάντωσης) με στόχο τον εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων

των χαρακτηριστικών αυτών από τον αρχικό σχεδιασμό (π.χ. λόγω κακής

εφαρμογής των μελετών σχεδιασμού ή αστοχιών).

3.2 ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ GPS

3.2.1 Λειτουργία του GPS

Το GPS  (Global  Positioning  System)  είναι το πλέον σύγχρονο και αποδοτικό

σύστημα προσδιορισμού τρισδιάστατων συντεταγμένων ενός σημείου σε πραγματικό

χρόνο, σε οποιονδήποτε τόπο πάνω στη γη, κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες 24

ώρες το 24ωρο. Αρχικά σχεδιάστηκε για τις ανάγκες πλοήγησης του Αμερικανικού

Ναυτικού το 1970, αλλά κατέληξε να έχει γενικευμένη πολιτική χρήση. Η λειτουργία του

GPS στηρίζεται σε 24 γεωδαιτικούς δορυφόρους οι οποίοι βρίσκονται σε σταθερές τροχιές
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γύρω από τη γη (Σχ.3.1) και οι συντεταγμένες τους είναι κάθε στιγμή γνωστές με μεγάλη

ακρίβεια.

Η αρχή λειτουργίας του GPS είναι η εξής: o προσδιορισμός ενός σημείου στο χώρο

(συντεταγμένες x,y,z) γίνεται με τον υπολογισμό των αποστάσεων του σημείου αυτού από

τρεις δορυφόρους ως τομή τριών γεωμετρικών τόπων. Δηλαδή, το σημείο που θέλουμε να

προσδιορίσουμε τις συντεταγμένες του βρίσκεται στην τομή τριών σφαιρών, με κέντρο

κάθε σφαίρας ένα δορυφόρο και ακτίνα την απόσταση του σημείου από τον αντίστοιχο

δορυφόρο. Στο σχήμα 3.2 φαίνονται τα στάδια προσδιορισμού του γεωμετρικού τόπου της

τομής των τριών  σφαιρών. Ο προσδιορισμός αυτός είναι μία εμπροσθοτομία στο χώρο

(Bomford, 1971).  Το πρόβλημα επομένως ανάγεται στον υπολογισμό των αποστάσεων

ενός σημείου από το δορυφόρο και αντιστοιχεί σε σύστημα τριών αγνώστων

(συντεταγμένες x,y,z) και τριών παρατηρήσεων (τρεις αποστάσεις).

Σχήμα 3.1 Ο δορυφορικός σχηματισμός του συστήματος GPS (φωτογραφία από το
website: www.space.com/images)

Η μέτρηση των αποστάσεων δορυφόρου-δέκτη γίνεται με τη μέτρηση του χρόνου Δt

που διέρρευσε από τη στιγμή που εστάλη ένα σήμα με γνωστή ταχύτητα (ταχύτητα του

φωτός) από το δορυφόρο μέχρι να φτάσει στο δέκτη.  Επειδή για λόγους οικονομίας

χρήματος και χώρου οι δέκτες δεν διαθέτουν ρολόι ακριβείας, ο χρόνος στο δέκτη

θεωρείται ένας ακόμη (τέταρτος) άγνωστος και εισάγεται μία ακόμη παρατήρηση, η

απόσταση από έναν τέταρτο δορυφόρο.
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Σχήμα 3.2 Στάδια προσδιορισμού σημείου στο χώρο. Το σημείο βρίσκεται στη τομή
τριών γεωμετρικών τόπων, τριών σφαιρών γνωστών ακτινών και κέντρων (φωτογραφίες
από το website: www.trimble.com/gps)

Στην πράξη, η θέση ενός δέκτη υπολογίζεται από περισσότερους από 4 δορυφόρους,

και από σήμα δύο διαφορετικών συχνοτήτων (συχνότητες L1 και L2) που εκπέμπουν οι

γεωδαιτικοί δορυφόροι (Fontana et al., 2001).  Οι 24 δορυφόροι GPS έχουν τεθεί ανά 4 σε

6 καθορισμένες τροχιές (οι οποίες συνεχώς παρακολουθούνται και διορθώνονται για τυχόν

αποκλίσεις). Ο σχεδιασμός είναι τέτοιος ώστε να είναι ορατοί 4 δορυφόροι ανά πάσα

στιγμή από κάθε σημείο επιφάνειας της Γης. Καθώς οι δορυφόροι κινούνται στον ουρανό,

ο δέκτης λαμβάνει σήματα από τις νέες τους αλλά γνωστές θέσεις και υπολογίζει μία μέση

τιμή των συντεταγμένων του. Όμως, παρουσιάζεται πρόβλημα ορατότητας δορυφόρων

ιδιαίτερα στις περιοχές κοντά στους πόλους (π.χ. Αγγλία), με αποτέλεσμα να βρίσκονται

άλλοι έμμεσοι τρόποι για την αντιμετώπιση τους προβλήματος,  όπως για παράδειγμα οι

pseudolites («ψευδοδορυφόροι»), δηλαδή πομποί εγκατεστημένοι στη γή που εκπέμπουν

σήματα ίδια περίπου με των δορυφόρων (Meng et al., 2004).

Βρισκόμαστε κάπου σε αυτή τη σφαίρα

3-D τριγωνισμός με δορυφορικές μετρήσεις

Ένας δεύτερος δορυφόρος συγκλίνει στην τοποθεσία μας

Οι δυο μετρήσεις
μας τοποθετούν
κάπου μέσα σε
αυτόν τον κύκλο

Ένα από αυτά τα
δύο σημεία είναι η
πραγματική μας
θέση

Ένας τρίτος δορυφόρος μας τοποθετεί σε ένα εκ δύο σημείων
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3.2.2 Τα μέρη του συστήματος GPS

Ένα σύστημα GPS αποτελείται από τα εξής μέρη:

§ Κεραία μικρών διαστάσεων και βάρους (Σχ.3.3) για να είναι δυνατές οι μετρήσεις

και σε αντίξοες συνθήκες. Η κεραία του GPS είναι πολυκατευθυντήρια, δηλαδή

μπορεί να λάβει το σήμα από κάθε κατεύθυνση και να το οδηγήσει στο κέντρο της

κεραίας, σημείο ως προς το οποίο γίνονται οι μετρήσεις.

§ Δέκτη, ο οποίος παραλαμβάνει το σήμα από την κεραία και στην συνέχεια

επεξεργάζεται τις καταγραφές (Σχ.3.4). Πιο συγκεκριμένα, αποκωδικοποιεί το σήμα

των μετρήσεων που λαμβάνει από την κεραία. Δέκτες υπάρχουν μονής (L1) και

διπλής (L1 και L2) συχνότητας. Να σημειωθεί ότι ο δέκτης χρησιμεύει και για την

αποθήκευση των μετρήσεων.

§ Ηλεκτρονικό υπολογιστή χειρός στον οποίο εισάγονται οι ρυθμίσεις για την

διεξαγωγή των μετρήσεων (είδος μετρήσεων, συχνότητα καταγραφής, ύψος κεραίας

κλπ).

Σχήμα 3.3 Διάφορες κεραίες GPS των εταιριών α) Topcon legant gps/glonass antenna, β)
Leica MX521 Smart DGPS Antenna  και γ) Trimble AgGPS 106

Σχήμα 3.4 Διάφοροι δέκτες GPS των εταιριών α)Leica 510, β)Leica 1200  και γ)Topcon

Στα σύγχρονα συστήματα GPS εμφανίζεται η τάση συγχώνευσης όλων αυτών των

οργάνων GPS σε μία συσκευή. Συνεπώς σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρούμε ο
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ηλεκτρονικός υπολογιστής χειρός να έχει ενσωματωθεί στο δέκτη (ιδιαίτερα στους δέκτες

μονής συχνότητας) ενώ αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους συστήματα όπου ο δέκτης

είναι ενσωματωμένος στο κάτω μέρος της κεραίας.

3.2.3 Σφάλματα του συστήματος GPS

Όπως αναφέρθηκε απαιτούνται 4 δορυφόροι για τον προσδιορισμό ενός σημείου στο

χώρο. Παρόλα αυτά όμως εξαιτίας των σφαλμάτων που εμπεριέχουν οι μετρήσεις του GPS

συνήθως απαιτούνται τουλάχιστον 6 με 7 δορυφόροι για να είναι οι μετρήσεις ακριβείς.

Τα σφάλματα που εμφανίζονται στο GPS οφείλονται σε διάφορους τομείς της λειτουργίας

και τα πιο σημαντικά είναι τα εξής:

§ Τα σφάλματα των χρονομέτρων των δορυφόρων, τα οποία  ελέγχονται πάντως από

τα επίγεια κέντρα ελέγχου του GPS (http://www.colorado.edu).

§ Τα σφάλματα λόγω επίδρασης των στρωμάτων της ιονόσφαιρας και της

τροπόσφαιρας καθώς το σήμα του GPS διέρχεται μέσα από αυτά τα στρώματα και

διαθλάται εισάγοντας σφάλματα στα μήκη.

§ Τα σφάλματα των πολλαπλών διαδρομών λόγω ανάκλασης του σήματος (multipath

error). Το σφάλμα αυτό προκαλείται όταν το σήμα δεν μεταδίδεται απευθείας από

τον δορυφόρο στον δέκτη αλλά πρώτα έχει γίνει ανάκλαση του πάνω σε επιφάνειες

που βρίσκονται κοντά  (Hartinger and Brunner,1998). Τέτοιου είδους ανακλάσεις

προκαλούν συνήθως το νερό, οι μεταλλικές επιφάνειες και τα κτίρια (Σχ.3.5).

§ Τα σφάλματα που προκαλούνται λόγω των λίγων δορυφόρων που χρησιμοποιούνται

ή λόγω της κακής γεωμετρικής τους διάταξης (satellite constellation, Σχ.3.6). Τα

σφάλματα αυτά μειώνονται με την αύξηση του πλήθους των δορυφόρων που είναι

ορατοί από τον δέκτη (6 με 8 δορυφόροι θεωρούνται αρκετοί), την καταλληλότητα

της θέσης τους και με την αύξηση της γωνίας e που σχηματίζει ο χαμηλότερος

ορατός δορυφόρος με τον ορίζοντα, δηλαδή το οριζόντιο επίπεδο (elevation mask,

συνήθως >10-15ο; www.gmat.unsw.edu.au).

§ Τα σφάλματα λόγω των «εποχιακών» επιδράσεων (seasonal effects). Είναι

συστηματικά σφάλματα τα οποία υπεισέρχονται στις μετρήσεις λόγω των μεγάλων

μεταβολών της θερμοκρασίας και της υγρασίας και της ηλιακής ακτινοβολίας (Eckl

et al., 2001).

http://www.gmat.unsw.edu.au/snap/gps/gps_notes.html
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Σχήμα 3.5 Ανάκλαση σήματος GPS σε κτίρια - οδηγεί σε φαινομενικά μεγαλύτερες
αποστάσεις δορυφόρου-δέκτη, γνωστό ως σφάλμα πολλαπλής διαδρομής (multipath effect,
φωτογραφία από το website: www.kowoma.de/en/gps/errors.htm).

Σχήμα 3.6 Σχέση γεωμετρικής διάταξης δορυφόρων και σφάλματος GPS: μεγάλος όγκος
τετράεδρου που δημιουργείται από τους δορυφόρους και το δέκτη οδηγεί σε μικρό σφάλμα
(α) ενώ  μικρός όγκος τετράεδρου οδηγεί σε  μεγάλο σφάλμα (β).

3.2.4 Μέθοδοι μετρήσεων GPS

Το σύστημα GPS είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορίζει την θέση

σημείου στο χώρο είτε αυτό είναι σταθερό είτε αυτό κινείται. Ο προσδιορισμός αυτός

μπορεί να γίνει με δύο μεθόδους:

· Με την μέθοδο «stand-alone»  όπου έχουμε τις καταγραφές μόνο ενός GPS

τοποθετημένου σε συγκεκριμένου σημείου. Στην περίπτωση αυτή η ακρίβεια δεν

μπορεί να πέσει κάτω από τα 5 μέτρα (Smith, 1997). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται

κυρίως για την ναυσιπλοΐα κλπ. (Moore and Roberts, 1999).

· Με την μέθοδο «differential», ευρύτερα γνωστή ως DGPS όπου έχουμε καταγραφές

δύο GPS: ενός στο σημείο που μας ενδιαφέρει (κινητού ή ακίνητου) και ενός δεύτερου

Μη ανακλώμενο
σήμα

Ανακλώμενο σήμα
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GPS αναφοράς (λειτουργεί ταυτόχρονα με το πρώτο)  τοποθετημένου ακίνητο σε ένα

παρακείμενο σημείο αναφοράς. Οι δύο δέκτες GPS  θεωρείται ότι λαμβάνουν σήματα

που ακολουθούν κοινή διαδρομή,  αντιστοιχούν σε κοινή γεωμετρική διάταξη και

πλήθος κοινών ορατών δορυφόρων και έτσι απαλείφονται σε μεγάλο βαθμό σφάλματα

που εμφανίζονται επιτυγχάνοντας ακρίβεια έως μερικών χιλιοστών (Smith, 1997).

Μία εφαρμογή της μεθόδου αυτής είναι ότι επιτρέπει να έχουμε ένα δέκτη σταθερό

(δέκτη αναφοράς, base receiver) και ένα δέκτη κινούμενο (rover receiver).   Οι συνεχείς

μετρήσεις του δέκτη αναφοράς εμφανίζουν μεταβολή των συντεταγμένων του που

οφείλεται σε σφάλματα. Εκτιμώντας μία μέση τιμή της πραγματικής θέσης του, μπορούμε

να εκτιμήσουμε τα σφάλματα κάθε στιγμής και με αυτά να διορθώσουμε τη θέση ενός

κοντινού κινούμενου δέκτη (rover receiver). Η επεξεργασία των μετρήσεων μπορεί να

γίνει είτε εκ των υστέρων (Post-processing), εφόσον οι δέκτες διαθέτουν καταγραφικό,

είτε με άμεσο προσδιορισμό (real-time) συντεταγμένων.

Η μέθοδος DGPS επιτρέπει να προσδιορίσουμε με ακρίβεια συντεταγμένες σημείων

που είναι ακίνητα είτε που κινούνται.    Στην πρώτη περίπτωση εφαρμόζεται η μέθοδος

static, εκτιμώντας ουσιαστικά μία μέση τιμή των αποτελεσμάτων.  Η μέθοδος αυτή έχει

εφαρμογή και σε μελέτη πολύ αργών, ημιστατικών κινήσεων (π.χ. την παρακολούθηση

σημείων ενός φράγματος, τεκτονικού ρήγματος ή και ηφαιστείου, όπου ο ρυθμός κίνησης

των σημείων θεωρείται πρακτικά μηδενικός κατά την διάρκεια των μετρήσεων).

Στη δεύτερη περίπτωση, γνωστή ως μέθοδο kinematic, εντελώς απλουστευτικά, οι

συντεταγμένες του σταθερού σημείου υπολογίζονται ως μέση τιμή όλων των διαθέσιμων

τιμών, και οι διαφορές των συντεταγμένων κάθε στιγμής από τη μέση τιμή εισάγονται ως

διορθώσεις στις αντίστοιχες τιμές των μετρήσεων του κινούμενου σημείου σε σχετικά

μικρή απόσταση (<1-5km) δέκτη.

Μία παραλλαγή της μεθόδου αυτής είναι η RTK (real-time kinematic) όπου κάθε

στιγμή οι διορθώσεις από τον base receiver εισάγονται στον rover  με ραδιοζεύξη (Σχ.3.7),

καλωδιακή σύνδεση ή άλλο πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας  (πχ.GSM).

Συστηματική πειραματική εκτίμηση της ακρίβειας των μετρήσεων kinematic, τόσο

post-processing όσο και RTK  έχει γίνει από τους Nickitopoulou et al. (2006) ή

Νικητοπούλου Α. (2002), καθώς και από τους Psimoulis and Stiros (2006) και Psimoulis et

al. (2006, 2005), για την εκτίμηση της ακρίβειας των μετρήσεων της μεθόδου kinematic

post-processing. Συμπερασματικά οι τελευταίες μελέτες κατέληξαν στα εξής:
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§ το GPS  μπορεί να καταγράψει με ακρίβεια (σφάλματα της τάξης των 1-2  mm)

ταλαντώσεις με συνολικό εύρος ≥4cm για συχνότητες διέγερσης ≤4 Hz.

§ Μπορεί να καταγράψει με εξίσου καλή ακρίβεια ταλαντώσεις και μικρότερου εύρους

για μικρές συχνότητες διέγερσης (για ταλαντώσεις με συχνότητα διέγερσης <1 Hz

και εύρος >2cm τα σφάλματα των καταγραφών είναι της τάξης των 1-2 mm).

Σχήμα 3.7 Σύστημα GPS-RTK το οποίο λειτουργεί με ραδιοζεύξη

3.2.5 Εφαρμογές του GPS στην παρακολούθηση γεφυρών

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες με τη χρήση GPS για

την παρακολούθηση των ταλαντώσεων γεφυρών που προέρχεται από δυναμικά φορτία

(σεισμός, άνεμος, κυκλοφοριακός φόρτος, κ.ά.), αλλά και ημιστατικά φαινόμενα (π.χ

θερμοκρασιακές μεταβολές).

Μία κλασική εφαρμογή του GPS στην παρακολούθηση της ταλάντωσης γέφυρας,

αποτελεί η παρακολούθηση της Humber Bridge στην Αγγλία (Roberts et al., 2003; Σχ.3.8).

Πρόκειται για μία εύκαμπτη κρεμαστή γέφυρα,  με κεντρικό άνοιγμα 1410μ.  Για την

παρακολούθηση της Humber Bridge έχουν δοκιμαστεί διάφορες εφαρμογές του GPS (π.χ.

με την χρήση pseudolites, Meng et al, 2004). Η πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή ήταν με ένα

υβριδικό σύστημα παρακολούθησης αποτελούμενο από επιταχυνσιογράφους Kistler με

δυνατότητα καταγραφής των επιταχύνσεων στους τρεις άξονες και συστήματα GPS. Με

την χρήση κατάλληλης συσκευής τοποθετήθηκε η κεραία του GPS  πάνω από τον

επιταχυνσιογράφο ώστε να έχουν κοινό κατακόρυφο άξονα. Στην συνέχεια, οι καταγραφές

Κεραία
ραδιοζεύξης
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του επιταχυνσιογράφου και του συστήματος GPS μετασχηματίστηκαν με κατάλληλο

τρόπο και ανάχθηκαν σε κοινό σύστημα αναφοράς για να είναι οι μετρήσεις συγκρίσιμες.

Σχήμα 3.8 Παρακολούθηση της Humber Bridge στην Αγγλία με την χρήση του GPS

Εκτός από την παρακολούθηση της Humber Bridge η οποία είναι ιδιαίτερα γνωστή

στη βιβλιογραφία, υπάρχουν και άλλες εφαρμογές παρακολούθησης γεφυρών με σύστημα

GPS  ιδιαίτερα στην ανατολική Ασία.  Μία τέτοια εφαρμογή είναι αυτή των Wong  et  al.

(2001) για την παρακολούθηση της γέφυρας Tsing Ma στη Κορέα. Το σύστημα

παρακολούθησης της γέφυρας βασίζεται σε σύστημα GPS το οποίο παρακολουθεί τις

κινήσεις κομβικών σημείων της γέφυρας σε πραγματικό χρόνο (real-time monitoring) και

σε συνδυασμό με μετρήσεις από άλλα συστήματα παρακολούθησης (μηκυνσιόμετρα

κ.λ.π.) δίνουν με ακρίβεια και αξιοπιστία την κινηματική κατάσταση της γέφυρας, για

διάφορες καιρικές αλλά και κυκλοφοριακές συνθήκες.

Χρήση του GPS έχει πραγματοποιηθεί επίσης, στην παρακολούθηση της γέφυρας

Akashi Kaikyo (Miyata et al., 2002; Kashima et al., 2001; Sumitro et al., 2001),  στην

γέφυρα Forth Road (Roberts et al., 2006), στην γέφυρα Ting Kau (Wong et al., 2001), στην

γέφυρα Kap Shui Mun (Wong et al., 2001), στην γέφυρα Humen (Guo et al., 2005; Xu et

al., 2002) και σε άλλες γέφυρες μεγάλου μήκους ανοίγματος.

Όμως το δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού θέσης, έχει χρησιμοποιηθεί και για

μεσαίου μήκους ανοίγματος γέφυρες. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι γέφυρες

Millenium (Robetrs et al. 2004), Nottingham Wilford (Meo et al., 2006), δύο γέφυρες στην



34

Ινδία, για τις οποίες όμως τα δεδομένα δεν είναι αξιόπιστα (Ghosh et al., 2006), η

πεζογέφυρα Parsley Bay στο Σίδνεϋ (Barnes et al., 2004), κ.ά.

Όπως έχει ειπωθεί και στην §2.3, στο τέλος αυτού του κεφαλαίο έχει δημιουργηθεί

ένας πίνακας (Πίνακας 3.2), στον οποίο αναφέρονται ενδεικτικά τα αποτελέσματα

κάποιων μελετών που αφορούν στην παρακολούθηση γεφυρών με μεθόδους γεωδαιτικές

και μη.

3.3 ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΟΛΙΧΟΣ (RTS)

3.3.1 Αρχές λειτουργίας

Το RTS  (Robotic  Total  Station)  είναι γεωδαιτικό όργανο νέας γενιάς και αποτελεί

εξέλιξη του ηλεκτρονικού θεοδολίχου (Σχ.3.9). Άρχισε να χρησιμοποιείται τα τελευταία

χρόνια για τις ανάγκες χαράξεων τεχνικών έργων αλλά και ως σύστημα παρακολούθησης

κτιρίων (π.χ. παρακολούθηση μετακινήσεων κτιρίων που βρίσκονται σε περιοχές

διάνοιξης σήραγγας), φραγμάτων κλπ. καθώς επίσης και στην παρακολούθηση της

εξέλιξης πολλών φυσικών φαινομένων όπως η ηφαιστειακή δραστηριότητα, η κίνηση

κατολισθήσεων και οι θαλάσσιοι κυματισμοί (Κοκκίνου κ.ά., 2006).

Σχήμα 3.9 α) Ρομποτικός θεοδόλιχος Trimble 5600 και β) Ρομποτικός θεοδόλιχος της
Leica (φωτογραφίες από τα website: www.trimble.com, www.teamelmers.com,
αντίστοιχα).

Η χρήση αυτή του RTS οφείλεται σε χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν από

τους κοινούς γεωδαιτικούς σταθμούς και του δίνουν την δυνατότητα να παρακολουθούν

συστηματικότερα μεγάλο πλήθος σημείων. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής:

http://www.trimble.com/5600.shtml
http://www.teamelmers.com/
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§ Έχει την δυνατότητα να μπορεί να περιστρέφεται μόνος του προς όλες τις διευθύνσεις

με την βοήθεια ενός σερβο-κινητήρα περιστροφής του τηλεσκοπίου.

§ Χάρη σε ένα ειδικό σύστημα laser που διαθέτει μπορεί να εντοπίζει τους

ανακλαστήρες σαρώνοντας την περιοχή σκόπευσης με βάση τη δυνατότητα κίνησης

που του δίνει ο σερβο-κινητήρας.

§ Το τρίτο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι, με βάση τις εντολές του χρήστη, μπορεί

να καταγράφει μετρήσεις αυτόματα. ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανά

συγκεκριμένη υψομετρική διαφορά ή και ανά τακτές αποστάσεις.

Στη συνέχεια, οι μετρήσεις αποθηκεύονται σε εσωτερική μνήμη ή με κατάλληλη

σύνδεση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 Το RTS είναι ένα νέο όργανο με αποτέλεσμα λίγες να είναι οι εταιρίες γεωδαιτικών

οργάνων που να το παράγουν και συχνά να εμφανίζονται μικροδιαφορές στο τρόπο

λειτουργίας του. Για παράδειγμα το RTS της Topcon διαφέρει από τους υπόλοιπους στην

λειτουργία του εντοπισμού από τον ανακλαστήρα. Πιο συγκεκριμένα, ο ανακλαστήρας

διαθέτει ένα πομπό ο οποίος εκπέμπει ακτίνα laser  την οποία εντοπίζει το RTS  με την

βοήθεια ανιχνευτή και καθοδηγείται (Σχ.3.10).

Σχήμα 3.10 Σύστημα εντοπισμού του RTS  από τον ανακλαστήρα της εταιρίας Topcon
(φωτογραφία από το website: www.topcon.com).
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3.3.2 Προδιαγραφές

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει κανείς να εξετάζει με προσοχή όταν

πρόκειται να αγοράσει ένα ρομποτικό θεοδόλιχο, είναι οι προδιαγραφές που δίνονται από

τον κατασκευαστή του, καθώς και οι προοπτικές βελτίωσης ή/και εξέλιξης του οργάνου.

Τα RTS έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια και για το λόγο αυτό είναι

λίγες οι εταιρίες που κατασκευάζουν ρομποτικούς θεοδόλιχους . Στη συνέχεια, στον

πίνακα 3.1, θα αναφερθούν οι προδιαγραφές για χαρακτηριστικούς τύπους ρομποτικών

θεοδόλιχων (robotic total station) των τεσσάρων εταιριών που τους κατασκευάζουν μέχρι

σήμερα παγκοσμίως, της Leica, της Trimble, της Topcon, που είναι και οι πιο γνωστές και

θεωρούνται πρωτοπόρες στο χώρο των RTS, και της Sokkia.

Πίνακας 3.1 Χαρακτηριστικές προδιαγραφές ρομποτικών θεοδόλιχων της Leica, της
Trimble,  της Topcon  και της Sokkia,  για την παρακολούθηση κινούμενου στόχου
(πληροφορίες από τα website: www.leica-geosystems.com; www.trimble.com,
www.topcon.com; www.sokkia.com).

Τύπος RTS Συχνότητα
καταγραφής (Hz)

Ακρίβεια
μέτρησης (mm)

Μέγιστη
απόσταση

μέτρησης (m)
Leica TCA1200 έως και 10 5 ± 2ppm 3000

Trimble S6 έως και 2.5 5 ± 2ppm 3000

Trimble 5605 έως και 2.5 10 ± 3ppm 2500

Topcon GTS-900A έως και 5 2 ± 2ppm 3000

Sokkia SRX ? 5 ± 2ppm 5000

Από τη μελέτη του παραπάνω πίνακα βγάζουμε το συμπέρασμα ότι το RTS της

Leica, που χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα μελέτη (βλ.§5.2.2.2), μπορεί να θεωρηθεί

εξίσου καλό σε σχέση με τους άλλους RTS  των άλλων τριών εταιριών,  και συνεπώς

αντιπροσωπευτικό RTS όσον αφορά για την ακρίβεια της καταγραφής των ταλαντώσεων.

3.3.3 Σφάλματα μετρήσεων του RTS

Το RTS, ως γεωδαιτικός σταθμός, επηρεάζεται και αυτός από σφάλματα. Τα

κυριότερα από αυτά οφείλονται:
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§ Στην εσωτερική ακρίβεια του οργάνου και

§ Στους εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι οι περιβαλλοντικές συνθήκες (αυξημένα

επίπεδα υγρασίας, θερμοκρασίας κλπ), σφάλματα κατά σκόπευση, ποιότητα στόχου,

σφάλματα κέντρωσης κ.α.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τα RTS έχουν την δυνατότητα ακριβούς

καταγραφής ταχύτατων κινήσεων (π.χ.  έως 25m/sec).  Οι δυνατότητες αυτές έχουν

διερευνηθεί σε μικρή κλίμακα μέχρι σήμερα διεθνώς και έχουν τεκμηριωθεί στη

βιβλιογραφία μέχρι την ταχύτητα των 20m/sec περίπου από τις εργασίες των Psimoulis

and Stiros (2006) και Psimoulis et al. (2006, 2005). Για τις ανάγκες αυτών των μελετών,

πραγματοποιήθηκε συστηματική μελέτη της ακρίβειας των μετρήσεων του RTS (Leica

TCA 1200), κατά την καταγραφή της παλινδρομικής κίνησης του στόχου (ανακλαστήρας)

που προκαλούσε μια συσκευή ελεγχόμενων εξαναγκασμένων ταλαντώσεων. Οι μελέτες

παρέχουν σημαντικές πληροφορίες ιδιαίτερα σε ότι αφορά ταλαντώσεις, οι οποίες

αποτελούν τη δυσμενέστερη περίπτωση για την παρακολούθηση κινούμενου στόχου

(παλινδρομική κίνηση με μεγάλη ταχύτητα). Συμπερασματικά καταλήγουν στα εξής:

§ Το RTS είναι κατάλληλο για την ακριβή παρακολούθηση ταλαντώσεων και

δυναμικών κινήσεων, αφού μπορεί να καταγράψει με ακρίβεια (σφάλματα 1-3 mm)

το εύρος ταλάντωσης ακόμα και για μικρές ταλαντώσεις (της τάξης του 1 cm).

§ Μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια την συχνότητα διέγερσης για χαμηλόσυχνες

ταλαντώσεις (μέχρι και 1 Hz). Για πιο υψίσυχνες κινήσεις το RTS απαιτεί κατάλληλο

λογισμικό και άλλη διάταξη για μην υπάρχει το πρόβλημα των απωλειών μετρήσεων.

§ Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης των καταγραφών με την τοποθέτηση του RTS σε

κατάλληλη απόσταση έτσι ώστε η κίνηση του σημείου παρακολούθησης να είναι

ακριβής ακόμα και όταν η ταχύτητα και το εύρος της ταλάντωσης είναι μεγάλα.

Λόγω της υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στο όργανο RTS πολλά από

αυτά τα σφάλματα μειώνονται και υπεισέρχονται σε ασήμαντο ποσοστό στις μετρήσεις

του. Πιο συγκεκριμένα, μία σχετικά νέα τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο RTS είναι

η μέτρηση με την χρήση laser με παλμό. Με βάση την τεχνολογία αυτή το παλμικό σήμα

που εκπέμπει το RTS είναι σύμπλεγμα δύο διακριτών παλμικών σημάτων, τα οποία

μπορούν να διαχωριστούν από το όργανο.  Στην συνέχεια το RTS  υπολογίζει τις

αποστάσεις με βάση τα δύο σήματα και εντέλει επιλέγει την σωστή (Κοντογιάννη,

2005). Επίσης, χάρη στην τεχνολογία laser για τον εντοπισμό του στόχου αλλά και την

ηλεκτρονική οριζοντίωση που διαθέτει μειώνονται κατά πολύ τα αντίστοιχα σφάλματα.
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3.3.4 Εφαρμογές του RTS στην παρακολούθηση γεφυρών

Οι εφαρμογές του ρομποτικού θεοδόλιχου στην παρακολούθηση γεφυρών δεν είναι

πολλές στη διεθνή βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα εντοπίστηκαν τέσσερις μελέτες που

αφορούν τρεις γέφυρες, εκ των οποίων η μία βρίσκεται στον ελλαδικό χώρο και οι άλλες

δύο στο εξωτερικό.

Υπάρχουν δύο μελέτες που αφορούν στην καλωδιωτή γέφυρα του Ευρίπου ποταμού

στη Χαλκίδα (Lekidis et al., 2005; Tsakiri et al., 2003). Στις μελέτες αυτές, αναφέρεται η

χρήση ρομποτικού θεοδόλιχου μαζί με τη χρήση του δορυφορικού συστήματος

προσδιορισμού θέσης και δικτύου επιταχυνσιογράφων, με στόχο τον προσδιορισμό της

δυναμικής απόκρισης της γέφυρας σε δονήσεις εκ της κυκλοφορίας, εκ του ανέμου και σε

σεισμικές δονήσεις. Τα σημεία από τα οποία λαμβάνονταν δεδομένα από το ρομποτικό

θεοδόλιχο είχαν επιλεγεί να βρίσκονται στο μέσον δύο ανοιγμάτων της γέφυρας, όπου και

αναμένονταν να καταγραφούν μεγάλες μετακινήσεις. Τα πειράματα έδειξαν ότι ο

ρομποτικός θεοδόλιχος κατέγραψε τις κατακόρυφες μετακινήσεις της γέφυρας με μεγάλη

ακρίβεια, της τάξεως των 2-3mm.

Η πιο πρόσφατη μελέτη (Palazzo et al., 2006), αφορά στην παρακολούθηση της

τοξωτής γέφυρας Rio Pelotas στη Βραζιλία. Η γέφυρα αυτή είναι κατασκευάστηκε το

1996 από προεντεταμένο σκυρόδεμα και έχει συνολικό μήκος 250m. Κατά την

πειραματική διαδικασία τοποθετήθηκαν δύο ανακλαστήρες πάνω στην κουπαστή, και από

τις δύο πλευρές της γέφυρας, στο μέσον του ανοίγματός της. Τα δεδομένα που ελήφθησαν

αφορούσαν στην κατακόρυφη μετακίνηση της γέφυρας λόγω των φορτίων εκ της

κυκλοφορίας και είχαν ως απώτερο στόχο τον έλεγχο της ακρίβειας στις καταγραφές του

ρομποτικού θεοδόλιχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο ρομποτικός θεοδόλιχος

κατέγραψε τις μετακινήσεις της γέφυρας με καλή ακρίβεια, πολύ κοντά σε αυτή που ήταν

καθορισμένη από τον κατασκευαστή. Επίσης, τα πειραματικά εύρη των μετακινήσεων

ήταν κοντά στα αντίστοιχα εμπειρικά.

Τέλος, στη μελέτη των Cosser et al., (2003), αναφέρεται η χρήση ρομποτικού

θεοδόλιχου για την παρακολούθηση της γέφυρας Nottingham Wilford στην Αγγλία.

Πρόκειται για μία κρεμαστή πεζογέφυρα,  στην κουπαστή της οποίας στο μέσον του

ανοίγματος τοποθετήθηκε ένας ανακλαστήρας. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν

πειράματα κατά τα οποία ομάδες αθρώπων περνούσαν πάνω από τη γέφυρα είτε

περπατώντας είτε τρέχοντας με στόχο να προκαλέσουν την ταλάντωσή της. Ο ρομποτικός
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θεοδόλιχος κατέγραψε τις μετακινήσεις της γέφυρας κατά τη διάρκεια αυτών των

πειραμάτων με συχνότητα 1Hz  και τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν ότι το

όργανο εμφάνισε πολλές δυσκολίες στην καταγραφή των δυναμικών χαρακτηριστικών

γρήγορων κινήσεων πάνω στη γέφυρα, με αποτέλεσμα να μην καταγράφονται πλήρως οι

κύκλοι της ταλάντωσης.

3.4 ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (TOTAL STATION)

Τα Total Station ή γεωδαιτικοί σταθμοί (Σχ.3.11) είναι όργανα τα οποία μπορούν να

μετρήσουν ηλεκτρονικά γωνίες και μήκη. Επιπλέον, διαθέτουν ενσωματωμένα

προγράμματα εκτέλεσης υπολογισμών στο πεδίο με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται

αυτόματη επεξεργασία των μετρήσεων γωνιών και μηκών και να παρέχονται και στοιχεία

σχετικά με υψομετρικές διαφορές σημείων, καθώς και συντεταγμένες αυτών (Μπαντέλας

κ.ά, 2004). Επιπλέον, παρέχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης των μετρήσεων σε

ενσωματωμένο καταγραφικό σύστημα (κάρτες μνήμης). Στη συνέχεια, οι καταγραφές

μεταφέρονται με ειδικό λογισμικό στον Η/Υ μπορούν έπειτα να χρησιμοποιηθούν για

οποιαδήποτε εφαρμογή. Για την επίτευξη των μετρήσεων συνήθως απαιτείται η

τοποθέτηση ενός πρισματικού ανακλαστήρα στο υπό μελέτη σημείο, αλλά υπάρχουν και

όργανα, τα λεγόμενα reflectorless, τα οποία δεν απαιτούν την ύπαρξη ανακλαστήρα.

Τα total stations μεγάλης ακριβείας μπορούν να μετρήσουν γωνίες με ακρίβεια έως

0.5cc. Η μέτρηση των αποστάσεων επιτυγχάνεται με την εκπομπή υπέρυθρης

ακτινοβολίας από όργανο, τα οποία χτυπούν στον ανακλαστήρα και επιστρέφουν πίσω

κατά μήκος του σκοπευτικού άξονα του τηλεσκοπίου του. Το σήμα αυτό λαμβάνεται από

το λογισμικό που φέρει ο γεωδαιτικός σταθμός και η χρονική υστέρηση του εκπεμπόμενου

με το επιστρέφον σήμα μεταφράζεται σε απόσταση του σταθμού από το υπό μελέτη

σημείο. Ένα τυπικό Total Station μπορεί να μετρήσει αποστάσεις με ακρίβεια περίπου έως

0.1 mm σε ιδανικές συνθήκες, αλλά στις περισσότερες γεωδαιτικές εφαρμογές πεδίου

αγγίζει το 1.0 mm.
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Σχήμα 3.11 Φωτογραφία Γεωδαιτικού σταθμού (Total Station) του Εργαστηρίου
Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρμογών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πατρών.

3.4.1 Εφαρμογές γεωδαιτικών σταθμών στην παρακολούθηση γεφυρών

Μία εφαρμογή ενός γεωδαιτικού σταθμού στην παρακολούθηση γεφυρών αποτελεί η

μελέτη της A.P.Larocca (2004), που έλαβε χώρα στην καλωδιωτή γέφυρα Hawkshaw στον

Καναδά. Ο στόχος της μελέτης ήταν η καταγραφή της δυναμικής συμπεριφοράς της

κατασκευής υπό την επίδραση των φορτίων εκ της κυκλοφορίας. Για αυτόν το σκοπό

πραγματοποιήθηκαν πειράματα με φορτηγά (truck load tests) και ο γεωδαιτικός σταθμός

χρησιμοποιήθηκε για να καταγράψει την κατακόρυφη μετατόπιση του μέσου του

ανοίγματος της γέφυρας.

Total Station έχουν χρησιμοποιηθεί και για την παρακολούθηση πέντε γεφυρών με

περιορισμένη πρόσβαση στο Missouri των Η.Π.Α. Η παρακολούθηση αυτή αποτέλεσε ένα

μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος του Τμήματος Μεταφορών της πόλης με στόχο την

επισκευή και μετασκευή αυτών των γεφυρών, μιας και στην πλειοψηφία τους παρουσίαζαν

λειτουργικά προβλήματα λόγω φθορών. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν

πειράματα με οχήματα (load tests) και χρησιμοποιήθηκε ο γεωδαιτικός σταθμός για τη

καταγραφή των μετακινήσεων των γεφυρών σε τρισδιάστατο σύστημα αξόνων. Τα σημεία

μέτρησης ήταν πολλαπλά, μιας και οι ανακλαστήρες ήταν τοποθετημένοι στο κάτω μέρος

του καταστρώματος σε σειρές κατά μήκος ενός ανοίγματος της κάθε γέφυρας. Σε δύο από

τις γέφυρες αυτές χρησιμοποιήθηκε και άλλος εξοπλισμός παρακολούθησης (LVDT) και

στο τέλος πραγματοποιήθηκε σύγκριση των δύο μεθόδων, με εκείνη που χρησιμοποιεί το
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total station να υπερτερεί σε πολλά σημεία (π.χ καταγράφει μετακινήσεις λόγω δυναμικών

φορτίων, ευκολότερη τοποθέτηση κ.ά.).

Τέλος, γεωδαιτικοί σταθμοί έχουν χρησιμοποιηθεί και για την καταγραφή

μετακινήσεων στις γέφυρες Tsing Ma, Ting Kau και Kap Shui Mun (Wong et al., 2001)

κ.λ.π. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι σε όλες τις προηγούμενες εφαρμογές αλλά

και σε κάποιες άλλες που δεν αναφέρονται επί του παρόντος,  η χρήση των γεωδαιτικών

σταθμών πραγματοποιείται πάντα σε με άλλες μεθόδους όπως π.χ GPS και

επιταχυνσιογράφους, για τον καλύτερο έλεγχο των αποτελεσμάτων των διαφόρων

μεθόδων.

3.5 LASER INTERFEROMETER Η’ LASER DISPLACEMETER

 Το laser interferometer (Σχ.3.12) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των μεταβολών

της απόστασης μεταξύ του σημείου ενδιαφέροντος και ενός σημείου αναφοράς με μεγάλη

ακρίβεια, της τάξεως του 1μm ή και περισσότερο. Η συχνότητα λήψης καταγραφών

κυμαίνεται γύρω στα 2 Hz (Lovse et al., 1995). Στο σημείο εκείνο που μας ενδιαφέρει να

μετρήσουμε την μετακίνηση τοποθετείται ένα πρίσμα ή ένα ανακλαστικό φιλμ και έτσι,

μπορεί να μετρηθεί η αλλαγή της απόστασης με το πέρασμα του χρόνου και στη συνέχεια

να αναλυθεί ώστε να καθοριστούν οι κυρίαρχες συχνότητες και τα αντίστοιχα εύρη

ταλάντωσης.

Σχήμα 3.12 Laser interferometer  (φωτογραφία από το website: http://fy.chalmers.se)
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3.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται ενδεικτικά τα αποτελέσματα κάποιων

μελετών που αφορούν τα δυναμικά χαρακτηριστικά και τις μετακινήσεις γεφυρών, και οι

οποίες έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση  με μεθόδους γεωδαιτικές και μη.

Πίνακας 3.2 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν για τα δυναμικά
χαρακτηριστικά (συχνότητες ταλάντωσης) και τις μετακινήσεις ενδεικτικών γεφυρών
διαφόρων τύπων και διαφορετικού μήκους κυρίου ανοίγματος, κατόπιν της επεξεργασίας
καταγραφών με τη χρήση διαφόρων μεθόδων παρακολούθησης. Επιπλέον, σε ορισμένες
περιπτώσεις φαίνονται και οι παράμετροι που αναμένονταν, όπως προέκυψαν από μοντέλα
FEM.

Ονομασία
γέφυρας Τύπος Χρήση

Μήκος
κύριου

ανοίγματος
(m)

Αναμενόμενοι παράμετροι
σχεδιασμού από FEΜ

μοντέλα

Παράμετροι που
υπολογίστηκαν από τις

μετρήσεις πεδίου

Μέθοδος
παρακολούθησης

(monitoring)

Βιβλ.
Αναφορές

Συχνότητα
(Hz)

Μετακινήσεις
(mm)

Συχνότητα
(Hz)

Μετακινήσεις
(mm)

Humen
(Κίνα 1997)

Κρεμαστή
Σύμμικτη [1] 888

1st SVB:
0.176

2nd SVB:
0.235

1st DVB:
0.113-
0.157

2nd DVB:
0.227

3rd DVB:
0.467
1st ST:
0.426

1st DT:
0.363

-

1st SVB:
0.168

2nd SVB:
0.229

1st DVB:
0.134

2nd DVB:
0.273

3rd DVB:
0.460

1st STB:
0.095
1st ST:
0.436

1st DT:
0.364

Για ταχύτητα
ανέμου 16m/s

και
θερμοκρασία 20

έως 35 οC:
Στο μέσον

ανοίγματος:
Δ: 40-70

Μεταξύ του
πυλώνα και του

μέσου
ανοίγματος:
K: 100-200

[1]
[3]

[1]
[2]
[3]

Vincent
Thomas

(California
1963)

Κρεμαστή
Μεταλλική [1] 457

1st DVB:
0.182

1st SVB:
0.226

2nd SVB:
0.364
1st ST:
0.511

1st DT:
0.684

1st SΤrB:
0,123

1st DTrB:
0.409

-

1st DVB:
0.168
0.209
0.216

1st SVB:
0.224
0.234

2nd SVB:
0.356
0.364
0.366
1st ST:
0.483
0.494
0.513

Στο μέσον
κύριου

ανοίγματος:
K: ±50

[2]
[6]

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Hawkshaw
(Καναδάς

1967)

Καλωδιωτή
Μεταλλική [1] 217.32 - -

1st VΒ:
0.57

1st ΤrB:
0.60

Στο μέσον
κύριου

ανοίγματος:
E: ±20 - ± 30
Κ: ±25 - ± 80

[1]
[2]
[3]

[9]
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Συνέχεια Πίνακα 3.2

Ονομασία
γέφυρας Τύπος Χρήση

Μήκος
κύριου

ανοίγματος
(m)

Αναμενόμενοι παράμετροι
σχεδιασμού από FEΜ

μοντέλα

Παράμετροι που
υπολογίστηκαν από τις

μετρήσεις πεδίου

Μέθοδος
παρακολούθησης

(monitoring)

Βιβλ.
Αναφορές

Συχνότητα
(Hz)

Μετακινήσεις
(mm)

Συχνότητα
(Hz)

Μετακινήσεις
(mm)

Εύριπος
(Ελλάδα

1992)

Καλωδιωτή
Σύμμικτη [1] 215

1st SVB:
0.362

1st DVB:
0.385 Hz
Mode 3:
0.438 Hz
Mode 4:
0.552 Hz
Mode 10:
0.939 Hz

-

1st SVB:
0.369

1st DVB:
0.389

Mode 3:
0.449

Mode 4:
0.543

Mode 10:
0.9 Hz

-
[1]
[2]
[4]

[10]
[11]

Nottingham
Wilford
(Αγγλία
1870)

Κρεμαστή
Μεταλλική [3] 68,58

1st SVB:
1.44

(FEM)
1.74 (ERA)

1.72
(WME)

2nd Mode:
2.79

 3rd Mode:
4.66

4th Mode:
6.75

5th Mode:
8.9 Hz

-

Δεδομένα
από

επιταχ/φο:
1.75
2.97
5.06

Δεδομένα
από GPS:

1.73
2.93
 5.27
7.6

14.85

Στο μέσον
ανοίγματος:

Κ: 10 - 50mm

[1]
[2]
[4]
[5]

[12]
[13]
[14]
[15]

Anting
(Βέλγιο)

Δοκογ/ρα
Προεντ/νο
Σκυρόδεμα

[2] 50

1st SVB:
3.19

1st ST:
3.95

1st STrB:
6.70

1st DVB:
9.20

2nd DT:
10.39

2nd STrB:
12.33

2nd SVB:
14.57

2nd DVB:
18.44

-

1st SVB:
 3.19

1st ST:
3.87

1st STrB:
6.84

1st DVB:
8.77

2nd DT:
10.56

2nd STrB:
12.46

2nd SVB:
18.56

2nd DVB:
19.28

Στον πυλώνα:
Κ: 0.03mm
 Ε: 0.30mm
Δ: 0.10mm
Στο μέσον

ανοίγματος:
Κ: 1.8mm

[2]
[7]
[8]

[16]
[17]

tied arch
railway
bridge

(Σουηδία
1959)

Τοξωτή
Μεταλλική [2] 45

1st DB:
5.20

1st SB:
7.33

2nd SB:
14.1

-

1st DB:
5.15

1st SB:
6.86

2nd SB:
14.1

- [2]
[7] [18]

Osaka
monorail

steel bridge
(Ιαπωνία)

Δοκογ/ρα
μεταλλική [2] 34.8

1st SΤr:
2.806

1st DTr:
2.982

1st STrB:
5.096

1st SVB:
5.267
1st ST:
 8.091

Στο μέσον
ανοίγματος:
Κ: 11.8 mm
Δ: 1.33 mm

1st SVB:
5.267

1st STrB:
5.096

Στο μέσον
ανοίγματος:
Κ: 11.5 mm
Δ: 1.05 mm

[2]
[6] [19]

Market
Street

(Virginia
1997)

Δοκογ/ρα
Προεντ/νο
Σκυρόδεμα

[1] 5.79 - -

1st Μode
2.97 - 3.19
2nd Mode

 6.31 - 6.34

-

[2]
[7]
[8] [20]



44

Συμβολισμοί

FEΜ μοντέλα: μοντέλα γεφυρών που προέκυψαν με τη χρήση της μεθόδου των
πεπερασμένων στοιχείων
Χρήση:  [1] Οδική γέφυρα, [2] Σιδηροδρομική γέφυρα, [3] Πεζογέφυρα
Συχνότητα:  S  –  Symmetrical  (συμμετρική),  D  –  Anti-symmetrical  (αντι-συμμετρική),  B  –
Bending  (λυγισμός),  V  –  Vertical  (κατακόρυφη),  T  –  Torsion  (στρέψη),  Tr  –  Transverse
(εγκάρσια), H – Horizontal (οριζόντια)
Μετακινήσεις: Δ – Διαμήκεις, Ε – Εγκάρσιες, Κ – Κατακόρυφες
Μέθοδος Παρακολούθησης:  [1]  GPS,  [2]  σεισμογράφος – επιταχυνσιογράφος, [3]
γεωδαιτικός σταθμός (total station), [4] Ρομποτικός Θεοδόλιχος (RTS), [5]
«ψευδοδορυφόροι» (pseudolites), [6] Οπτικό Σύστημα με χρήση βιντεοκάμερας, [7]
μηκυνσιόμετρα (strain gauges), [8] Γραμμικά Μεταβλητοί Γραμμικοί Μετασχηματιστές
(LVDT)

Βιβλιογραφικές αναφορές

[1] Xu et al., (2002)
[2] Guo et al., (2005)
[3] Jiang et al., (2002)
[4] Smyth et al., (2003)
[5] Wahbeh et al., (2003)
[6] He et al., (2004)
[7] Smyth and Masri, (2000)
[8] Ingham et al., (1997)
[9] Larocca, (2004)
[10] Tsakiri et al., (2003)
[11] Lekidis et al., (2005)
[12] Meo et al., (2004)
[13] Meo et al., (2006)
[14] Meng et al. (2004)
[15] Cosser et al., (2003)
[16] Maeck et al., (2000)
[17] Roeck et al., (2003)
[18] Malm et al., (2006)
[19] Lee et al., (2006)
[20] Aluri et al., (2005)

Από τη μελέτη περίπου 40 περιπτώσεων παρακολούθησης γεφυρών, μέρος της

οποίας παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα, μπορούμε να πούμε ότι σε ότι αφορά τις

συχνότητες ταλάντωσης για τις γέφυρες μεγάλων ανοιγμάτων,  τα αποτελέσματα που

βασίζονται σε πειραματικά δεδομένα κυμαίνονται στο διάστημα 0.05-0.5Hz περίπου (στην
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κατακόρυφη διεύθυνση), ενώ οι κατακόρυφες μετακινήσεις είναι της τάξεως δεκάδων ή

και εκατοντάδων mm, ανάλογα με το μήκος του ανοίγματος.  Μάλιστα,  όσο μικραίνει το

άνοιγμα της γέφυρας τόσο οι μετακινήσεις μειώνονται και η συχνότητα ταλάντωσης

αυξάνεται. Βέβαια, η τιμή της συχνότητας ταλάντωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και

από τον τύπο της γέφυρας (κρεμαστή,  καλωδιωτή,  δοκογέφυρα)  και από το υλικό

κατασκευής, μιας και οι κρεμαστές και καλωδιωτές μεταλλικές γέφυρες είναι πιο

εύκαμπτες από τις αντίστοιχες σύμμικτες (με πυλώνες οπλισμένου σκυροδέματος).

Ομοίως μία μεταλλική δοκογέφυρα μπορεί να είναι πιο εύκαμπτη και συνεπώς να

εμφανίζει μικρότερη συχνότητα ταλάντωσης από μία δοκογέφυρα οπλισμένου ή

προεντεταμένου σκυροδέματος με μεγαλύτερο άνοιγμα από αυτή.

Γενικότερα και κυρίως για τις κρεμαστές και καλωδιωτές γέφυρες φαίνεται να ισχύει

ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος του ανοίγματος (πιο εύκαμπτη κατασκευή)  τόσο

μεγαλύτερη είναι η περίοδος της ταλάντωσης και συνεπώς τόσο μικρότερη η συχνότητα

αυτής. Αντίστροφα, όσο μικρότερο είναι το μήκος των ανοιγμάτων τόσο πιο δύσκαμπτη

κατασκευή είναι και τόσο μικρότερη είναι η περίοδος της ταλάντωσης της και πιο μεγάλη

η συχνότητα αυτής. Αναλυτικότερα, θα μπορούσαμε χονδρικά να θεωρήσουμε κάθε

κατασκευή που ταλαντώνεται ως εκκρεμές (ανάστροφο για κτίριο κ.λ.π.) με περίοδο που

δίνεται από τη σχέση 2.1:

LT gp= 2                                                                                                  (Σχέση 2.1)

Όπου:

L: το μήκος από το κέντρο βάρους ισορροπίας προς το μέγιστο σημείο απόκλισής

του ή το ύψος του κτιρίου

Όσο πιο μεγάλο άνοιγμα και μικρότερη ακαμψία έχει η γέφυρα,  τόσο μεγαλύτερο

είναι το L και το Τ, και αντίστοιχα μικρότερη η συχνότητα.

Το ίδιο συμπέρασμα όμως,  δεν μπορούμε να πούμε ότι ισχύει κατά κανόνα και για

τις σύμμικτες γέφυρες και κυρίως αυτές που μπορεί να είναι έχουν μεταλλικό κατάστρωμα

και πυλώνες από οπλισμένο σκυρόδεμα ή/και άλλα υλικά όπως πέτρες, οπτοπλινθοδομή

κλπ. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις αν δεν γνωρίζουμε κάποιες παραμέτρους σχεδιασμού ή

αν δεν έχουμε κάποια εικόνα τους από την προσομοίωση της κατασκευής με κάποιο

μοντέλο, π.χ FEM (Nikolaou et al., 2003), είναι δύσκολο να προβλέψουμε τις
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αναμενόμενες τιμές των δυναμικών χαρακτηριστικών, μιας και η πλειοψηφία των μελετών

στη βιβλιογραφία ασχολείται με πολύ εύκαμπτες γέφυρες μεγάλων ανοιγμάτων ή πολύ

δύσκαμπτες προεντεταμένου σκυροδέματος. Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε, ότι ανάλογα

με την ιδιαιτερότητα της κάθε κατασκευής που μελετάται, κάποια τιμή ανάμεσα σε εκείνες

του Πίνακα 3.2 θα μπορούσε να είναι αποδεκτή.
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4.  Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

4.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Γέφυρα του Γοργοποτάμου (Σχ.4.1),  στις πλαγιές της Οίτης,  15  km  περίπου

βόρεια της Λαμίας, κατασκευάστηκε το 1905 πάνω από τον ομώνυμο ποταμό,

παραπόταμο του Σπερχειού, για τις ανάγκες του σιδηροδρομικού δικτύου Αθήνας –

Λάρισας, τμήμα του οποίου ήταν ήδη σε λειτουργία πριν από αρκετά χρόνια.

Το 1905 το ορεινό σιδηροδρομικό δίκτυο από Μπράλο μέχρι Λιανοκλάδι ήταν

υπό κατασκευή. Την 20 Ιουλίου 1905, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της

γέφυρας του Γοργοποτάμου, αρχίζει η εκμετάλλευση του τμήματος Μπράλου -

Λιανοκλαδίου και την 24 Αυγούστου 1908, αφού τελείωσαν  τα έργα, γίνεται η πρώτη

επίσημη λειτουργία της Γραμμής Αθήνας – Λάρισας (Ματζαρίδης, ?).

Σχήμα 4.1 Η Γέφυρα του Γοργοποτάμου (φωτογραφία από το website:
www.gorgopotamosvillage.gr)

Η κατασκευή της Γέφυρας όπως και η υπόλοιπη γραμμή από Μπράλο μέχρι

Λιανοκλάδι, έγινε από την  Γαλλική Εταιρεία "Batignoles" που ηγούταν της

νεοϊδρυθείσας "Εταιρεία Ελληνικών Σιδηροδρόμων" με Τεχνικό Διευθυντή τον Γάλλο

Κ.  Μπαρμπιέρ ,  Αρχιμηχανικό τον Γάλλο Μπερώ και μικτό συνεργείο από Γάλλους,

Άγγλους, Ιταλούς και Έλληνες μηχανικούς και εργάτες (Περιοδικό «Σιδηροτροχιά»,

2005).

Στην Γέφυρα του Γοργοποτάμου γράφτηκε μια από τις ενδοξότερες σελίδες της

νεότερης ιστορίας. Την νύχτα της 25 Νοεμβρίου του 1942, οι ενωμένες αντιστασιακές

οργανώσεις του Ε.Α.Μ και του Ε.Δ.Ε.Σ,  μαζί με Αγγλους Σαμποτέρ,  ύστερα από

http://www.gorgopotamosvillage.gr/
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απόφαση του συμμαχικού  στρατηγείου της Μέσης Ανατολής, ανατίναξαν την γέφυρα

προκαλώντας μεγάλη καθυστέρηση στην διέλευση των Γερμανών που πίεζαν τους

συμμάχους στην Αφρική. Η επιχείρηση ήταν δύσκολη, γιατί την γέφυρα φύλαγαν καλά

Ιταλοί φρουροί. Το σχέδιο καταστρώθηκε με προσοχή. Οι Έλληνες, χρησιμοποιώντας

πληροφορίες που πήραν από  ντόπιους βοσκούς, μέσα από μονοπάτια που οδηγούσαν

στην κοίτη του ποταμιού, έφτασαν κάτω από την Γέφυρα. Με μια αιφνιδιαστική

επίθεση εξουδετέρωσαν τους φρουρούς και η γέφυρα ανατινάχθηκε στο τμήμα εκείνο

που στηριζόταν από τους μεταλλικούς πυλώνες (Σχ.4.2).

Σχήμα 4.2 Η Γέφυρα του Γοργοποτάμου μετά την πρώτη ανατίναξη το 1942
(φωτογραφία από το website: www.gorgopotamosvillage.gr).

Η ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτάμου ήταν μια από τις πιο μεγάλες και

δύσκολες δολιοφθορές του Β'  παγκοσμίου πολέμου στα Βαλκάνια και ένα από τα

λαμπρότερα κατορθώματα της Εθνικής Αντίστασης.

Οι Ιταλοί ανακατασκεύασαν την γέφυρα που λειτούργησε ξανά τον Ιανουάριο

του 1943.  Ανέλαβαν οι ίδιοι την φρούρησή της Γέφυρας,  αλλά στην συνέχεια

ανέλαβαν την φύλαξη της οι Γερμανοί ,  διότι δεν είχαν πλέον  εμπιστοσύνη στους

Ιταλούς. Οι  Γερμανοί φεύγοντας ανατίναξαν ξανά την Γέφυρα, σε άλλο τμήμα της

αυτή τη φορά, στις 13 Οκτώβρη του 1944 (Πρωτόπαπας, ?, Σχ.4.3).  Η νέα γέφυρα

ανακατασκευάστηκε το 1948. Στο σχήμα 4.4 απεικονίζονται τα διάφορα στάδια

ανακατασκευής της γέφυρας.
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Σχήμα 4.3 Η Γέφυρα του Γοργοποτάμου μετά τη δεύτερη ανατίναξη το 1944
(φωτογραφία από το website: www.xronos.gr/specials).

Σχήμα 4.4 Τα διάφορα στάδια κατασκευής ή επανακατασκευής, λόγω των
ανατινάξεων, της γέφυρας του Γοργοποτάμου.

http://www.xronos.gr/specials
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4.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.2.1 Δομή

Η Γέφυρα του Γοργοποτάμου έχει συνολικό μήκος 211μ.  και ύψος 30μ.   Είναι

μια σύμμικτη κατασκευή με πολλές ιδιαιτερότητες, εξαιτίας των δύο ανακατασκευών

της, από τις ισάριθμες ανατινάξεις, που προαναφέρθηκαν (βλ.§4.1). Το κατάστρωμα

της γέφυρας αποτελείται από ξύλινους στρωτήρες (Σχ.4.5), οι οποίοι στηρίζονται σε

μεταλλικά, από χάλυβα, δικτυώματα (deck truss; Σχ.4.6).

Σχήμα 4.5 Το κατάστρωμα της γέφυρας του Γοργοποτάμου: αποτελείται από ξύλινους
στρωτήρες, μεταλλικές σιδηροτροχιές και βάση από μεταλλικά δικτυώματα
(φωτογραφία από επί τόπου επίσκεψη, Μάρτιος 2006).

Σε ότι αφορά τον τύπο του φορέα είναι μια δοκογέφυρα και τα ανοίγματά της

είναι απλά (simple spans). Αποτελείται από 7 ανοίγματα με μήκη που κυμαίνονται από

28μ έως 29μ.  Λόγω του γεγονότος ότι όλα τα ανοίγματά της έχουν μήκος μικρότερο

των 40μ, η γέφυρα αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως γέφυρα μικρού ανοίγματος.

Στηρίζεται σε 6 πυλώνες, από τους οποίους οι δύο είναι μεταλλικοί με

δικτυώματα (Μ1,  Μ2) και οι υπόλοιποι τέσσερις είναι κατασκευασμένοι κατά πάσα

πιθανότητα από οπτοπλινθοδομή ή/και τσιμέντο (Μ3,  Μ4,  Μ5,  Μ6). Επιπλέον, οι

πυλώνες Μ5 και Μ6 έχουν επιφανειακή λίθινη επίστρωση (Σχ.4.7). Το ύψος των

πυλώνων κυμαίνεται από 11μ έως 32μ περίπου.
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Σχήμα 4.6 Λεπτομέρεια του μεταλλικού καταστρώματος της γέφυρας του
Γοργοποτάμου. Είναι εμφανής η δικτυωτή μορφή των μεταλλικών στηριγμάτων.
(φωτογραφία από επί τόπου επίσκεψη, Μάρτιος 2006)

Πραγματοποιώντας μία σύγκριση μεταξύ του αρχικού σχεδίου του 1905 (Σχ.4.8)

και του σχεδίου της γέφυρας στη σημερινή της μορφή (Σχ.4.9) επιβεβαιώνονται οι

ιστορικές μαρτυρίες, ότι δηλαδή, το μόνο τμήμα που έμεινε ανέπαφο μετά τις δύο

ανατινάξεις είναι εκείνο που περικλείεται μεταξύ των πυλώνων Μ3 και Μ5 (ανοίγματα

IV, V). Συνεπώς οι παλαιότεροι πυλώνες είναι οι Μ3 και Μ4, έπειτα ακολουθούν οι Μ1

και Μ2 και οι πιο πρόσφατοι, που επισκευάστηκαν μετά την τελευταία ανατίναξη του

1944, είναι οι Μ5 και Μ6.

Σχήμα 4.7 Τμήμα της γέφυρας του Γοργοποτάμου όπου φαίνονται οι πυλώνες Μ3, Μ4,
Μ5 και Μ6. Είναι όλοι κατασκευασμένοι από τσιμέντο και λίθους διαφόρων
διαβαθμίσεων με τους δύο τελευταίους να έχουν επιστρωθεί και επιφανειακά με
λίθους. (φωτογραφία από επί τόπου επίσκεψη, Μάρτιος 2006)
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Σχήμα 4.8 Το σχέδιο της κάτοψης και της τομής γέφυρας του Γοργοποτάμου στη σημερινή
της μορφή. Σε ότι αφορά την οριζοντιογραφία το σχέδιο αυτό δεν εμφανίζει την
καμπυλότητα της γραμμής (φωτογραφία από τον Ο.Σ.Ε).

Σχήμα 4.9 Το αρχικό αυθεντικό σχέδιο της κάτοψης και της τομής του περάσματος
του Γοργοποτάμου κατά την κατασκευή της το 1905. Είναι εμφανής στο σχέδιο αυτό η
καμπυλότητα της γραμμής (φωτογραφία από το website:
www.gorgopotamosvillage.gr).

http://www.gorgopotamosvillage.gr/
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Σε ότι αφορά την οριζοντιογραφία της γέφυρας του Γοργοποτάμου, παρατηρούμε

ότι τα δύο σχέδια, του 1904 και του 1948, έχουν μεγάλες διαφορές σε ότι αφορά την

ακτίνα του τόξου και συνεπώς την καμπυλότητα της γραμμής. Στην πραγματικότητα,

μετά από την επί τόπου επιθεώρηση της κατασκευής,  καθώς και με τη χρήση

φωτογραφικού υλικού (Σχ.4.10), διαπιστώθηκε ότι η οριζοντιογραφία της γέφυρας

πλησιάζει με μεγαλύτερη ακρίβεια αυτή του σχεδίου του 1904, παρά του πιο

πρόσφατου σχεδίου του 1948.

Σχήμα 4.10 Φωτογραφία της γέφυρας του Γοργοποτάμου όπου φαίνεται η καμπυλότητα
της οριζοντιογραφίας της (φωτογραφία από το website: www.dpgr.gr/usergalleries)

4.2.2 Προβλήματα λειτουργίας

4.2.2.1 Γεωτεχνικά

Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της γέφυρας, εμφανίστηκαν προβλήματα

που αφορούσαν την ευστάθεια του εδάφους της περιοχής που κατασκευάστηκε η

γέφυρα. Τα σημαντικά αυτά προβλήματα δημιουργούνταν συνήθως μετά από μεγάλες

βροχοπτώσεις, γεγονός που είχε τις ρίζες του στο αργιλώδες – ιλυώδες υπέδαφος. Τα

σοβαρά αυτά προβλήματα αποτέλεσαν ακόμα και σημεία τριβής μεταξύ των κατά

καιρούς κυβερνήσεων και της αντιπολίτευσης (www.gorgopotamosvillage.gr).

4.2.2.2 Δυναμικά/Στατικά

Οι δύο καταστροφές και στη συνέχεια επισκευές – μετασκευές τις γέφυρας του

Γοργοποτάμου, είναι πολύ πιθανό να έχουν προκαλέσει την μεταβολή των δυναμικών

χαρακτηριστικών της. Επιπλέον, τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν παίξει σημαντικό

http://www.dpgr.gr/usergalleries
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ρόλο στη μη διαθεσιμότητα στοιχείων που να αφορούν χαρακτηριστικά μεγέθη

σχεδιασμού της γέφυρας, όπως το φορτίο σχεδιασμού, οι επιτρεπόμενες τιμές

τάσεων/παραμορφώσεων, οι επιτρεπόμενες τιμές μετατοπίσεων, οι χαρακτηριστικές

ιδιοσυχνότητες της γέφυρας κ.ά.  Το μόνο στοιχείο για τη γέφυρα που υπάρχει

διαθέσιμο από τον Ο.Σ.Ε είναι το σχέδιο που απεικονίζεται στο σχήμα 4.8. Όμως, θα

μπορούσε με επιφύλαξη να σημειωθεί ότι λόγω του τρόπου στηρίξεώς της, των μικρών

ανοιγμάτων της,  και του μεταλλικού καταστρώματός της,  η γέφυρα αυτή μπορεί να

χαρακτηριστεί σχετικά δύσκαμπτη κατασκευή και συνεπώς από πλευράς δυναμικών

χαρακτηριστικών αναμένονται μικρές περίοδοι ταλάντωσης (βλ§3.6).
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5.  ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι σαφές ότι η διαδικασία συλλογής των μετρήσεων αποτελεί ένα από τα

βασικότερα σημεία μίας μελέτης, έτσι ώστε το αποτέλεσμά της να μπορεί να στηριχθεί σε

πλήρη,  αξιόπιστα και ακριβή δεδομένα.  Με βάση αυτό το γνώμονα διαμορφώθηκε η

διαδικασία των μετρήσεων πεδίου για την παρακολούθηση της γέφυρας του

Γοργοποτάμου.  Ειδικότερα,  Ο σκοπός των μετρήσεων ήταν να διερευνηθεί για πρώτη

φορά αν τα νέα γεωδαιτικά όργανα, GPS σε kinematic mode και o ρομποτικός θεοδόλιχος

(RTS) σε υψίσυχνες καταγραφές (έως 10Hz) μπορούν να καταγράφουν την απόκριση

σιδηράς γέφυρας σε διέλευση συρμού. Ειδικότερα:

§ να προσδιοριστούν τα δυναμικά στοιχεία αυτής της απόκρισης (διάρκεια διέγερσης,

εύρος και συχνότητα ταλάντωσης)

§ να διερευνηθεί κατά πόσο οι επιπτώσεις της διέλευσης ενός τραίνου (μεταβολή

γεωμετρίας δορυφόρων,  multipath  effect)  καθιστούν δυνατή,  ακριβή και αξιόπιστη

τη μέτρηση με GPS

§ να διερευνηθεί κατά πόσο μπορούν να ευρεθούν κατάλληλα σημεία πάνω στο φορέα

ή προσαρτήματά του (πχ κουπαστή) των οποίων η κίνηση να είναι αντιπροσωπευτική

της δυναμικής παραμόρφωσης του φορέα, δεδομένου ότι οι σιδηρές γέφυρες τραίνου

λόγω κατασκευής και θέσης αποτελούν από τις πλέον δυσμενείς συνθήκες

μετρήσεων- για το λόγο αυτό εν μέρει δεν υπάρχουν και σχετικά αποτελέσματα στη

βιβλιογραφία.

§ Τέλος, να διερευνηθεί κατά πόσο η δυναμική απόκριση του φορέα μεταβάλλεται σε

σχέση με τον τύπο και την ταχύτητα του συρμού,  και μάλιστα σε διάφορες εποχές

του χρόνου (περιόδους «υγρές» και μη, με αποτέλεσμα σχεδόν κεκορεσμένα ή μη

εδάφη θεμελίωσης αντίστοιχα - φαινόμενο αλληλεπίδρασης εδάφους- κατασκευής,

Mohammadi and Karabalis, 1995) ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός ορίων για

την ασφαλή και ταχεία διέλευση των τρένων.

Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού η διαδικασία των μετρήσεων πεδίου χωρίστηκε σε

τρία στάδια:

1. Αρχικά, επελέγη ο εξοπλισμός που απαιτείτο για τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων

μετρήσεων και πραγματοποιήθηκε μία αναγνωριστική εξέταση του χώρου έτσι ώστε
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να εντοπιστούν τα των κατάλληλα σημεία για την τοποθέτηση τόσο των οργάνων

όσο και του λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού (π.χ ανακλαστήρες). Επιπλέον, κάποια

βοηθητικά εξαρτήματα (π.χ μεταλλικές κοχλιωτές βάσεις) σχεδιάστηκαν και

κατασκευάστηκαν στο Μηχανουργείο του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου

Πατρών, έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες συνθήκες.

2. Στη συνέχεια, και αφού τοποθετήθηκε στη θέση του όλος ο εξοπλισμός

πραγματοποιήθηκε ικανοποιητικός αριθμός – μετρήσεων και καταγράφηκε επαρκής

αριθμός δεδομένων έτσι ώστε να απαντηθούν τουλάχιστον τα πρώτα από τα

ερωτήματα που τέθηκαν προηγουμένως.

3. Τα δεδομένα μεταφέρθηκαν από τα όργανα (GPS, RTS) σε ηλεκτρονικό υπολογιστή

με τη χρήση ειδικών λογισμικών και αποθηκεύτηκαν εκεί σε αρχική μορφή (raw

data), έτσι ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία και ανάλυσή τους.

5.2  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

5.2.1 Διαδικασία επιλογής σημείων μέτρησης

Τα σημεία μέτρησης και τοποθέτησης των οργάνων στη γέφυρα του Γοργοποτάμου

επελέγησαν έτσι ώστε να πληρούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Το σημαντικότερο

γεγονός ήταν οι δυνατότητες και οι περιορισμοί που έθετε η ίδια η γεωμετρία της γέφυρας

και ο στόχος ότι τα όργανα θα έπρεπε να είναι πακτωμένα πάνω της για να ακολουθούν με

τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο την ταλάντωση της.  Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν

και οι μετρήσεις-καταγραφές να θεωρηθούν αξιόπιστες. Τέτοια σημεία θα μπορούσαν να

βρίσκονται στο μέσον κάποιου ανοίγματος, όπου αναμένονται και οι μέγιστες

μετατοπίσεις-μετακινήσεις, ή πάνω από κάποιον πυλώνα και να είναι τα εξής:

§ Πάνω σε κάποιον από τους στρωτήρες της γέφυρας. Αυτή η περίπτωση έχει το

μειονέκτημα ότι δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί εκεί η κεραία του GPS,  λόγω

έλλειψης χώρου και ελάχιστης ορατότητας στον ορίζοντα , παρά μόνο κάποιος

ανακλαστήρας RTS.

§ Στην κουπαστή της γέφυρας. Αυτή η περίπτωση έχει το πλεονέκτημα ότι μπορούν

να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα και οι δύο μέθοδοι (GPS, RTS). Έχει, όμως, και

το μειονέκτημα ότι μπορεί η κουπαστή και κατά συνέπεια και τα όργανα να

εμφανίσουν φαινόμενα δευτερευουσών ταλαντώσεων στον άξονα εκείνο που είναι
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κάθετος στον άξονα της γραμμής. Δηλαδή, η κουπαστή μπορεί να θεωρηθεί ότι

ακολουθεί με μεγάλη ακρίβεια την ταλάντωση της γέφυρας στον κατακόρυφο και

το διαμήκη άξονά της,  αλλά όχι και στον εγκάρσιο.  Βέβαια,  για τις ανάγκες του

συγκεκριμένου πειράματος είναι αρκετό να λαμβάνουμε καλές παρατηρήσεις

κυρίως  στον κατακόρυφο άξονα.

§ Στον διάδρομο διέλευσης των πεζών. Σε αυτή την περίπτωση για να επιτευχθεί η

πάκτωση των οργάνων στη γέφυρα θα έπρεπε να δημιουργηθεί μία κατασκευή που

για να εφαρμόσει πλήρως στη γέφυρα,  θα χρειαζόταν να τρυπήσει το μεταλλικό

κατάστρωμα του διαδρόμου. Αυτό δεν ήταν εφικτό να γίνει, μιας και δεν μπορούσε

να δοθεί τέτοια άδεια από τον ΟΣΕ. Επιπλέον, υπάρχει και το ίδιο μειονέκτημα με

τη λύση του στρωτήρα,  ότι δηλαδή η κεραία του GPS  δεν θα λάμβανε καλή

ποιότητα σήματος λόγω εμποδίων (στη συγκεκριμένη περίπτωση εκτός από τον

ίδιο τον συρμό θα ήταν εμπόδιο και η κουπαστή).

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που συνετέλεσε στην επιλογή των σημείων

μέτρησης, ήταν ότι έπρεπε η κεραία του GPS και ο ανακλαστήρας να είναι τοποθετημένοι

στο ίδιο σημείο κάθε φορά, έτσι ώστε να λαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τις μετακινήσεις

–  μετατοπίσεις του ίδιου σημείου και έτσι να είναι δυνατόν στη συνέχεια να

πραγματοποιηθεί σύγκριση των καταγραφών τους.

Έπειτα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο το γεγονός ότι η κεραία του δορυφορικού

συστήματος αναφοράς έπρεπε να τοποθετηθεί σε κάποιο σημείο που να έχει καλή

ορατότητα στον ορίζοντα, έτσι ώστε να μπορεί να λαμβάνει σήμα από όσο το δυνατόν

περισσότερους δορυφόρους και να μην εμποδίζεται η λήψη αυτού από κάποιο φυσικό ή

άλλο εμπόδιο. Όπως μπορούμε να δούμε στο σχήμα 5.1 η περιοχή γύρω από τη γέφυρα

δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα για την καλή λήψη σήματος από τουλάχιστον 4

δορυφόρους, μιας και τα βουνά που είναι στην περιοχή δεν έχουν ικανό ύψος ούτε είναι σε

πολύ κοντινή απόσταση ώστε να μειώνουν την ορατότητα της  δέκτη.

5.2.1.1 Σφάλματα και περιορισμοί στις μετρήσεις

Ήταν αναμενόμενο ότι κατά τη διάρκεια διέλευσης του τρένου θα εμφανίζονταν

σφάλματα στις καταγραφές του GPS λόγω του ότι θα εμποδιζόταν η λήψη του σήματος

από κάποιους δορυφόρους (πιο συγκεκριμένα,  το GPS  δεν θα μπορούσε να λάβει σήμα

από δορυφόρους από όλες τις πλευρές του ορίζοντα, αλλά μόνο από κάποιους που θα
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βρίσκονταν στο αριστερό μισό του) και σε μικρότερο βαθμό θα παρουσιαζόταν και το

φαινόμενο της πολλαπλής διαδρομής του σήματος (multipath effect). Η αλλαγή της

γεωμετρίας των δορυφόρων θα είχε ως αποτέλεσμα τη φαινομενική μετατόπιση της

κεραίας (Σχ.5.2).

Σχήμα 5.1 Δορυφορική φωτογραφία με εμφανές το ανάγλυφο της περιοχής που
περιβάλλει τη γέφυρα του Γοργοποτάμου. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο
εμπόδιο σε πολύ κοντινή απόσταση με τη γέφυρα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αρκετά καλή
ορατότητα του ορίζοντα και κατά συνέπεια και είναι δυνατή η λήψη καλής ποιότητας
σήματος από τους γεωδαιτικούς δορυφόρους. (φωτογραφία από το website:
earth.google.com)

Αναλυτικότερα, όταν θέλουμε να υπολογίσουμε κάποιους αγνώστους (πχ

συντεταγμένες σημείων), κυρίως με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, είναι σαν να

λύνουμε μια εξίσωση της μορφής:

× = +A x l u                                                                                                  (Σχέση 5.1)

Όπου:

Α: πίνακας παραμέτρων,

χ: άγνωστοι,

λ: μετρήσεις,

υ: σφάλματα, που θεωρούμε μικρά και ίσως με κανονική κατανομή
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και η καλύτερη λύση δίνεται ως (Mikail and Ackermann 1976):

$ = ×x B l                                                                                                     (Σχέση 5.2)

Όπου:

$x : εκτιμήτρια των αγνώστων

Β: ένα μητρώο συναρτήσει του Α ανεξάρτητο των μετρήσεων, που δίνεται από τη

σχέση,

( ) 1-
= T TB A A A                                                                                         (Σχέση 5.3)

Όπου:
TA : ανάστροφος του πίνακα Α

Αυτό σημαίνει ότι μία λύση (π.χ συντεταγμένες σημείων) εξαρτάται από δύο

παραμέτρους, τη γεωμετρία των μετρήσεων που εκφράζει το Β (ή καλύτερα το Α) και την

ακρίβεια των μετρήσεων που εκφράζει το λ (μετρήσεις).  Αν αλλάξει η γεωμετρία των

δορυφόρων αλλάζει το Α, αν έχουμε σφάλματα (πχ φαινόμενο πολλαπλής διαδρομής του

σήματος) τότε επηρεάζεται το λ. Συνήθως επιδρά ο συνδυασμός και των δύο.

5.2.1.2 Τελική επιλογή σημείων μέτρησης

Εξαιτίας, λοιπόν, όλων των προαναφερθέντων παραμέτρων κατέστη αναγκαίο να

τοποθετηθούν τα όργανα,  και ιδιαίτερα η κεραία του GPS, στο ψηλότερο δυνατό σημείο

στη γέφυρα. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε η εμπειρία από τις παρακολουθήσεις μεγάλων

καλωδιωτών και κρεμαστών γεφυρών, καθώς και γεφυρών με δοκούς μικρότερων

ανοιγμάτων (βλ.§3.2.5; §3.3.4).

Συμπερασματικά, τα σημεία που τελικά επελέγησαν για την τοποθέτηση των

ανακλαστήρων και της κεραίας GPS, που μαζί αποτελούσαν τον σταθμό μέτρησης, ήταν

τα εξής (Σχ.5.3):

1. ένα σημείο (Νο1) στην κουπαστή της γέφυρας πάνω από τον πυλώνα Μ2.
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2. ένα δεύτερο σημείο (Νο2) στον στρωτήρα στο μέσον του ανοίγματος ΙΙΙ μεταξύ των

πυλώνων Μ2 και Μ3.

3. ένα τρίτο σημείο (Νο3) στην κουπαστή της γέφυρας, στο μέσον του ανοίγματος IV

μεταξύ των πυλώνων Μ2 και Μ3.

Στο σταθμό μέτρησης πάνω στην κουπαστή της γέφυρας τοποθετήθηκαν τα όργανα

και των δύο μεθόδων μέτρησης (GPS, RTS) ενώ στον στρωτήρα μπορούσε να τοποθετηθεί

μόνο ανακλαστήρας μιας και η κεραία του GPS δεν θα μπορούσε να λάβει σήμα, κυρίως

κατά το χρονικό διάστημα ενδιαφέροντος (διέλευσης του συρμού).

5.2.2  Όργανα συλλογής μετρήσεων πεδίου

5.2.2.1 Όργανα της μεθόδου DGPS

Κατά την ενόργανη παρακολούθηση της γέφυρας του Γοργοποτάμου,  οι μετρήσεις

με το δορυφορικό σύστημα αναφοράς πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο

differential GPS (DGPS) σε μορφή «kinematic». Η επεξεργασία των μετρήσεων

πραγματοποιήθηκε εκ των υστέρων,  δηλαδή με τη μέθοδο Post-processing  και όχι σε

πραγματικό χρόνο, που είναι η μέθοδος RTK (βλ.§3.2.4).

Για το σκοπό αυτό,  χρησιμοποιήθηκε ένα ζεύγος οργάνων GPS,  εκ των οποίων το

ένα τοποθετήθηκε πάνω στη γέφυρα για να καταγράφει τις μετακινήσεις κατά τη διέλευση

των συρμών σε τρισδιάστατο σύστημα συντεταγμένων και το άλλο χρησιμοποιήθηκε σαν

δέκτης αναφοράς. Το καθένα GPS αποτελείτο από:

§ μία κεραία τύπου JAVAD (JPSLegacy-E; Σχ.5.4α) η οποία τοποθετήθηκε στα

επιλεγμένα σημεία 1 και 3 (βλ.Σχ.5.3).

§ ένα δέκτη διπλής συχνότητας, τύπου JAVAD (Legacy-H; Σχ.5.4β), ο οποίος ήταν

συνδεδεμένος με την κεραία μέσω καλωδίου και είχε στερεωθεί σε τυχαία θέση

πλησίον αυτής.

§ μία μπαταρία τάσης 12V που ήταν συνεχώς συνδεδεμένη με τον δέκτη και στην ίδια

θέση με αυτόν, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διακοπής παροχής ρεύματος κατά

την διάρκεια των πειραμάτων.
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Σχήμα 5.2 Μεταβολή της γεωμετρίας των δορυφόρων και εμφάνιση του φαινομένου της
πολλαπλής διαδρομής τους σήματος,  κατά τη διάρκεια διέλευσης ενός συρμού από τη
γέφυρα του Γοργοποτάμου.
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Σχήμα 5.3 Σχέδιο της γέφυρας του Γοργοποτάμου, πάνω στην οποία έχουν επισημανθεί οι
τρεις σταθμοί λήψης δεδομένων κατά τη διέλευση συρμών.

Οι δέκτες αυτοί έχουν δυνατότητα καταγραφής μετρήσεων με συχνότητες  10 και 20

Hz,  ενώ έχουν δυνατότητα ανάλυσης και των δύο συχνοτήτων (L1  και L2)  του σήματος

που λαμβάνει η κεραία του GPS. Με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, η

ακρίβεια των μετρήσεων του GPS για όλες τις περιπτώσεις τις μεθόδου DGPS, όπως αυτές

έχουν αναφερθεί αναλυτικά στην παράγραφο 3.2.4, παρουσιάζονται στον πίνακα 5.1

(Topcon, 2004).

                      Σχήμα 5.4 (α) Κεραία JAVAD Legacy-E, (β) δέκτης Legacy-H

Με βάση τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι για τις μετρήσεις της παρούσας μελέτης, η

τυπική ακρίβεια των μετρήσεων είναι της τάξεως των 5mm ± 0.5ppm για τις οριζόντιες

συντεταγμένες (διαμήκεις και εγκάρσιες) και των 8mm ± 0.5ppm για την κατακόρυφη. Το

αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από την επαλληλία των σφαλμάτων που αθροίζονται με βάση

(α) (β)
(α)
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το σχετικό Νόμο  (Νόμος Μετάδοσης των Σφαλμάτων; Bomford, 1971) ως άθροισμα

μεταβλητοτήτων (δηλ. των τετραγώνων του τυπικού σφάλματος).

Πίνακας 5.1 Τυπικές προδιαγραφές ακρίβειας από την Topcon για τις τρεις περιπτώσεις
τις μεθόδου DGPS (Topcon, 2004). Το σύμβολο ±, υποδηλώνει άθροισμα σφαλμάτων με
βάση το Νόμο Μετάδοσης των Σφαλμάτων (Bomford, 1971). Η μονάδες ppm (parts per
million), δηλώνουν την αβεβαιότητα λόγω μήκους της βάσης (απόσταση δεκτών GPS)

Μέθοδος μετρήσεων

DGPS

Ακρίβεια στις οριζόντιες

συντεταγμένες (διαμήκεις και

εγκάρσιες)

Ακρίβεια στην

κατακόρυφη

συντεταγμένη

Post-Process

Static, Rapid Static 3mm ± 0.5ppm 6mm ±0.5ppm

Post-Process Kinematic 5mm ± 0.5ppm 8mm ±0.5ppm

RTK 10mm ±1.0ppm 15mm ± 1.0ppm

Οι ακρίβειες που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα για το συγκεκριμένο τύπο

GPS της Topcon είναι συμβατικές και μπορούν να θεωρηθούν αρκετά καλές συγκρίνοντας

αυτές και με τις αντίστοιχες ακρίβειες των GPS και άλλων εταιριών και πιο πρόσφατων

μοντέλων. Στον πίνακα 5.2 παρουσιάζονται οι ακρίβειες σύγχρονων οργάνων GPS των

εταιριών Leica, Topcon και Trimble, οι οποίες θεωρούνται και από τις πιο αξιόπιστες στο

χώρο του GPS.

Οι ακρίβειες που παρουσιάζονται στον πίνακα 5.1,  5.2  για διάφορα GPS

αναφέρονται στην ακρίβεια των οργάνων όσον αφορά κυρίως την επαναληψιμότητα των

μετρήσεων και δείχνουν ότι το σύστημα GPS που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να θεωρηθεί

αρκετά καλό και αντιπροσωπευτικό όσο αφορά τις σημερινές δυνατότητές του

συστήματος.

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.2.4 έχει πραγματοποιηθεί

συστηματική πειραματική εκτίμηση της ακρίβειας των μετρήσεων kinematic,  τόσο post-

processing  όσο και RTK  από τους Nickitopoulou  et  al.  (2006),  καθώς και από τους

Psimoulis and Stiros (2006) και Psimoulis et al. (2006, 2005), για την εκτίμηση της

ακρίβειας των μετρήσεων της μεθόδου kinematic  post-processing.  Συμπερασματικά οι

τελευταίες μελέτες κατέληξαν στο ότι το GPS μπορεί να καταγράψει με ακρίβεια

(σφάλματα της τάξης των 1-2 mm) ταλαντώσεις με συνολικό εύρος ≥4cm για συχνότητες
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διέγερσης ≤4 Hz, καθώς και μικρότερου εύρους ταλαντώσεις με εξίσου καλή ακρίβεια και

για μικρές συχνότητες διέγερσης.

Πίνακας 5.2 Ακρίβειες οργάνων GPS διάφορων εταιριών για τις τρεις περιπτώσεις τις
μεθόδου DGPS (www.leica-geosystems.com; www.trimble.com; www.topcon.com)

Post-Process Static Post-Process Kinematic Real-Time Kinematic (RTK)

Leica GPS 1200

horizontal: 3mm±0.5ppm

vertical: 6mm±0.5ppm

horizontal: 10mm±1ppm

vertical: 20mm±1ppm

horizontal: 10mm±1ppm

vertical: 20mm±1ppm

Topcon HiperPro

horizontal: 3mm±0.5ppm

vertical: 6mm±0.5ppm

horizontal: 10mm±1ppm

vertical: 15mm±1ppm

Trimble GPS 5700

horizontal: 3mm±0.5ppm

vertical: 6mm±0.5ppm

horizontal: 10mm±1ppm

vertical: 20mm±1ppm

5.2.2.2 Ρομποτικός θεοδόλιχος (RTS)

Ο ρομποτικός θεοδόλιχος (robotic total station) που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο Leica

TCA 1200 (Σχ.5.5). Έχει όλες τις δυνατότητες των ρομποτικών θεοδόλιχων, δηλαδή

αναγνώριση στόχου, παρακολούθηση κινούμενου στόχου σε τρισδιάστατο σύστημα

συντεταγμένων, αυτόματη καταγραφή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανά συγκεκριμένη

υψομετρική διαφορά, ή ανά τακτές αποστάσεις. Παρέχει επίσης την δυνατότητα, να

αποθηκεύει τις μετρήσεις σε εσωτερική μνήμη (χωρητικότητας 256 MB) ή με κατάλληλη

σύνδεση απευθείας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 3.3.2 κάποιες χαρακτηριστικές

προδιαγραφές που δίνονται από τον κατασκευαστή του και αφορούν την εφαρμογή της

παρακολούθησης ταλαντώσεων είναι οι εξής:

§ Συχνότητα καταγραφής:          έως και 10 Ηz

§ Ακρίβεια μέτρησης:                 5 mm ± 2 ppm

§ Μέγιστο μήκος σκόπευσης:     3000 m

§ Ταχύτητα κινούμενου στόχου: 5 m/sec όταν ο στόχος βρίσκεται στα 20 m

                                                    25 m/sec όταν ο στόχος βρίσκεται στα 100m

http://www.leica-geosystems.com/
http://www.trimble.com/
http://www.topcon.com/
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                              Σχήμα 5.5 Ρομποτικός θεοδόλιχος Leica TCA 1200

Επιπλέον, στην παράγραφο 3.3.2, παρουσιάζονται κάποια κατασκευαστικά

χαρακτηριστικά των RTS τεσσάρων κατασκευαστριών εταιριών. Από τη μεταξύ τους

σύγκριση, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι το RTS που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να θεωρηθεί

εξίσου καλό σε σχέση με τους άλλους RTS  των άλλων τριών εταιριών,  και συνεπώς

αντιπροσωπευτικό RTS όσον αφορά για την ακρίβεια της καταγραφής των ταλαντώσεων.

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.3.3 στις εργασίες των Psimoulis and Stiros

(2006) και Psimoulis et al. (2006, 2005), έχουν διερευνηθεί και τεκμηριωθεί οι

δυνατότητες του RTS (Leica TCA 1200) σε ότι αφορά την ακρίβεια των καταγραφών

παλινδρομικών κινήσεων με ταχύτητα μέχρι 20m/sec περίπου και τα αποτελέσματα που

προέκυψαν κατέληξαν στο ότι το RTS είναι κατάλληλο για την παρακολούθηση

ταλαντώσεων και δυναμικών κινήσεων με μεγάλη ακρίβεια και μπορεί να προσδιορίσει με

ακρίβεια την συχνότητα διέγερσης για χαμηλόσυχνες ταλαντώσεις (μέχρι και 1 Hz), αλλά

και για πιο υψίσυχνες κινήσεις με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και κατάλληλης

διάταξης για μην υπάρχει το πρόβλημα των απωλειών μετρήσεων.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρομποτικός θεοδόλιχος που

χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη αναβαθμίστηκε με την προσθήκη ενός τέτοιου

λογισμικού, το οποίο επιτρέπει τη συλλογή μετρήσεων με μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά και

πάλι με μη σταθερό ρυθμό. Δηλαδή, ακόμα και αν ρυθμός λήψης μετρήσεων οριζόταν

ίσος με 10Hz από τον χειριστή του οργάνου, το ίδιο μπορούσε στην πράξη να αποθηκεύσει

καταγραφές με μη σταθερή συχνότητα που έπαιρνε τιμές γύρω στα 6 με 7Hz. Η

μεγαλύτερη ακρίβεια των καταγραφών έγκειται στο ότι η χρήση του συγκεκριμένου
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λογισμικού εμφανίζει τον χρόνο λήψης των δεδομένων σε μορφή hour:min:sec:sec”,

δηλαδή με ανάλυση της τάξεως εκατοστού του δευτερολέπτου, ενώ με το λογισμικό του

κατασκευαστή η ανάλυση είναι της τάξεως δεκάτου του δευτερολέπτου, καθώς και στο ότι

παρέχει και διάφορες άλλες πληροφορίες για τις μετρήσεις όπως τη μεταβολή της

οριζόντιας και της κατακόρυφης γωνίας στόχευσης.

5.2.2.3 Ανακλαστήρας τύπου AGA

Οι ανακλαστήρες που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα για τη συλλογή δεδομένων

με τη χρήση του ρομποτικού θεοδόλιχου, ήταν πρισματικοί ανακλαστήρες υψηλής

ποιότητας και κόστους και οι δύο εξ’αυτών ήταν τύπου AGA (Σχ.5.6).  Οι ανακλαστήρες

τύπου AGA έχουν διάμετρο 70mm και επιτρέπουν σκόπευση υπό γωνία που να κυμαίνεται

στο διάστημα 30 έως 90 μοίρες και χρησιμοποιήθηκαν για τις μετρήσεις στην κουπαστή

της γέφυρας,  δηλαδή στα σημεία 1  και 3  του σχήματος 5.3.  Για τις μετρήσεις στο

στρωτήρα (σημείο 2) χρησιμοποιήθηκαν οι λοιποί ανακλαστήρες.

Όλοι οι ανακλαστήρες είναι εξαρτήματα που η χρήση τους επιτρέπει την ανάκλαση

του μέγιστου ποσοστού του σήματος που εκπέμπει ο ρομποτικός θεοδόλιχος σε

συγκεκριμένο σταθερό σημείο.

Σχήμα 5.6 Ανακλαστήρας τύπου AGA.

5.2.2.4 Μεταλλική κοχλιωτή βάση

Για την σταθερή τοποθέτηση της κεραίας του GPS  και των ανακλαστήρων στην

κουπαστή της γέφυρας σχεδιάστηκαν και να κατασκευάστηκαν στο Μηχανουργείο του
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Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, μεταλλικές βάσεις (Σχ.5.7), έτσι ώστε να

μπορούν να πακτωθούν στην κουπαστή και παράλληλα να μπορούν να βιδωθούν επάνω

τους τα όργανα με την εξής σειρά: πρώτα το τρικόχλιο, μετά ο ανακλαστήρας και πάνω

από αυτόν η κεραία του GPS (Σχ. 5.8)

Σχήμα 5.7 Η μεταλλική κοχλιωτή βάση, που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ειδικά για
τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης, έχει πακτωθεί στην κουπαστή της γέφυρας στο
μέσον του ανοίγματός της.

Σχήμα 5.8 Η μεταλλική κοχλιωτή βάση φέρουσα τον ανακλαστήρα και την κεραία του
GPS.  Στη φωτογραφία φαίνεται επίσης και ο δέκτης και η μπαταρία του GPS που είναι
σταθερά τοποθετημένοι σε κοντινή απόσταση από τα όργανα συλλογής μετρήσεων.
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5.3 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Οι μετρήσεις στη γέφυρα του Γοργοποτάμου πραγματοποιήθηκαν με δύο

ανεξάρτητες γεωδαιτικές μεθόδους (βλ.κεφ.3):

Ø Τη μέθοδο καταγραφής μετακινήσεων-μετατοπίσεων Post-Processing kinematic

DGPS με τη χρήση του δορυφορικού συστήματος αναφοράς (βλ.§5.2.2.1).

Ø Τη μέθοδο καταγραφής μετακινήσεων-μετατοπίσεων με τη χρήση ρομποτικού

θεοδόλιχου (RTS).

Αφού,  πρώτα,  τοποθετήθηκαν όλα τα όργανα στα επιλεγμένα σημεία πάνω στη

γέφυρα (με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα 5.8), εγκαταστάθηκε και ο ρομποτικός

θεοδόλιχος πάνω σε έναν τρίποδα, σε ένα πλάτωμα απέναντι από τη γέφυρα (Σχ.5.9α) και

σε απόσταση περίπου 100μ, έτσι ώστε να έχει καλή ορατότητα προς τα σημεία μέτρησης.

Επίσης, εγκαταστάθηκε σε σταθερό σημείο κοντά στη γέφυρα και  η κεραία και ο δέκτης

αναφοράς της μεθόδου DGPS (Σχ.5.9β), που στη συνέχεια θα χρησιμοποιείτο για την

απαλοιφή των σφαλμάτων του κινητού δέκτη.

Σχήμα 5.9 Τοποθέτηση των σταθερών οργάνων στην περιοχή γύρω από τη γέφυρα του
Γοργοποτάμου,  (α)  εγκατάσταση του Ρομποτικού Θεοδόλιχου σε ένα πλάτωμα απέναντι
από τη γέφυρα σε απόσταση 100m περίπου, (β) εγκατάσταση της κεραίας και του δέκτη
αναφοράς της μεθόδου  DGPS σε κοντινό σημείο στη γέφυρα.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 12/04/2006 και στις 12/07/2006. Το GPS

κατέγραφε μετρήσεις με συχνότητα 20 Ηz, ενώ η συχνότητα καταγραφής του RTS είχε

ρυθμιστεί στα 10Hz, αλλά στην πράξη μπορούσε να καταγράφει με μη σταθερή συχνότητα

που κυμαινόταν στο διάστημα 6-7Hz. Κατά τις δύο ημέρες των μετρήσεων πεδίου

διέσχισαν τη γέφυρα 14  συρμοί καθώς και ένας μικρός βοηθητικός συρμός,  που για τις
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ανάγκες του πειράματος διέσχισε τη γέφυρα τέσσερις φορές. Οι συρμοί αυτοί διέφεραν

στο μήκος τους, δηλαδή στον αριθμό των βαγονιών και κατά συνέπεια και στο βάρος τους,

καθώς και στην ταχύτητα διέλευσης τους από τη γέφυρα. Αναλυτικότερα, κατά την πρώτη

ημέρα των μετρήσεων από τη γέφυρα πέρασαν τέσσερις επιβατικοί συρμοί με 5-9 βαγόνια.

Κατά τη δεύτερη ημέρα πέρασαν δύο εμπορικοί συρμοί με 14 και 17 βαγόνια ο καθένας,

οκτώ επιβατικοί, που ο αριθμός τους όπως και την πρώτη μέρα κυμαινόταν από 5 έως 9,

καθώς και ο μικρός βοηθητικός συρμός που ουσιαστικά αποτελείτο μόνο από μία μηχανή

τραίνου.

Ο ρομποτικός θεοδόλιχος κατέγραψε επιτυχώς την απόκριση της γέφυρας κατά τη

διέλευση 12 συρμών και τριών εκ των τεσσάρων διελεύσεων του βοηθητικού. Με τη

μέθοδο DGPS καταγράφηκαν αντίστοιχα οι μετακινήσεις ή/και ταλαντώσεις της γέφυρας

σε 8 περιπτώσεις. Ταυτόχρονα και από τις δύο μεθόδους, ελήφθησαν μετρήσεις κατά τη

διέλευση 7 συρμών.

Για την διεξαγωγή των μετρήσεων, υπήρχε πάντα στο πεδίο ένας υπεύθυνος του

ΟΣΕ, ο οποίος επικοινωνούσε με τον υπεύθυνο του σταθμού του Λειανοκλαδίου στη

Λαμία και μας ενημέρωνε για τα δρομολόγια των συρμών και τον χρόνο διέλευσής τους

από τη γέφυρα.  Περίπου 5  λεπτά πριν από τη διέλευση κάποιου συρμού,  όλα τα όργανα

τίθεντο σε λειτουργία έτσι ώστε να είναι εμφανές στις καταγραφές και ένα διάστημα

ηρεμίας πριν από τη διέλευση του συρμού. Ομοίως, και κατόπιν της διελεύσεως τα όργανα

συνέχιζαν να λαμβάνουν καταγραφές μικρότερης, όμως, χρονικής διάρκειας για τον ίδιο

λόγο. Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο, ότι δεν ήταν δυνατή η συνεχής καταγραφή των

οργάνων όλο το χρονικό διάστημα παραμονής μας στο πεδίο γιατί αφενός μεν υπήρχε ο

κίνδυνος να σταματήσει η λειτουργία της μπαταρίας τους, η επαναφόρτιση της οποίας δεν

ήταν δυνατή στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά και να ήταν είναι χρονοβόρα διαδικασία,

αφετέρου υπήρχε ο κίνδυνος να καταληφθεί πλήρως η μνήμη τους και να σταματούσε έτσι

η λειτουργία τους. Φυσικά, η τελευταία περίπτωση θα μπορούσε να προσπελαστεί με τη

μεταφορά των μετρήσεων σε φορητό υπολογιστή που υπήρχε στο σημείο, αλλά και πάλι

αυτό θα απαιτούσε αρκετό χρόνο.

Τέλος για την επαλήθευση των μετρήσεων πεδίου από τα όργανα, ο χειριστής κάθε

οργάνου κατέγραφε σε μία φόρμα (Πίν.5.3), όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα

χρειάζονταν στη συνέχεια κατά την επεξεργασία των μετρήσεων. Τέτοιου είδους

πληροφορίες είναι, ο αριθμός των δευτερολέπτων που έδειχνε η οθόνη του οργάνου κατά

την είσοδο του συρμού στη γέφυρα, κατά το πέρασμα της αρχής του πρώτου βαγονιού από
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τη θέση του ανακλαστήρα ή/και της κεραίας του GPS, και τα ίδια στοιχεία σημειώνονται

και για την έξοδο του συρμού. Αυτές οι σημειώσεις θα ήταν πολύ χρήσιμες αργότερα για

τον ακριβή εντοπισμό του χρονικού διαστήματος ενδιαφέροντος, δηλαδή της διέλευσης

του συρμού από τη γέφυρα. Επίσης, ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι το αν

κατέγραφαν ταυτόχρονα τα όργανα των δύο μεθόδων κ.ά.

Πίνακας 5.3 Αντιπροσωπευτικός πίνακας μετρήσεων πεδίου στη Γέφυρα του
Γοργοποτάμου με τη χρήση RTS. Ημερομηνία μετρήσεων: Τετάρτη 12 Ιουλίου 2006 και
ώρα: 07:00 – 13:00.

α/α
Όνομα

εργασίας

(job)

Ώρα

έναρξης

μετρήσεων

Αριθμός

μέτρησης

εισόδου

(sec)

Αριθμός

μέτρησης στον

ανακλ/ρα (sec)

Αριθμός

μέτρησης

εξόδου (sec)

Θέση

σημείου

μέτρησης

Αριθμός

αμαξ/χίας

Αριθμ.

βαγονιών
Κατ/νση GPS

αρχή τέλος

1 gor1 07:40 3000 - 3110 3210 1 41/47 9
Προς

Αθήνα
Όχι

2 gor2 07:58 1 - - 129 » 70 5
Προς

Λαμία
Όχι

3 gor3 08:12 159 - 220 260 »
Μικρό

βοηθητικό
1/2

Προς

Αθήνα
Όχι

4 gor4 - 348 448 594 625 »
Εμπορική

23501
14

Προς

Αθήνα
Ναι

5 gor5 Δέν μέτρησε » 50 -
Προς

Λαμία
Όχι

6 gor6 08:52 118 183 239 250 » 51 4
Προς

Αθήνα
Ναι

7 gor7 10:10 340 370 430 480 3 882 4
Προς

Αθήνα
Ναι

8 gor8 10:31 385 460 595 650 » 603 8
Προς

Λαμία

Ναι

9 gor9 10:40 195 265 275 330 »
Μικρό

βοηθητικό
1/2

Προς

Αθήνα
Όχι

10 » 19 60 70 120 »
Μικρό

βοηθητικό
1/2

Προς

Λαμία
Όχι

11 » Δεν μέτρησε »
Μικρό

βοηθητικό
1/2

Προς

Αθήνα
Όχι

12 gor10 11:02 1540 1580 1671 1720 »
Εμπορική

500
17

Προς

Λαμία
Όχι

13 gor11 11:57 510 540 590 625 » 52 5
Προς

Λαμία
Ναι

14 gor12 12:11 880 930 990 1035 » 53 5
Προς

Αθήνα
Ναι
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5.4 ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία συλλογής των μετρήσεων στο πεδίο, ξεκίνησε η

μεταφορά τους με τη χρήση ειδικών λογισμικών από τα όργανα σε ηλεκτρονικό

υπολογιστή, για την περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυσή τους.

Όσον αφορά τις καταγραφές του RTS, αυτές αποθηκεύονταν απευθείας σε ειδική

μνήμη που διαθέτει ο ρομποτικός θεοδόλιχος (memory disk) και σε ειδικού τύπου αρχείο,

το όνομα του οποίου καθοριζόταν από τον αύξοντα αριθμό του συρμού που θα διερχόταν

από τη γέφυρα. Οι καταγραφές του RTS αφορούσαν στη μετακίνηση του ανακλαστήρα σε

τρισδιάστατο σύστημα αξόνων ως προς το σημείο που ήταν τοποθετημένο το RTS (αρχή

των αξόνων).  Στην συνέχεια,  οι καταγραφές αυτές μεταφέρονταν από τον ρομποτικό

θεοδόλιχο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και μετατρέπονταν με βάση ειδικό λογισμικό

(GeOffice) σε μορφή που να είναι δυνατή η επεξεργασία τους (Σχ. 5.10). Επιπλέον, λόγω

της χρήσης του νέου λογισμικού που αναφέρθηκε στην παράγραφο 5.2.2.1 ελήφθησαν οι

μετρήσεις και σε άλλη μορφή που ουσιαστικά διέφερε από την προηγούμενη ως προς τον

χρόνο λήψης των μετρήσεων, ο οποίος εμφανιζόταν με ακρίβεια της τάξεως εκατοστού

του δευτερολέπτου (Σχ.5.11). Για την επεξεργασία των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν

συνδυαστικά στοιχεία και από τα δύο αυτά αρχεία.

Όταν η ταλάντωση καταγραφόταν από το GPS,  οι μετρήσεις και των δύο σταθμών

αποθηκεύονταν μέσω ειδικού λογισμικού προγράμματος (PCCDU)  στον υπολογιστή,  σε

ειδικού τύπου αρχείο, το όνομα του οποίου καθοριζόταν από την συχνότητα καταγραφής

και το όνομα του συρμού που θα διερχόταν από τη γέφυρα. Στην συνέχεια, τα αρχεία των

καταγραφών και των δύο GPS (της σταθερής βάσης και του ταλαντωτή) εισάγονταν στο

λογισμικό πρόγραμμα Pinnacle  1.0  για την επεξεργασία τους και για την διόρθωση των

σφαλμάτων (Σχ. 5.11).

Από τα σχήματα 5.10, 5.11 και 5.12, παρατηρούμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις

αναγράφονται η ημερομηνία και ο χρόνος συλλογής των μετρήσεων, οι συντεταγμένες

στον διαμήκη, στον κάθετο και στον κατακόρυφο άξονα από το σημείο αναφοράς της κάθε

μεθόδου, καθώς και διάφορες πληροφορίες για τις μετρήσεις, όπως η οριζόντια και κάθετη

γωνία για το RTS (Σχ.5.11) και η θέση και ο αριθμός των δορυφόρων, η ποιότητα σήματος

κλπ για το GPS.
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Σχήμα 5.10 Αρχείο καταγραφών Ρομποτικού Θεοδόλιχου κατά την εισαγωγή των
μετρήσεων στο λογισμικό GeOffice. Στο παράθυρο εμφανίζονται η ημερομηνία, ο χρόνος,
και οι συντεταγμένες σε τρισδιάστατο σύστημα αξόνων.

Σχήμα 5.11 Αρχείο καταγραφών Ρομποτικού Θεοδόλιχου κατά την εισαγωγή στον Η/Υ
των μετρήσεων που προέκυψαν μετά τη χρήση του νέου αναβαθμισμένου λογισμικού. Στο
παράθυρο εμφανίζονται η ημερομηνία, ο χρόνος με ακρίβεια εκατοστού του
δευτερολέπτου, οι συντεταγμένες σε τρισδιάστατο σύστημα αξόνων και διάφορες
πληροφορίες για τις μετρήσεις (μεταβολή οριζόντιας και κατακόρυφης γωνίας στόχευσης).
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Σχήμα 5.12 Αρχείο καταγραφών δέκτη GPS κατά την εισαγωγή των μετρήσεων στο
λογισμικό Pinnacle. Στο παράθυρο εμφανίζονται ο χρόνος, οι συντεταγμένες και διάφορες
πληροφορίες για τις μετρήσεις (θέση δορυφόρων, ποιότητα σήματος κλπ).
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6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Πλήθος μελετών,  που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2  και 3,  καθώς και στον

Πίνακα 3.2, έχουν δείξει ότι οι εύκαμπτες κυρίως γέφυρες εμφανίζουν μετακινήσεις

διαμήκεις (κατά μήκος του άξονά τους), εγκάρσιες (κάθετα στον άξονά τους) σε ένα

οριζόντιο επίπεδο, και κυρίως κατακόρυφες, που οφείλονται συνήθως στα φορτία εκ

της κυκλοφορίας και εκ του ανέμου. Στο συμπέρασμα αυτό έχουν καταλήξει

διάφοροι μελετητές (Roberts et al., 2003; Wong et al., 2001, κ.ά.) έπειτα από την

επεξεργασία δεδομένων-μετρήσεων που συνελέγησαν με τη χρήση διαφόρων

μεθόδων.

 Η επεξεργασία των μετρήσεων που ελήφθησαν από τη συγκεκριμένη μελέτη

είχε διπλό στόχο: τη διερεύνηση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των μετρήσεων, έτσι

ώστε ελεγχθεί το αν η νέα μέθοδος (με το Ρομποτικό Θεοδόλιχο - RTS) που

χρησιμοποιήσαμε είναι και η ίδια αξιόπιστη σε ότι αφορά τη συλλογή δεδομένων, και

έπειτα την εύρεση των μετακινήσεων και της περιόδου ταλάντωσης μιας δύσκαμπτης

σιδηροδρομικής γέφυρας κατά τη διέλευση συρμών.

Σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι, οι καταγραφές της μεθόδου DGPS και η

μεθοδολογία επεξεργασίας και αξιολόγησής τους, δεν αναλύονται στη συγκεκριμένη

εργασία αλλά αναφέρονται κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα μιας προκαταρκτικής

μελέτης τους για συγκριτικούς λόγους.

Η επεξεργασία των μετρήσεων του RTS πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια:

§ Σε πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός του συστήματος

συντεταγμένων των καταγραφών της μεθόδου, έτσι ώστε η αρχή των αξόνων να

βρίσκεται στο σημείο τοποθέτησης των οργάνων (ανακλαστήρας) πάνω στη

γέφυρα.

§ Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των χρονοσειρών των μετακινήσεων

που προέκυψαν από τις μετρήσεις πεδίου.  Για κάθε συρμό που διήλθε από τη

γέφυρα προέκυψαν με απλούς γραμμικούς και αριθμητικούς μετασχηματισμούς

τρεις νέες χρονοσειρές που αφορούσαν τις διαμήκεις, εγκάρσιες και

κατακόρυφες μετακινήσεις του σημείο τοποθέτησης του σταθμού μετρήσεων. Η

ανάλυση των  χρονοσειρών αυτών επικεντρώθηκε στη μελέτη της κατακόρυφης

μετακίνησης (κατά τον άξονα Z ). Από τους άλλους δύο άξονες αξιόπιστα

αποτελέσματα σε ικανοποιητικό βαθμό θα μπορούσε να μας δώσει η μελέτη
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των μετρήσεων στον οριζόντιο άξονα Χ (κατά μήκος της γέφυρας), μιας και

στον κάθετο άξονα Υ αναμενόταν να εμφανιστούν σφάλματα λόγω της

εμφάνισης δευτερευουσών ταλαντώσεων της κουπαστής, με αποτέλεσμα να μην

ακολουθεί πιστά την ταλάντωση της γέφυρας (βλ.§5.2.1). Αυτό βέβαια δεν

σημαίνει ότι δεν μελετήθηκε η κίνηση του σταθμού μετρήσεων και σε αυτή την

κατεύθυνση. Ο στόχος της ανάλυσης ήταν η αξιολόγηση των μετρήσεων του

RTS κατά την καταγραφή της ταλάντωσης. Η ανάλυση των χρονοσειρών

αποτελείται από πέντε επιμέρους στάδια :

ü Στατιστική επεξεργασία για τον προσδιορισμό της ζώνης αβεβαιότητας των

μετρήσεων του RTS,

ü Στατιστική επεξεργασία για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση των

χονδροειδών σφαλμάτων της μεθόδου,

ü Εκτίμηση της ημιστατικής παραμόρφωσης της γραμμής κατά τη διέλευση

συρμού, με έμφαση στην κατακόρυφη διεύθυνση,

ü Προσδιορισμός του εύρους της δυναμικής παραμόρφωσης (εύρους

ταλάντωσης), επίσης κυρίως ως προς τον κατακόρυφο άξονα,

ü Φασματική ανάλυση των χρονοσειρών για τον έλεγχο ύπαρξης

περιοδικότητας στις μετρήσεις.

6.1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 5, οι μετρήσεις που καταγράφηκαν κατά την

πειραματική διαδικασία, αφορούν μετρήσεις των συντεταγμένων του ανακλαστήρα

και του δέκτη του GPS σε τρισδιάστατο σύστημα αξόνων. Όμως, το αρχικό σύστημα

συντεταγμένων δεν ήταν το ίδιο για τις δύο μεθόδους. Για την μέθοδο του RTS η

αρχή των συντεταγμένων ( , , )0 0 0 ήταν το σημείο όπου είχε τοποθετηθεί σταθερά το

όργανο.

Για να οδηγηθούμε σε κατανοητά και συγκρίσιμα μεγέθη μεταξύ των δύο

μεθόδων ήταν αναγκαίο να πραγματοποιηθεί μετασχηματισμός των διαφορετικών

συστημάτων συντεταγμένων έτσι ώστε οι μετρήσεις και από τις δύο μεθόδους να

αναφέρονται στο ίδιο τελικό σύστημα συντεταγμένων.

Συνεπώς, για την παρακολούθηση της γέφυρας του Γοργοποτάμου ο

μετασχηματισμός αυτός αφορά τις παρακάτω ενέργειες:
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1. τη μετάθεση του συστήματος συντεταγμένων ( x,y ,z ) της κάθε μεθόδου

ξεχωριστά ώστε η αρχή των αξόνων τους να αντιστοιχεί στη θέση ισορροπίας

του σταθμού μετρήσεων πάνω στη γέφυρα.

2. τη στροφή των x,y  αξόνων περί τον άξονα Z ώστε ο νέος οριζόντιος άξονας

X  να είναι παράλληλος στον διαμήκη άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής,

γεγονός δύσκολο μιας και όπως έχουμε δει στην παράγραφο 4.2.1 η

οριζοντιογραφία της γέφυρας παρουσιάζει έντονη καμπυλότητα, και ο νέος

οριζόντιος άξονας Y  να είναι κάθετος στον άξονα της γραμμής. Η ύπαρξη μιας

μικρής απόκλισης από τη θέση αυτή προκαλεί πρακτικά μηδενικά σφάλματα

στις χρονοσειρές των μετρήσεων και κατά συνέπεια στην απόκριση της γέφυρας

κατά τη διέλευση συρμού, οπότε και το σφάλμα που μπορεί να προκαλεί

θεωρείται αμελητέο.

Στο σχήμα 6.1 φαίνεται μια γενική περίπτωση μετασχηματισμού ενός

συστήματος συντεταγμένων, που πραγματοποιείται με μία μετάθεση και μία στροφή

περί τον άξονα Z , και εκφράζεται με βάση την παρακάτω σχέση:

xcos sinX x
ysin cosY y

Z z z

q q
q q

é ùé ùé ù é ù
ê úê úê ú ê ú= - × + ê úê úê ú ê ú
ê úê úê ú ê úë û ë ûë û ë û

0

0

0

0
0

0 0 1
                     Σχέση 6.1

Όπου,

X :  είναι ο διαμήκης άξονας του νέου συστήματος,  ο οποίος για τη

συγκεκριμένη μελέτη είναι κατά προσέγγιση παράλληλος με τον διαμήκη άξονα

της γέφυρας,

Y : ο αντίστοιχος εγκάρσιος άξονας,στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με τον διαμήκη,

Z : ο αντίστοιχος κατακόρυφος άξονας,

q : η γωνία στροφής των αξόνων x,y  (αρχικό σύστημα) για να συμπέσουν με

τους X,Y  (τελικό σύστημα),

x ,y ,z0 0 0 :  η διαφορά των συντεταγμένων του αρχικού συστήματος του RTS ή

του σταθερού δέκτη GPS ως προς τις συντεταγμένες της θέσης ισορροπίας του

ανακλαστήρα ή του κινούμενου GPS στον σταθμό μετρήσεων πάνω στη γέφυρα
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Σχήμα 6.1 Μετασχηματισμός αρχικού συστήματος συντεταγμένων x,y ,z στο τελικό
σύστημα συντεταγμένων X,Y ,Z . Ο μετασχηματισμός αυτός πραγματοποιείται με μία
μετάθεση κατά x ,y ,z0 0 0 και μία στροφή κατά γωνία q .

6.1.1 Μετατροπή συντεταγμένων RTS

Κατά την παρακολούθηση των ταλαντώσεων με το RTS καταγράφονταν οι

συντεταγμένες ( x,y ,z )  της θέσης του σταθμού μέτρησης (θέσεις 1, 2 και 3;

βλ.Σχ.5.3) με βάση ένα σύστημα αναφοράς όπου αρχή των αξόνων ( , , )0 0 0  θεωρείτο

το σημείο τοποθέτησης του RTS και ο άξονας Υ αντιστοιχούσε στην ευθεία που

οριζόταν από το RTS και τη θέση του σταθμού μετρήσεων στη θέση ισορροπίας (πριν

και μετά τη διέλευση συρμού).  Η θέση αυτή υπολογίστηκε ως η μέση τιμή των

καταγραφών πριν και μετά τη διέλευση των συρμών για την εξάλειψη των

σφαλμάτων. Συνεπώς, ο μετασχηματισμός του συστήματος συντεταγμένων για τη

μέθοδο αυτή,  αφορά τη μεταφορά όλων των αξόνων x,y ,z  κατά x ,y ,z0 0 0 και τη

στροφή των αξόνων x,y  κατά γωνία q , με βάση το γραμμικό μετασχηματισμό της

σχέσης 6.1.

Θεωρήθηκε, λοιπόν, γωνία ( ), ,q 1 2 3 που σχηματίζει η διεύθυνση RTS-θέση

ισορροπίας με τον οριζόντιο άξονα (Χ) του νέου συστήματος συντεταγμένων, δηλαδή

αυτόν που είναι κατά προσέγγιση παράλληλος στον άξονα της γραμμής.  Στο σχήμα
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6.2 φαίνονται οι γωνίες αυτές, καθώς και οι αρχικοί και τελικοί άξονες

συντεταγμένων,  για τα δύο εκ των τριών σημείων μέτρησης, δηλαδή για τη θέση του

ανακλαστήρα πάνω στην κουπαστή της γέφυρας στον πυλώνα Μ2 και στο μέσον του

ανοίγματος IV. Για τις δύο αυτές θέσεις του ανακλαστήρα, η γωνίες θ1  και θ3  ήταν

ίσες με 339ο και 328ο αντίστοιχα. Για τη δεύτερη θέση του ανακλαστήρα, πάνω σε

έναν στρωτήρα στο μέσον του ανοίγματος ΙΙΙ (βλ.Σχ.5.3), η αντίστοιχη γωνία θ2

υπολογίστηκε ίση με 330ο.

Σχήμα 6.2 Μεταφορά και στροφή συστήματος συντεταγμένων του RTS στις θέσεις 1
και 3, κατά την παρακολούθηση της απόκρισης της γέφυρας του Γοργοποτάμου στην
διέλευση συρμών. Η αρχή των αξόνων ( , , )0 0 0  βρισκόταν στο σημείο που ήταν
τοποθετημένος ο ρομποτικός θεοδόλιχος και μεταφέρθηκε κατά ( )( ),

x ,y ,z0 0 0 1 3
 ώστε

να συμπέσει η αρχή των αξόνων με τη θέση ισορροπίας του σταθμού μετρήσεων
(θέσεις 1 και 3). Στη συνέχεια, οι άξονες περιστράφηκαν κατά γωνία

( ),q 1 3
, έτσι ώστε

ο νέος οριζόντιος άξονας
( ),C 1 3

 να είναι, κατά καλή προσέγγιση, παράλληλος με τον
άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής σε κάθε σημείο ξεχωριστά, και ο νέος οριζόντιος
άξονας

( ),U 1 3
 κάθετος σε αυτόν

Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η μετατροπή των συντεταγμένων των

μετρήσεων που ελήφθησαν από όλες τις διελεύσεις συρμών από το αρχικό σύστημα

( )( ), ,
x,y ,z

1 2 3
στο νέο σύστημα ( )( ), ,

, ,C U Z
1 2 3

σύμφωνα με τη σχέση 6.1. Με τον
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τρόπο αυτό προέκυπτε η τρισδιάστατη κίνηση του σταθμού μέτρησης και κατά

συνέπεια της γέφυρας, γύρω από την θέση ισορροπίας.

Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώθηκε στη μελέτη κυρίως της κατακόρυφης

(κατά τον άξονα Z ) ταλάντωσης. Ο κατακόρυφος άξονας, παρέμενε ο ίδιος και στα

δύο συστήματα συντεταγμένων (αρχικό και νέο-μετά την μεταφορά και στροφή;

βλ.Σχ.6.1) και οι μετρήσεις που ελήφθησαν σε αυτή τη διεύθυνση είχαν το

μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Από τους άλλους δύο άξονες αξιόπιστα αποτελέσματα σε

ικανοποιητικό βαθμό θα μπορούσε να μας δώσει η μελέτη των μετρήσεων στον

οριζόντιο άξονα Χ (κατά μήκος της γέφυρας),  μιας και στον κάθετο άξονα Υ

αναμενόταν να εμφανιστούν σφάλματα λόγω της εμφάνισης δευτερευουσών

ταλαντώσεων της κουπαστής, με αποτέλεσμα να μην ακολουθεί πιστά την ταλάντωση

της γέφυρας (βλ.§6.1). Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μελετήθηκε η κίνηση του

σταθμού μετρήσεων και σε αυτή την κατεύθυνση.

Ενδεικτικά, στο σχήμα 6.3 παρουσιάζεται το διάγραμμα των καταγραφών του

RTS  πριν και μετά τη στροφή των αξόνων στη θέση 3  του σταθμού μετρήσεως

( =3 328oq ). Οι συγκεκριμένες καταγραφές αφορούν το χρονικό διάστημα πριν, μετά

και κατά τη διέλευση ενός εμπορικού συρμού (αμαξοστοιχία 500) από τη γέφυρα του

Γοργοποτάμου.

Στο σχήμα 6.4 παρουσιάζονται τα διαγράμματα των μετακινήσεων στους

τελικούς άξονες X (παράλληλος στον άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής), Y

(εγκάρσιος άξονας) και στον κατακόρυφο άξονα Ζ, συναρτήσει του χρόνου. Το

συνολικό χρονικό διάστημα των μετρήσεων,  αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα πριν

(Τμήμα 1), μετά (Τμήμα 3) και κατά τη διέλευση (Τμήμα 2) ενός εμπορικού συρμού

με 17 βαγόνια (αμαξοστοιχία 500) από τη γέφυρα του Γοργοποτάμου.
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Σχήμα 6.3 Διάγραμμα των καταγραφών του RTS κατά τον μετασχηματισμό των
αξόνων στη θέση 3. Στο διάγραμμα αυτό φαίνεται η στροφή των αξόνων ( x,y )  κατά
γωνία =3 328oq  έτσι ώστε ο άξονας Χ του αρχικού συστήματος (μαύρος άξονας) να
γίνει παράλληλος κατά προσέγγιση με τον άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής
(κόκκινος άξονας ).

Για τα χρονικά διαστήματα καταγραφής μετρήσεων των τμημάτων 1 και 3 ο

ανακλαστήρας θεωρείται ότι παραμένει σταθερός και κατά συνέπεια αφού δεν

κινείται θα έπρεπε οι μετακινήσεις για τα διαστήματα αυτά να είναι μηδενικές. Όμως

κάποιες μικρομετακινήσεις, ίσως λόγω της κίνησης της κουπαστής από πνοή ανέμου

ή λόγω αστάθειας του ίδιου του οργάνου, είναι αναπόφευκτες μιας και η ευαισθησία

του οργάνου στην καταγραφή μετακινήσεων είναι πολύ μεγάλη.

Για τη συγκεκριμένη μελέτη μας ενδιαφέρουν μόνο οι μετακινήσεις ή/και

παραμορφώσεις που προκαλούνται στη γραμμή λόγω του φορτίου διερχόμενων

συρμών. Συνεπώς, κάθε είδους μετακίνηση που καταγράφεται στα τμήματα εκείνα

που δεν προκαλείται κίνηση του ανακλαστήρα από κάποιο εξωτερικό ερέθισμα όπως

είναι το φορτίο ενός διερχόμενου συρμού, θεωρείται θόρυβος των μετρήσεων. Κάθε

μέτρηση που βρίσκεται εκτός των ακραίων ορίων του θορύβου θεωρείται πραγματική

μετακίνηση. Δηλαδή στο τμήμα 2, οπότε και καταγράφεται μετακίνηση καθαρά εκτός

από τη ζώνη αυτού του θορύβου, αντιλαμβανόμαστε ότι αντιστοιχεί στο πραγματικό

χρονικό διάστημα διέλευσης του συρμού από τη γέφυρα. Αυτό επιβεβαιώθηκε και

από οπτικές παρατηρήσεις στο πεδίο.
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Σχήμα 6.4 Διαγράμματα μετακινήσεων με τη χρήση του RTS στον οριζόντιο άξονα
Χ (κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής), στον οριζόντιο άξονα Υ (εγκάρσιο
άξονα)  και στον κατακόρυφο άξονα Ζ ως προς το χρόνο,  όπως αυτά προέκυψαν με
βάση τον μετασχηματισμό του συστήματος συντεταγμένων. Οι συγκεκριμένες
καταγραφές αφορούν το χρονικό διάστημα πριν (Τμήμα 1), μετά (Τμήμα 3) και κατά
τη διέλευση (Τμήμα 2) ενός εμπορικού συρμού (αμαξοστοιχία 500) από τη γέφυρα
του Γοργοποτάμου. Κατά τα τμήματα 1 και 3 ο ανακλαστήρας θεωρείται ότι
παραμένει σταθερός. Συνεπώς κάθε είδους μετακίνηση που καταγράφεται θεωρείται
θόρυβος των μετρήσεων. Αντίθετα στο τμήμα 2, οπότε και διέρχεται ο συρμός εκ του
σημείου μέτρησης, καταγράφεται μετακίνηση καθαρά εκτός από τη ζώνη αυτού του
θορύβου. Συνεπώς οι μετρήσεις θεωρούνται πραγματικές και αξιόπιστες.
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Ένα στοιχείο που προκύπτει από τη μελέτη των διαγραμμάτων είναι ότι και

στους τρεις άξονες του συστήματος συντεταγμένων εμφανίζεται και κατά συνέπεια

επαληθεύεται το ίδιο χρονικό διάστημα διέλευσης του συρμού (Τμήμα 2), μιας και

είναι εμφανείς και στα τρία διαγράμματα οι μετατοπίσεις που αυτή προκαλεί.

Παρατηρούμε ακόμα, ότι οι μετακινήσεις στον οριζόντιο και εγκάρσιο άξονα (Χ και

Y) είναι κατά πολύ μικρότερες από τις αντίστοιχες στον κατακόρυφο άξονα Ζ. Αυτό

το γεγονός ήταν αναμενόμενο μιας και θεωρητικά οι μετακινήσεις σε αυτούς τους

άξονες και κυρίως στον οριζόντιο θα έπρεπε να είναι μηδενικές. Συνεπώς,

μετακινήσεις της τάξης των 0.35mm  και 0.45mm  στον οριζόντιο και τον εγκάρσιο

άξονα αντίστοιχα  μπορούν να θεωρηθούν θόρυβος των μετρήσεων.  Αντίθετα στον

κατακόρυφο άξονα καταγράφονται μετακινήσεις μέχρι και 6mm, οι οποίες

εμφανίζουν έντονα στοιχεία περιοδικότητας. Όμως φαίνεται ότι λόγω σφαλμάτων του

οργάνου (βλ.§5.2.2.2), δεν έχουν καταγραφεί όλες οι κορυφές τις ταλάντωσης καθώς

και κάποιες μικρομετακινήσεις που την περιγράφουν.

Τέλος,  από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις βλέπουμε ότι το RTS μπορεί

να περιγράψει με αρκετά μεγάλη ακρίβεια το μέσο εύρος των μετατοπίσεων

(ημιστατική παραμόρφωση) αλλά δεν παρέχει πλήρη στοιχεία σε ότι αφορά τις

μικρομετατοπίσεις που αντιστοιχούν στη δυναμική κίνηση της γραμμής κατά τη

διέλευση του συρμού που αντιστοιχεί στην ταλάντωσή της.

6.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΤΩΝ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

6.2.1 Προσδιορισμός ζώνης αβεβαιότητας

Κατά την επεξεργασία των μετρήσεων που ελήφθησαν με τη χρήση του RTS,

όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, παρατηρήθηκε ότι κατά τα χρονικά διαστήματα

πριν και μετά το διαπιστωμένο χρονικό διάστημα διέλευσης  του συρμού από τη

γέφυρα, εμφανιζόταν μια μικρή ταλάντωση με εύρος ±0.25mm έως ±0.4m περίπου

(βλ.Σχ.6.4). Η ταλάντωση αυτή δεν μπορούσε να αντιστοιχεί σε πραγματική

ταλάντωση της γέφυρας μιας και το τρένο δεν είχε εισέλθει στη γραμμή.  Κατά

συνέπεια η ταλάντωση σε αυτά τα χρονικά διαστήματα (τμήμα 1 και 3), θεωρήθηκε

ότι αποτελεί θόρυβο των μετρήσεων και μπορεί να οφείλεται ακόμη και σε πνοή
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ανέμου που μπορεί να κουνούσε ελαφρώς τον ανακλαστήρα,  είτε σε σφάλματα του

οργάνου για παράδειγμα λόγω μη σταθερής τοποθέτησης του.

Ορίστηκε, λοιπόν, μια ζώνη αβεβαιότητας για τις μετρήσεις, εντός της οποίας οι

καταγραφές θεωρούνται ως θόρυβος της μεθόδου. Η ζώνη αυτή περιέχει περίπου το

99% των καταγραφών του οργάνου κατά τις χρονικές περιόδους ηρεμίας, δηλαδή

πριν και μετά τη διέλευση του συρμού, και θεωρήθηκε ότι ισούται με ± 3x s , όπου

x , είναι ο μέσος όρος των καταγραφών πριν και μετά τη διέλευση του συρμού εκ του

σημείου μέτρησης και s , το τυπικό σφάλμα των μετρήσεων από αυτόν. Επιπλέον, το

εύρος της ζώνης αυτής είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από το εύρος του τυπικού

σφάλματος των μετρήσεων το οποίο και ισούται με ±1s .

Ακριβείς και στατιστικά σημαντικές θεωρήθηκαν όλες εκείνες οι καταγραφές

που βρίσκονται εκτός της ζώνης αβεβαιότητας των μετρήσεων.  Στο σχήμα 6.5

φαίνεται ο καθορισμός της ζώνης αυτής για τις διαμήκεις μετακινήσεις της γέφυρας

του Γοργοποτάμου κατά τη διέλευση του εμπορικού συρμού 500.

Σχήμα 6.5 Καθορισμός της ζώνης αβεβαιότητας των οριζοντίων διαμήκων
μετακινήσεων της γέφυρας του Γοργοποτάμου κατά τη διέλευση του εμπορικού
συρμού 500.  Η ζώνη αυτή,  που απεικονίζεται στο σχήμα με κόκκινο χρώμα,
θεωρείται ότι ισούται με ± 3x s . Ακριβείς και στατιστικά σημαντικές θεωρήθηκαν
όλες εκείνες οι καταγραφές που βρίσκονται εκτός της ζώνης αυτής.  Στη
συγκεκριμένη περίπτωση ο θόρυβος είναι της τάξεως των ±0.35mm και κατά
συνέπεια το τυπικό σφάλμα ισούται με ±0.12mm. Η μετακίνηση που προκαλείται από
τη διέλευση του συρμού κατά το χρονικό διάστημα 68-85sec περίπου, είναι εμφανής
και έξω από το όριο του σφάλματος και είναι περίπου της τάξεως του ±1mm.
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Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των

μετρήσεων ο αριθμός τους ήταν πολύ μεγάλος  (>1000) με αποτέλεσμα να

οδηγούμαστε τελικά στην τυχαιοποίηση των συστηματικών σφαλμάτων και κατά

συνέπεια στη μεγαλύτερη ακρίβεια των μετρήσεων. Με βάση το γεγονός αυτό οι

αρχαίοι επιτύγχαναν ακριβείς μετρήσεις (Stiros, 2006) ενώ οι σύγχρονοι γεωδαίτες

μπορούν να υπερβαίνουν την ακρίβεια των οργάνων (Charzanowski et al., 1993).

6.2.2 Χονδροειδή σφάλματα

Τα χονδροειδή σφάλματα που εμφανίστηκαν κατά τη διαδικασία της λήψης των

μετρήσεων στη γέφυρα του Γοργοποτάμου με το RTS δεν οφείλονται στις συνήθεις

αιτίες, όπως είναι οι απροσεξίες (π.χ. σε λάθος κατά την καταγραφή της μέτρησης

από τον χειριστή).  Στις μετρήσεις του RTS  (αλλά και του GPS)  ο χειριστής

παρεμβαίνει ελάχιστα κατά την διάρκεια των μετρήσεων με αποτέλεσμα να

περιορίζονται σημαντικά τα χονδροειδή σφάλματα σε σχέση με τις υπόλοιπες

γεωδαιτικές μετρήσεις.

Στη συγκεκριμένη μελέτη, ως χονδροειδή σφάλματα θεωρήθηκαν οι τιμές που

έχουν απόκλιση από την μέση τιμή μεγαλύτερη του 3± s , όπου s  είναι το τυπικό

σφάλμα των μετρήσεων από αυτή.  Συνεπώς,  τα χονδροειδή σφάλματα που

εντοπίστηκαν στις χρονοσειρές των μετακινήσεων του RTS και πριν από το στάδιο

της επεξεργασίας τους, αποτελούσαν σημαντικές αποκλίσεις από τις υπόλοιπες τιμές

(outliers), χωρίς να υπάρχει κάποια λογική εξήγηση ώστε τέτοιες τιμές να μπορούν να

θεωρηθούν πραγματικές μετακινήσεις της γέφυρας.

Η κύρια αιτία που στις συγκεκριμένες μετρήσεις φαίνεται να έχει προκαλέσει

την εμφάνιση τέτοιων σφαλμάτων είναι το ξαφνικό τράνταγμα της κουπαστής ή/και

του στρωτήρα και κατά συνέπεια και του ανακλαστήρα λόγω του φορτίου του

διερχόμενου συρμού. Αυτό το τράνταγμα καταγράφεται από το όργανο ως

μετακίνηση,  η οποία όμως δεν μπορεί να αναχθεί στο επίπεδο του καταστρώματος

της γέφυρας.

Η απαλοιφή των χονδροειδών σφαλμάτων πραγματοποιήθηκε πριν την

επεξεργασία των μετρήσεων. Δηλαδή, αφού δημιουργήθηκαν οι χρονοσειρές των

μετακινήσεων για τις διελεύσεις όλων των συρμών και σε όλες τις διευθύνσεις του

τρισδιάστατου συστήματος αξόνων, εντοπίστηκαν τα χονδροειδή σφάλματα όπου

υπήρχαν. Στη συνέχεια, διαγράφησαν από τις μετρήσεις ως μη πραγματικές
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μετακινήσεις και τέλος, δημιουργήθηκαν εκ νέου οι χρονοσειρές, οι οποίες πλέον

αντιστοιχούσαν στις πραγματικές μετακινήσεις της γέφυρας.

Στο σχήμα 6.6 παρουσιάζεται η γραφική παράσταση των διαμήκων

μετακινήσεων  της γέφυρας του Γοργοποτάμου κατά το χρονικό διάστημα διέλευσης

εκ του σημείου μέτρησης ενός εμπορικού συρμού (αμαξοστοιχία 23501), πριν (α) και

μετά (β) την απομάκρυνση των εντοπισμένων  χονδροειδών σφαλμάτων (δηλαδή, των

τιμών εκείνων που ήταν εκτός των ορίων ± 3x s ) από τις μετρήσεις. Επιπλέον, και

στις δύο γραφικές παραστάσεις έχει σημειωθεί το χρονικό διάστημα διέλευσης του

συρμού από το σταθμό μετρήσεων.

Σχήμα 6.6 Εντοπισμός (α) και απομάκρυνση (β) χονδροειδών σφαλμάτων στις
μετρήσεις των οριζοντίων διαμήκων μετακινήσεων  της γέφυρας του Γοργοποτάμου
κατά το χρονικό διάστημα διέλευσης (κίτρινο τμήμα) εκ του σημείου μέτρησης ενός
εμπορικού συρμού (αμαξοστοιχία 23501). Ενώ οι μετακινήσεις στην πραγματικότητα
είναι της τάξεως του ±1mm, ξαφνικά εμφανίζονται κάποιες κορυφές, και κυρίως δύο
από αυτές, που εμφανίζουν αρκετά μεγαλύτερες μετακινήσεις της γραμμής. Τα
σημεία αυτά θεωρούνται χονδροειδή σφάλματα σύμφωνα με τη στατιστική μέθοδο
του ± 3x s  και απαλείφονται, με αποτέλεσμα να προκύπτει η γραφική παράσταση
(β). Η πιθανότερη αιτία δημιουργία αυτών των κορυφών είναι κάποιο ξαφνικό
τράνταγμα του ανακλαστήρα.

Παρατηρούμε ότι ο θόρυβος που εμφανίζεται στις μετρήσεις είναι μεγάλος και

για το λόγο αυτό κατά το χρονικό διάστημα διέλευσης του συρμού (κίτρινο τμήμα)

δεν έχουν καταγραφεί έντονες μετακινήσεις εκτός της ζώνης αβεβαιότητας με

εξαίρεση δύο κορυφές. Δηλαδή, ενώ οι μετακινήσεις στην πραγματικότητα είναι της

τάξεως του ±1mm,  ξαφνικά εμφανίζονται αυτές οι κορυφές που φαίνεται να

αντιστοιχούν σε αρκετά μεγαλύτερες μετακινήσεις της γραμμής. Αυτές οι

μετακινήσεις δεν μπορεί να είναι πραγματικές μετακινήσεις της γέφυρας, αλλά το
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πιθανότερο είναι να αντιστοιχούν σε ξαφνικό τράνταγμα του ανακλαστήρα από τον

διερχόμενο συρμό. Για το λόγο αυτό θεωρούνται χονδροειδή σφάλματα και

απαλείφονται, με αποτέλεσμα να προκύπτει η γραφική παράσταση (β), που εμφανίζει

πιο ομαλή αποτύπωση των μετακινήσεων.

6.2.3 Εκτίμηση ημιστατικής παραμόρφωσης

Έπειτα από τον προσδιορισμό της ζώνης αβεβαιότητας και τον εντοπισμό και

την απαλοιφή των χονδροειδών σφαλμάτων από τις μετρήσεις πραγματοποιήθηκε η

εκτίμηση της αριθμητικής τιμής της μετακίνησης που προκαλείται στη γραμμή από

τη διέλευση του συρμού. Η μετακίνηση αυτή θεωρήθηκε ότι είναι το αθροιστικό

αποτέλεσμα δύο επί μέρους μετακινήσεων – παραμορφώσεων:

§ Μιας ημιστατικής παραμόρφωσης, που προκαλεί η εφαρμογή του φορτίου του

τρένου στο σημείο μέτρησης και έχει μία ομαλά μεταβαλλόμενη τιμή καθ΄όλο

το χρονικό διάστημα διέλευσης του συρμού, και

§ Μιας ταλάντωσης, περίπου γύρω από την τιμή της ημιστατικής παραμόρφωσης.

Για τον υπολογισμό της ημιστατικής παραμόρφωσης, χρησιμοποιήθηκαν δύο

μέθοδοι: σύμφωνα με την πρώτη υπολογίστηκε ο μέσος όρος των μετρήσεων που

ελήφθησαν πριν και μετά τη διέλευση του συρμού, δηλαδή όταν ο ανακλαστήρας

βρισκόταν σε κατάσταση ηρεμίας.  Έπειτα υπολογίστηκε ο μέσος όρος των

μετρήσεων κατά τη χρονική διάρκεια διέλευσης του συρμού και οι διαφορά τους

θεωρήθηκε ότι αντιστοιχεί σε εκτιμήτρια της τιμής της ημιστατικής παραμόρφωσης.

Κατά τη δεύτερη μέθοδο χρησιμοποιήθηκε η τεχνική ανάλυσης δεδομένων του

κυλιόμενου μέσου όρου (moving average). Στο σχήμα  6.7 φαίνεται η εφαρμογή των

παραπάνω μεθόδων σε μια ενδεικτική μέτρηση πεδίου (αμαξοστοιχία 500).

Παρατηρούμε ότι και οι δύο μέθοδοι καταλήγουν περίπου στο ίδιο αποτέλεσμα για

την τιμή της ημιστατικής παραμόρφωσης, που για το συγκεκριμένο συρμό

υπολογίστηκε ίση με 2.6mm.
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Σχήμα 6.7 Υπολογισμός της ημιστατικής παραμόρφωσης της γέφυρας του
Γοργοποτάμου λόγω της διέλευσης εκ του σημείου μέτρησης της αμαξοστοιχίας 500.
Χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι για την καλύτερη προσέγγιση της τιμής αυτής.
Σύμφωνα με την πρώτη, η ημιστατική παραμόρφωση ισούται με τη διαφορά του
μέσου όρου των μετρήσεων κατά τη χρονική διάρκεια διέλευσης του συρμού
(πράσινη γραμμή) μείον τον μέσο όρο των μετρήσεων πριν και μετά τη διέλευση
αυτού (μπλε γραμμή).  Με τη χρήση της δεύτερης μεθόδου προέκυψε η γραφική
παράσταση του κυλιόμενου μέσου όρου (κόκκινη γραμμή).  Παρατηρούμε ότι και οι
δύο μέθοδοι καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα για την ημιστατική παραμόρφωση, που
υπολογίζεται ίση με 2,6mm.

6.2.4 Προσδιορισμός εύρους δυναμικής παραμόρφωσης (εύρους ταλάντωσης)

Για τον υπολογισμό του εύρους της ταλάντωσης, ακολουθήθηκε η εξής

διαδικασία: αρχικά αφαιρέθηκε από τις μετρήσεις που ελήφθησαν κατά τη διέλευση

του συρμού,  η τιμή της ημιστατικής παραμόρφωσης.  Έπειτα,  χρησιμοποιήθηκε ένα

band-pass filter με εύρος που να αποκλείει το 95% των καταγεγραμμένων τιμών. Στη

συνέχεια, υπολογίστηκε η μέση τιμή των υπολοίπων μεγίστων και ελαχίστων

ακραίων τιμών, που αποτελούν το 5% του συνόλου των μετρήσεων, και ο μέσος όρος

τους θεωρήθηκε ότι αντιστοιχεί σε εκτιμήτρια του εύρους της ταλάντωσης.

Ο λόγος αυτής της προσέγγισης είναι ότι η δειγματοληψία του οργάνου

καλύπτει γενικά όχι τις ακραίες, αλλά ενδιάμεσες τιμές της ταλάντωσης, με

αποτέλεσμα το εύρος αυτής να παρουσιάζεται μειωμένο σε σχέση με την πραγματική

του τιμή  (Σχ.6.8). Συνεπώς, η χρήση όλων των μετρήσεων για τον υπολογισμό του

εύρους θα κατέληγε σε λανθασμένο αποτέλεσμα για την τιμή αυτού (πολύ μικρότερη

τιμή). Η χρήση, όμως, του 5% των μεγίστων και ελαχίστων τιμών καταλήγει σε πιο

ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα.
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Σχήμα 6.8 Σχηματική απεικόνιση της δειγματοληψίας του Ρομποτικού Θεοδόλιχου.
Η πραγματική μορφή της ταλάντωσης είναι αυτή που απεικονίζεται με την συνεχή
κόκκινη γραμμή. Τα σημεία που καταγράφει το RTS είναι τα 1’,2’,3’ κλπ. και η
ταλάντωση που καταγράφεται είναι αυτή που απεικονίζεται με τη διακεκομμένη
γραμμή. Παρατηρείται ότι καλύπτει γενικά όχι τις ακραίες, αλλά ενδιάμεσες τιμές της
πραγματικής ταλάντωσης, με αποτέλεσμα το εύρος αυτής να φαίνεται μειωμένο σε
σχέση με την πραγματική του τιμή.

6.2.5 Φασματική ανάλυση

Η τελευταία φάση της επεξεργασίας των μετρήσεων περιελάμβανε τη

φασματική τους ανάλυση ώστε να προκύψει η περίοδος της ταλάντωσης της γέφυρας

(πρώτη ιδιοπερίοδος).  Η φασματική ανάλυση είναι μία μαθηματική μέθοδος

επεξεργασίας χρονοσειρών η οποία έχει το χαρακτηριστικό ότι μεταφέρει τις

μετρήσεις από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο των συχνοτήτων. Έτσι δίνεται η

δυνατότητα να αποκαλυφθούν κάποια χαρακτηριστικά της χρονοσειράς, όπως είναι

μία πιθανή περιοδικότητα, η οποία με άλλες μαθηματικές μεθόδους θα ήταν δύσκολο

να εντοπιστεί.

Επειδή, όπως έχει προαναφερθεί, οι υψίσυχνες (6-7Hz) μετρήσεις του

ρομποτικού θεοδολίχου δεν ήταν ακριβώς ισαπέχουσες  δεν θα καταλήγαμε σε σωστά

συμπεράσματα αν εφαρμοζόταν η συνήθης μέθοδος ανάλυσης με τη χρήση του Ταχύ

Μετασχηματισμού Fourier (FFT). Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ο κώδικας

“normperiod” (Pytharouli and Stiros, 2007) που βασίζεται στο περιοδόγραμμα Lomb

και την προσαρμογή πολυωνύμου και ειδικότερα ημιτονικής καμπύλης σε ισαπέχοντα

και μη δεδομένα με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (Lomb, 1976, Scargle, 1998).

Η φασματική ανάλυση με το κανονικοποιημένο περιοδόγραμμα Lomb μίας

χρονοσειράς που αποτελείται από Ν σημεία υπολογίζεται με βάση την μέση τιμή x

και την τυπική απόκλιση 2s  της χρονοσειράς και την σχέση:
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με την οποία υπολογίζεται το μέτρο (amplitude) που αντιστοιχεί στην συχνότητα ω

(Press et al., 1992; Pytharouli and Stiros, 2007). Η σταθερά τ δίνεται από στην σχέση:
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wt                                                                          Σχέση 6.3

και στην ουσία εισάγει έμμεσα την σχέση με την οποία θα υπολόγιζε κάποιος την

αρμονική συνιστώσα μίας χρονοσειράς για συγκεκριμένη γωνιακή συχνότητα ω.  Ο

κώδικας που χρησιμοποιήθηκε κατά την ανάλυση Lomb έχει το πλεονέκτημα ότι

επιτρέπει στατιστικές αναλύσεις, δηλαδή γνωρίζουμε ποιες συχνότητες από αυτές που

προκύπτουν είναι στατιστικά σημαντικές.

Ο κώδικας αυτός, έχει ήδη χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τη φασματική

ανάλυση γεωδαιτικών δεδομένων (Κοκκίνου κ.ά., 2006, Pytharouli and Stiros, 2005,

Psimoulis and Stiros, 2006, 2007).

6.2.6 Στατιστική σημαντικότητα αναλύσεων

Ένας βασικός περιορισμός για την φασματική ανάλυση είναι ο περιορισμός στις

συχνότητες που καθορίζονται από το θεώρημα δειγματοληψίας (The Sampling

Theorem; Proakis and Manolakis, 1996). Mε βάση το θεώρημα αυτό εάν το χρονικό

διάστημα μεταξύ των σημείων της χρονοσειράς είναι Δt (περίοδος δειγματοληψίας),

τότε η μικρότερη περιοδικότητα του σήματος που μπορεί να εντοπιστεί με φασματική

ανάλυση είναι 2Δt, η οποία αντιστοιχεί σε συχνότητα Fmax όπου:

t
F

D
=

2
1

max                                                                                               Σχέση 6.4
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Συνεπώς, το θεώρημα θέτει ένα μέγιστο όριο στην συχνότητα που μπορεί να

προσδιοριστεί από την φασματική ανάλυση και είναι ίση με την μισή της συχνότητας

της δειγματοληψίας.

Στις μετρήσεις πεδίου που πραγματοποιήθηκαν η συχνότητα λήψης δεδομένων

από το Ρομποτικό Θεοδόλιχο, πρακτικά  ήταν μέχρι 7 Hz (1 μέτρηση/0.14sec), οπότε

με βάση το θεώρημα Nyquist η μικρότερη περιοδικότητα του σήματος που μπορεί να

εντοπιστεί με φασματική ανάλυση είναι 2*0.14=0.28sec και η αντίστοιχη μέγιστη

συχνότητα είναι
max

1 1F 3.5Hz
2 t 0.28

= = =
D

 ,  ίση με τη μισή της συχνότητας

δειγματοληψίας.

Στην πραγματικότητα, ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει αφού τα δεδομένα δεν

είναι ισαπέχοντα και συνεπώς δεν υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστεί το φαινόμενο

του aliasing (ψεύδιση, Press et al., 1992), και συνεπώς μπορούν να υπολογιστούν και

ψηλότερες συχνότητες με βάση τα γεωδαιτικά δεδομένα.

Βέβαια, στην συγκεκριμένη περίπτωση της μελέτης της γέφυρας του

Γοργοποτάμου δεν αναμένονται τόσο μικρές τιμές ιδιοπεριόδου (βλ.§3.6) και

συνεπώς η δειγματοληψία των οργάνων υπερκαλύπτει τις ανάγκες της συγκεκριμένης

μελέτης.
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7. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά την

εφαρμογή της μεθοδολογίας που αναλύθηκε στο κεφάλαιο 6, στις μετρήσεις πεδίου που

ελήφθησαν στη γέφυρα του Γοργοποτάμου, με την χρήση του RTS.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ακολουθεί την εξής σειρά:

§ Αποτελέσματα της επεξεργασίας των καταγραφών των μετακινήσεων της

γέφυρας σε κάθε σημείο μέτρησης ξεχωριστά (Θέση 1,2 και 3).

§ Εκτίμηση της ζώνης αβεβαιότητας και χονδροειδών σφαλμάτων, καθώς και

αποτελέσματα που προέκυψαν για την τιμή των μετακινήσεων (ημιστατική

μετακίνηση και εύρος ταλάντωσης) και την τιμή τις ιδοπεριόδου ή

ιδιοσυχνότητας διέγερσης της κατασκευής κατά τη διέλευση καθενός συρμού

ξεχωριστά.

7.1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 1 ΤΟΥ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ

(ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ Μ2)

7.1.1 Διέλευση της αμαξοστοιχίας 23501

Η εμπορική αμαξοστοιχία 23501, με κατεύθυνση προς Αθήνα, όταν διέσχισε τη

γέφυρα του Γοργοποτάμου αποτελείτο από 14 βαγόνια. Τα βαγόνια αυτά δεν είχαν όλα

το ίδιο βάρος μιας και δεν ήταν φορτωμένα ισομερώς.  Παρατηρήθηκε,  με την οπτική

εξέταση, ότι τα πιο πίσω βαγόνια ήταν πιο φορτωμένα από τα μπροστινά. Γενικότερα,

το βάρος της πλειοψηφίας των βαγονιών ξεπερνούσε εκείνο των επιβατικών

αμαξοστοιχιών και αυτό είχε ως αποτέλεσμα για λόγους ασφαλείας, να διασχίσει τη

γέφυρα με μικρή ταχύτητα, την ακριβή τιμή της οποίας δεν μπορούσαμε να

γνωρίζουμε. Προσεγγιστικά μπορούμε να πούμε ότι, ο συνολικός χρόνος που

χρειάστηκε ο συρμός για να περάσει από το σταθμό μετρήσεων, δηλαδή ο χρόνος από

τη διέλευση του πρώτου άξονα του πρώτου βαγονιού μέχρι τον τελευταίο άξονα του

τελευταίου βαγονιού, ισούται περίπου με 26.00sec (~1.9sec ανά βαγόνι). Οι συνολικοί

άξονες της αμαξοστοιχίας ήταν 28 (14x2), δηλαδή κάθε βαγόνι στηρίζεται σε δύο

διπλούς άξονες,  ένας στο κάθε άκρο του, ο καθένας εκ των οποίων φέρει ζεύγος

τροχών.
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7.1.1.1 Προσδιορισμός ζώνης αβεβαιότητας

Για τη διέλευση της αμαξοστοιχίας 23501  από τη γέφυρα του Γοργοποτάμου,

εκτιμήθηκε μία ζώνη αβεβαιότητας των μετρήσεων και στους τρεις επιμέρους άξονες

της μετακίνησης. Η ζώνη αυτή, όπως έχει ειπωθεί και στην παράγραφο 6.2.1,

υπολογίστηκε με βάση τις εμφανιζόμενες μετακινήσεις του σταθμού μετρήσεων κατά

τις χρονικές περιόδους πριν και μετά τη διέλευση του συρμού, οπότε και θεωρητικά το

σημείο θα πρέπει να παραμένει ακίνητο.

Στο σχήμα 7.1  παρατηρούμε ότι σε ότι αφορά τις διαμήκεις μετακινήσεις στο

οριζόντιο επίπεδο εντοπίστηκαν χονδροειδή σφάλματα στις αρχικές μετρήσεις,  τα

οποία και απαλείφθηκαν όπως θα δούμε παρακάτω (βλ.§7.1.1.2). Η νέα γραφική

παράσταση που προέκυψε δεν παρέχει ικανοποιητικά στοιχεία για την μετακίνηση της

γέφυρας κατά το χρονικό διάστημα διέλευσης του συρμού (κίτρινη περιοχή). Δηλαδή,

παρ’ότι υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις εκτός της ζώνης αβεβαιότητας,  δεν μπορούν

να ξεχωρίσουν ιδιαίτερα από τις υπόλοιπες (πριν και μετά τη διέλευση του συρμού) και

επιπλέον, η τιμή τους δεν είναι ικανή ώστε να τις λάβουμε υπόψη για την εξαγωγή

ασφαλών συμπερασμάτων. Συνεπώς, υπεισέρχεται μεγάλο ποσοστό θορύβου στις

μετρήσεις των διαμήκων μετακινήσεων (τάξη μεγέθους ±0.5mm).

Το ίδιο παρατηρείται και για τις εγκάρσιες μετακινήσεις στο οριζόντιο επίπεδο

με τη ζώνη αβεβαιότητας να παίρνει την τιμή ±1.2mm. Το γεγονός αυτό βέβαια ήταν

αναμενόμενο, όπως έχει αναλυθεί στην παράγραφο 5.2.1.

Αντίθετα, στις κατακόρυφες μετακινήσεις είναι εμφανές το χρονικό διάστημα

διέλευσης του συρμού και οι μετακινήσεις που αυτή προκαλεί, οι οποίες βρίσκονται

αισθητά εκτός της ζώνης αβεβαιότητας (εύρος ζώνης αβεβαιότητας ±0.25mm) και

θεωρήθηκαν ότι αντιστοιχούν σε πραγματικές μετακινήσεις της γέφυρας και είναι

αξιόπιστες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και όσα έχουν αναλυθεί στην παράγραφο 6.2.1 το

τυπικό σφάλμα των μετρήσεων (το εύρος του ισούται με το 1/3 του εύρους της ζώνης

αβεβαιότητας) σε κάθε διεύθυνση ξεχωριστά, ισούται με ±0.17mm, ±0.40mm και

±0.08mm, για τις διαμήκεις, τις εγκάρσιες και τις κατακόρυφες μετακινήσεις

αντίστοιχα.
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Σχήμα 7.1 Εκτίμηση της ζώνης αβεβαιότητας κι των χονδροειδών σφαλμάτων των
διαμήκων, εγκάρσιων και κατακορύφων μετακινήσεων της γέφυρας του Γοργοποτάμου
κατά τη διέλευση του εμπορικού συρμού 23501. Σε όλες τις γραφικές παραστάσεις έχει
επισημανθεί με κίτρινο χρώμα το χρονικό διάστημα διέλευσης του συρμού.
Παρατηρείται ότι για τις διαμήκεις μετακινήσεις ακόμα και μετά την απαλοιφή των
χονδροειδών σφαλμάτων που εντοπίστηκαν το σφάλμα (θόρυβος) που υπεισέρχεται
στις μετρήσεις είναι μεγάλο και συνεπώς δεν θα τις λάβουμε υπόψη στη περαιτέρω
επεξεργασία. Το ίδιο παρατηρείται και για τις εγκάρσιες μετακινήσεις στο ίδιο
οριζόντιο επίπεδο.  Αντίθετα,  οι κατακόρυφες μετακινήσεις κατά το χρονικό διάστημα
διέλευσης του συρμού βρίσκονται αισθητά εκτός του ορίου αβεβαιότητας και είναι
αξιόπιστες.
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7.1.1.2  Χονδροειδή σφάλματα

Κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων μετρήσεων με τη χρήση του RTS

εμφανίστηκαν χονδροειδή σφάλματα μόνο στις μετρήσεις των διαμήκων μετακινήσεων

της γέφυρας (βλ.Σχ.7.1α). Δηλαδή, στη χρονοσειρά των διαμήκων μετακινήσεων

υπολογίστηκαν οι τιμές που έχουν απόκλιση από την μέση τιμή μεγαλύτερη του 3± s ,

όπου s  είναι το τυπικό σφάλμα των μετρήσεων από αυτή και στη συγκεκριμένη

περίπτωση υπολογίστηκε ίση με ±0.3mm .

Τα σφάλματα αυτά, όπως αναλύθηκε στην παράγραφο 6.2.2, απαλείφθηκαν πριν

την επεξεργασία των μετρήσεων και προέκυψε μια νέα χρονοσειρά για τις διαμήκεις

μετακινήσεις (Σχ.7.1β), οι οποίες πλέον αντιστοιχούν στις πραγματικές μετακινήσεις

της γέφυρας.

7.1.1.3  Εκτίμηση ημιστατικής παραμόρφωσης

Για τον υπολογισμό της ημιστατικής παραμόρφωσης στον κατακόρυφο άξονα,

χρησιμοποιήθηκαν οι δύο μέθοδοι που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 6.2.3. Η μέθοδος

που χρησιμοποιεί την τεχνική ανάλυσης δεδομένων του κυλιόμενου μέσου όρου

(moving average) οδήγησε στην τιμή της “ημιστατικής παραμόρφωσης” ίση με 3mm

(Σχ.7.2α).

Η χρήση της μεθόδου που υπολογίζει τη διαφορά του μέσου όρου των μετρήσεων

που ελήφθησαν πριν και μετά τη διέλευση του συρμού μείον το μέσο όρο των

μετρήσεων κατά τη χρονική διάρκεια διέλευσης του συρμού έδωσε την ίδια τιμή

(Σχ.7.2β).
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Σχήμα 7.2 Υπολογισμός της ημιστατικής παραμόρφωσης της γέφυρας του
Γοργοποτάμου στην κατακόρυφη διεύθυνση, λόγω της διέλευσης εκ του σημείου
μέτρησης της αμαξοστοιχίας 23501. Τόσο με τη χρήση της μεθόδου του κυλιόμενου
μέσου όρου (κόκκινη γραμμή), όσο και με τη διαφορά του μέσου όρου των μετρήσεων
κατά τη χρονική διάρκεια διέλευσης του συρμού (πράσινη γραμμή)  με τον μέσο όρο
των μετρήσεων πριν και μετά τη διέλευση αυτού (μπλε γραμμή), υπολογίστηκε τιμή
ημιστατικής παραμόρφωσης ίση με 3mm.

7.1.1.4 Προσδιορισμός εύρους δυναμικής παραμόρφωσης (εύρους ταλάντωσης)

Για τον υπολογισμό του εύρους της ταλάντωσης στον κατακόρυφο άξονα

επεξεργαστήκαμε τις μετρήσεις εκείνες που αφορούν μόνο στο χρονικό διάστημα

διέλευσης του συρμού από το σημείο μέτρησης πάνω στη γέφυρα. Στο σχήμα 7.3

φαίνονται οι κατακόρυφες μετατοπίσεις της γέφυρας του Γοργοποτάμου για το χρονικό

αυτό διάστημα. Παρατηρούμε ότι ιδιαίτερα κατά τη διέλευση των πρώτων βαγονιών εκ

του σημείου εμφανίζονται ολόκληρες περιοχές για τις οποίες έχουν καταγραφεί

μετρήσεις που δίνουν στοιχεία μόνο για την ημιστατική παραμόρφωση και όχι για την

ταλάντωση. Αυτό πιθανότατα, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι, λόγω της ξαφνικής

μετακίνησης του ανακλαστήρα με μεγάλη ταχύτητα έπειτα από τη φάση της ηρεμίας

του, το RTS να μην κατάφερε να ακολουθήσει για κάποια δευτερόλεπτα την κίνηση.

Τέτοιες περιοχές εμφανίζονται και παρακάτω και σε αυτές τις περιπτώσεις, η αιτία που

πιθανόν τις προκάλεσε οφείλεται στο γεγονός ότι η δειγματοληψία του οργάνου

καλύπτει γενικά όχι τις ακραίες, αλλά ενδιάμεσες τιμές της πραγματικής ταλάντωσης

(βλ.Σχ.6.13).
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Σχήμα 7.3 Γραφική παράσταση της χρονοσειράς των κατακορύφων μετατοπίσεων του
ανακλαστήρα κατά το χρονικό διάστημα διέλευσης του συρμού 23501 από το σημείο
μέτρησης. Είναι εμφανείς στο σχήμα κάποιες κορυφές της ταλάντωσης ή τμήματά της
που μπόρεσε να καταγράψει το RTS καθώς και περιοχές για τις οποίες οι τιμές της
ταλάντωσης είτε δεν κατεγράφησαν καθόλου είτε δεν κατεγράφησαν πλήρως.

Στη συνέχεια αφαιρέθηκε η τιμή της ημιστατικής παραμόρφωσης (3mm) από τις

μετρήσεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία γραφική παράσταση που να περιγράφει την

δυναμική κίνηση της γέφυρας. Έπειτα, όπως αναλύθηκε και στη παράγραφο 6.2.4,

ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: χρησιμοποιήθηκε ένα band-pass filter με εύρος που

να αποκλείει το 95% των καταγεγραμμένων τιμών. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η μέση

τιμή των υπολοίπων μεγίστων και ελαχίστων ακραίων τιμών και ο μέσος όρος τους

υπολογίστηκε ίσος με 2.7mm. Αυτή η τιμή θεωρήθηκε ότι αντιστοιχεί σε εκτιμήτρια

του εύρους της ταλάντωσης (Σχ.7.4).
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Σχήμα 7.4 Εκτίμηση του εύρους της ταλάντωσης της γέφυρας του Γοργοποτάμου στην
κατακόρυφη διεύθυνση, κατά τη διέλευση του συρμού 23501. Χρησιμοποιήθηκε ένα
band-pass filter με εύρος που να αποκλείει το 95% των καταγεγραμμένων τιμών. Στη
συνέχεια, υπολογίστηκε η μέση τιμή των υπολοίπων μεγίστων και ελαχίστων ακραίων
τιμών (κόκκινες γραμμές)  και ο μέσος όρος τους,  που υπολογίστηκε ίσος με 2.7mm,
θεωρήθηκε ως εκτιμήτρια του εύρους της ταλάντωσης.

7.1.1.5 Φασματική ανάλυση

Για τον έλεγχο ύπαρξης ή μη περιοδικότητας στις μετρήσεις των κατακορύφων

μετακινήσεων και λόγω του ότι οι υψίσυχνες μετρήσεις (ρυθμισμένη συχνότητα

καταγραφής =  10Hz)  δεν ήταν ακριβώς ισαπέχουσες (στην πράξη έφταναν τα 6-7Hz,

βλ.§5.3) χρησιμοποιήθηκε ο κώδικας “normperiod” (Pytharouli and Stiros, 2007) που

βασίζεται στο περιοδόγραμμα Lomb και την προσαρμογή πολυωνύμου και ειδικότερα

ημιτονικής καμπύλης σε ισαπέχοντα και μη δεδομένα με τη μέθοδο ελαχίστων

τετραγώνων (Lomb, 1976, Scargle, 1998).

Στο σχήμα 7.5 παρουσιάζεται το αποτέλεσμα που προέκυψε από την φασματική

ανάλυση της χρονοσειράς των κατακορύφων μετακινήσεων κατά το χρονικό διάστημα

της διέλευσης της αμαξοστοιχίας 23501 από τη θέση 1 των μετρήσεων πάνω στη

γέφυρα με τη φασματική μέθοδο Lomb.  Κορυφές που εμφανίζονται στις πολύ μικρές

συχνότητες (0.124, 0.09, 0.03) και φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντικές, μιας και

βρίσκονται πάνω από το όριο που ορίζει επίπεδο εμπιστοσύνης ίσο με 95% πιθανόν να

είναι πλασματικές και να αντιστοιχούν στο λεγόμενο edge effect (Pytharouli et al.,
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2007). Συνεπώς για τη διέλευση της συγκεκριμένης αμαξοστοιχίας δεν καταγράφηκε

κάποια στατιστικά σημαντική συχνότητα διέγερσης της γέφυρας.

Σχήμα 7.5 Φάσμα συχνοτήτων των καταγραφών της κατακόρυφης κίνησης του
ανακλαστήρα που υπολογίστηκε με περιοδόγραμμα Lomb. H οριζόντια κόκκινη
γραμμή,  εκφράζει το όριο του επιπέδου σημαντικότητας 95%  με τις τιμές που
βρίσκονται άνωθεν αυτού να είναι στατιστικά σημαντικές. Οι κορυφές που
εμφανίζονται στις πολύ μικρές συχνότητες (0.124, 0.09, 0.03) πιθανόν να είναι
πλασματικές. Συνεπώς για τη διέλευση της συγκεκριμένης αμαξοστοιχίας δεν
καταγράφηκε κάποια δεσπόζουσα συχνότητα διέγερσης της γέφυρας.

7.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 2 ΤΟΥ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ

(ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΡΩΤΗΡΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

ΙΙΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ Μ2 ΚΑΙ Μ3)

7.2.1 Διέλευση της αμαξοστοιχίας 603

Η επιβατική αμαξοστοιχία 603, με κατεύθυνση προς Αθήνα, όταν διέσχισε τη

γέφυρα του Γοργοποτάμου αποτελείτο από 8  βαγόνια και συνεπώς οι συνολικοί της

άξονες ήταν 16 (8x2). Ο συνολικός χρόνος που χρειάστηκε ο συρμός για να περάσει

από το σταθμό μετρήσεων δεν είχε καταγραφεί με τη βοήθεια χρονομέτρου κατά τη

διάρκεια των μετρήσεων και δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστεί ούτε κατά το σχεδιασμό
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των χρονοσειρών των μετακινήσεων στις τρεις κατευθύνσεις του συστήματος

συντεταγμένων.

Όπως βλέπουμε στο σχήμα 7.6, όπου έχουν σχεδιαστεί οι χρονοσειρές των

διαμήκων, εγκάρσιων και κατακορύφων μετακινήσεων η ζώνη αβεβαιότητας των

μετρήσεων είναι πολύ μεγάλη. Πιο συγκεκριμένα το εύρος της παίρνει τιμή ίση με

±2.80mm, ±2.50mm, και ±5.00mm για τις διαμήκεις, εγκάρσιες, και κατακόρυφες

μετακινήσεις αντίστοιχα. Κατά αντιστοιχία το τυπικό σφάλμα των μετρήσεων στην

κάθε διεύθυνση είναι ±0.93mm, ±0.83mm, και ±1.67mm.Ο θόρυβος, δηλαδή, που

υπεισέρχεται στις μετρήσεις είναι μεγάλος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να

ξεχωρίσουν οι μετακινήσεις κατά το χρονικό διάστημα διέλευσης του συρμού.

Στα δύο πρώτα διαγράμματα, των διαμήκων και εγκάρσιων μετακινήσεων,

φαίνεται κάποιου είδους ημιστατική μετακίνηση στο χρονικό διάστημα μεταξύ 475-

575sec περίπου, η οποία μπορεί να σημαίνει την διέλευση του συρμού από τη θέση 2

του ανακλαστήρα. Τέτοια ένδειξη όμως δεν υπάρχει και στη γραφική παράσταση των

κατακορύφων μετακινήσεων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί τέτοιου

είδους υπόθεση. Επιπλέον, το χρονικό αυτό διάστημα που αγγίζει τα 100sec είναι πολύ

μεγάλο για τη διέλευση ενός επιβατικού συρμού με 8 βαγόνια. Δηλαδή, κάτι τέτοιο θα

αντιστοιχούσε σε 12.5sec ανά βαγόνι, γεγονός που δεν μπορεί να αληθεύει.

Συνεπώς, συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι στη θέση αυτή του σταθμού

μετρήσεων, δεν προέκυψαν αξιόπιστα αποτελέσματα τόσο για την τιμή των

μετακινήσεων όσο και κατά συνέπεια και για την ιδιοσυχνότητα της γέφυρας, με

αποτέλεσμα να μην αναλύονται περαιτέρω αυτές οι καταγραφές.

Είναι επομένως πιθανό το σημείο αυτό για κάποιους λόγους να μην καταγράφει ή

εκφράζει την πραγματική διέγερση της γέφυρας κατά τη διέλευση του συρμού.
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Σχήμα 7.6 Γραφική παράσταση των διαμήκων, εγκάρσιων και κατακορύφων
μετακινήσεων της γέφυρας του Γοργοποτάμου κατά τη διέλευση του επιβατικού
συρμού 603. Σε όλες τις γραφικές παραστάσεις έχει επισημανθεί η ζώνη αβεβαιότητας
των μετρήσεων. Παρατηρείται ο θόρυβος που υπεισέρχεται στις μετρήσεις είναι
μεγάλος, με αποτέλεσμα να μην είναι εμφανές το χρονικό διάστημα διέλευσης του
συρμού. Οι καταγραφές αυτές είναι μη αξιόπιστες και δεν μπορούν να ληφθούν ως
αντιπροσωπευτικές της κίνησης της γέφυρας.
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7.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 3 ΤΟΥ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ

(ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

ΙV ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ Μ3 ΚΑΙ Μ4)

7.3.1 Διέλευση της αμαξοστοιχίας 500

Η εμπορική αμαξοστοιχία 500, με κατεύθυνση προς Λαμία, όταν διέσχισε τη

γέφυρα του Γοργοποτάμου αποτελείτο από 17  βαγόνια και συνεπώς οι συνολικοί της

άξονες ήταν 34 (17x2). Παρά τον μεγάλο αριθμό των βαγονιών καθώς και του βάρους

τους, η αμαξοστοιχία αυτή πέρασε από το σταθμό μετρήσεων με μεγαλύτερη ταχύτητα

από την προηγούμενη, γι’αυτό και ο συνολικός χρόνος που χρειάστηκε ισούται περίπου

με 22.0sec (~1.3sec ανά βαγόνι).

7.3.1.1 Προσδιορισμός  ζώνης αβεβαιότητας

Η ζώνη αβεβαιότητας των μετρήσεων, όπως έχει ειπωθεί και στην παράγραφο

6.2.1, υπολογίστηκε με βάση τις εμφανιζόμενες μετακινήσεις του σταθμού μετρήσεων

κατά τις χρονικές περιόδους πριν και μετά τη διέλευση του συρμού, οπότε και

θεωρητικά το σημείο θα πρέπει να παραμένει ακίνητο.

Στο σχήμα 7.7 έχει σχεδιαστεί η ζώνη αβεβαιότητας για τις μετακινήσεις και

στους τρεις άξονες (κόκκινη περιοχή) και επίσης, έχει επισημανθεί το χρονικό

διάστημα διέλευσης του συρμού (κίτρινη περιοχή). Παρατηρούμε ότι είναι εμφανείς οι

μετακινήσεις που προκαλεί η διέλευση του συρμού στον οριζόντιο, τον εγκάρσιο και

κυρίως στον κατακόρυφο άξονα. Δηλαδή, κατά το χρονικό διάστημα διέλευσης του

συρμού υπάρχουν αισθητές μετακινήσεις της γέφυρας εκτός της ζώνης αβεβαιότητας,

και συνεπώς μπορούμε να τις λάβουμε υπόψη για την περαιτέρω επεξεργασία. Βέβαια,

σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι σε ότι αφορά στις διαμήκεις και εγκάρσιες

μετακινήσεις,  το ποσοστό του σφάλματος λόγω του θορύβου που υπεισέρχεται στις

μετρήσεις είναι αρκετά μεγαλύτερο από εκείνο στις κατακόρυφες μετακινήσεις. Το

γεγονός αυτό βέβαια ήταν αναμενόμενο, όπως έχει αναλυθεί στην παράγραφο 5.2.1.

Για τις διαμήκεις μετακινήσεις το εύρος της ζώνης αβεβαιότητας παίρνει την τιμή

±0.35mm, για τις εγκάρσιες ±0.45mm και για τις κατακόρυφες ±0.3mm. Αντίστοιχα το

τυπικό σφάλμα παίρνει τιμή ίση με ±0.12mm, ±0.15mm, και ±0.1mm.
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Σχήμα 7.7 Εκτίμηση της ζώνης αβεβαιότητας των διαμήκων, εγκάρσιων και
κατακορύφων μετακινήσεων της γέφυρας του Γοργοποτάμου κατά τη διέλευση του
εμπορικού συρμού 500. Σε όλες τις γραφικές παραστάσεις έχει επισημανθεί με κίτρινο
χρώμα το χρονικό διάστημα διέλευσης του συρμού. Παρατηρείται ότι και στις τρεις
γραφικές παραστάσεις είναι εμφανείς οι μετακινήσεις που προκαλεί στη γέφυρα η
διέλευση του συγκεκριμένου συρμού και συνεπώς μπορούν να ληφθούν υπόψη για την
περαιτέρω επεξεργασία με έμφαση κυρίως στις κατακόρυφες μετακινήσεις, που είναι
και οι πιο αξιόπιστες.

Επιπλέον, από τις γραφικές παραστάσεις κυρίως των διαμήκων και εγκάρσιων

μετακινήσεων βλέπουμε ότι για τη συγκεκριμένη μέτρηση η ακρίβεια του οργάνου

ήταν πολύ μεγάλη, μιας και κατάφερε να καταγράψει μετακινήσεις της τάξεως δεκάτων

του mm. Τέλος να σημειωθεί ότι από τις τρεις γραφικές παραστάσεις στους τρεις
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άξονες,  αυτή που παρέχει τα πιο αξιόπιστα δεδομένα είναι αυτή των κατακορύφων

μετακινήσεων.

7.3.1.2  Χονδροειδή σφάλματα

Στη συγκεκριμένη μέτρηση δεν εμφανίστηκαν  χονδροειδή σφάλματα στις

μετακινήσεις της γέφυρας στο τρισδιάστατο σύστημα αξόνων.

7.3.1.3 Εκτίμηση ημιστατικής παραμόρφωσης

Για τον υπολογισμό της ημιστατικής παραμόρφωσης, χρησιμοποιήθηκαν οι δύο

μέθοδοι που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 6.2.2. Για τις διαμήκεις και της εγκάρσιες

μετακινήσεις χρησιμοποιήθηκε μόνο η μέθοδος με τις διαφορές των μέσων όρων, ενώ

για τις κατακόρυφες και οι δύο μέθοδοι (διαφορές μέσων όρων πριν-μετά και κατά τη

διέλευση του συρμού και ο κυλιόμενος μέσος όρος).

 Η διαφορά του μέσου όρου των μετρήσεων που ελήφθησαν πριν και μετά τη

διέλευση του συρμού μείον το μέσο όρο των μετρήσεων κατά τη χρονική διάρκεια

διέλευσης του συρμού οδήγησε στην τιμή της ημιστατικής παραμόρφωσης ίση με

0.25mm στην διαμήκη οριζόντια διεύθυνση, 0.5mm στην εγκάρσια οριζόντια διεύθυνση

και 2.6mm στην κατακόρυφη διεύθυνση (Σχ.7.8).   Επιπλέον,  η δεύτερη μέθοδος που

χρησιμοποιεί το εργαλείο ανάλυσης δεδομένων του κυλιόμενου μέσου όρου (moving

average) έδωσε την ίδια τιμή για την κατακόρυφη διεύθυνση (2.6mm, Σχ.7.8β).

7.3.1.4 Προσδιορισμός εύρους δυναμικής παραμόρφωσης (εύρους ταλάντωσης)

 Για τον υπολογισμό του εύρους της ταλάντωσης επεξεργαστήκαμε τις μετρήσεις

εκείνες που αφορούν μόνο στο χρονικό διάστημα διέλευσης του συρμού από τη γέφυρα

γιατί μόνο αυτές είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Στο

σχήμα 7.9 φαίνονται κατακόρυφες μετατοπίσεις της γέφυρας του Γοργοποτάμου για το

χρονικό αυτό διάστημα.



104

Σχήμα 7.8 Υπολογισμός της ημιστατικής παραμόρφωσης της γέφυρας του
Γοργοποτάμου, σε όλες τις διευθύνσεις, λόγω της διέλευσης εκ του σημείου μέτρησης
της αμαξοστοιχίας 500. Για τις διαμήκεις και εγκάρσιες μετακινήσεις, η τιμή της
υπολογίστηκε ίση με 0.25mm και 0.5mm αντίστοιχα. Σε ότι αφορά τις κατακόρυφες
μετακινήσεις (α,β),  τόσο με τη χρήση της μεθόδου του κυλιόμενου μέσου όρου
(κόκκινη γραμμή),  όσο και με τη διαφορά του μέσου όρου των μετρήσεων κατά τη
χρονική διάρκεια διέλευσης του συρμού (πράσινη γραμμή) και του μέσου όρου των
μετρήσεων πριν και μετά τη διέλευση αυτού (μπλε γραμμή),  υπολογίστηκε τιμή
“ημιστατικής παραμόρφωσης” ίση με 2.6mm.
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Παρατηρούμε, όπως και για την αμαξοστοιχία 23501, ότι ιδιαίτερα κατά τη

διέλευση των πρώτων βαγονιών εκ του σημείου εμφανίζεται μία περιοχή για την οποία

έχουν καταγραφεί μετρήσεις που δίνουν στοιχεία μόνο για την ημιστατική

παραμόρφωση και όχι για την ταλάντωση. Αυτό, όπως είπαμε προηγουμένως, μπορεί

να οφείλεται στην ξαφνική μετακίνηση του ανακλαστήρα με μεγάλη ταχύτητα έπειτα

από τη φάση της ηρεμίας του,  με αποτέλεσμα το RTS  να μην κατάφερε να

ακολουθήσει για κάποια δευτερόλεπτα την κίνηση. Τέτοιες περιοχές εμφανίζονται και

παρακάτω αλλά το πιθανότερο είναι πως η αιτία που τις προκάλεσε ήταν το γεγονός ότι

η δειγματοληψία του οργάνου καλύπτει γενικά όχι τις ακραίες, αλλά ενδιάμεσες τιμές

της πραγματικής ταλάντωσης (βλ.Σχ.6.13).

Σχήμα 7.9 Γραφική παράσταση της χρονοσειράς των κατακορύφων μετατοπίσεων του
ανακλαστήρα κατά το χρονικό διάστημα διέλευσης του συρμού 500  από το σημείο
μέτρησης. Είναι εμφανείς στο σχήμα κάποιες κορυφές της ταλάντωσης ή τμήματά της
που μπόρεσε να καταγράψει το RTS καθώς και περιοχές για τις οποίες οι τιμές της
ταλάντωσης είτε δεν κατεγράφησαν καθόλου είτε δεν κατεγράφησαν πλήρως.

Στη συνέχεια αφαιρέθηκε η αντίστοιχη τιμή της ημιστατικής παραμόρφωσης από

τις διαμήκεις, εγκάρσιες και κατακόρυφες μετρήσεις έτσι ώστε να δημιουργηθούν

γραφικές παραστάσεις που να περιγράφουν την δυναμική κίνηση της γέφυρας στο

τρισδιάστατο σύστημα αξόνων. Έπειτα, όπως αναλύθηκε και στη παράγραφο 6.2.2,

ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: χρησιμοποιήθηκε ένα band-pass filter με εύρος που

να αποκλείει το 95% των καταγεγραμμένων τιμών. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η μέση

τιμή των υπολοίπων μεγίστων και ελαχίστων ακραίων τιμών και ο μέσος όρος τους

υπολογίστηκε ίσος με ίσος με ±0.5mm για τις διαμήκεις, ±0.95mm για τις εγκάρσιες,
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±3.0mm για τις κατακόρυφες μετακινήσεις. Αυτές οι τιμές θεωρήθηκαν ότι

αντιστοιχούν σε εκτιμήτριες του εύρους της ταλάντωσης στις τρεις διευθύνσεις

(Σχ.7.10).

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του εύρους της ταλάντωσης που

υπολογίστηκε για την κατακόρυφη διεύθυνση (±3.0mm) βρίσκεται πολύ κοντά στην

τιμή που υπολογίστηκε προηγουμένως κατά τη διέλευση του συρμού 23501 για το ίδιο

ακριβώς μέγεθος (±2.7mm, βλ.§7.1.1.4).

Σχήμα 7.10 Εκτίμηση του εύρους της ταλάντωσης της γέφυρας του Γοργοποτάμου,  στην
διαμήκη, εγκάρσια και κατακόρυφη διεύθυνση, κατά τη διέλευση του συρμού 500.
Χρησιμοποιήθηκε ένα band-pass filter με εύρος που να αποκλείει το 95% των
καταγεγραμμένων τιμών. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η μέση τιμή των υπολοίπων μεγίστων
και ελαχίστων ακραίων τιμών (κόκκινες γραμμές) και ο μέσος όρος τους, που υπολογίστηκε
ίσος με ±0.5mm για τις διαμήκεις, ±0.95mm για τις εγκάρσιες, ±3.0mm για τις κατακόρυφες
μετακινήσεις, θεωρήθηκε ως εκτιμήτρια του εύρους της ταλάντωσης στις αντίστοιχες
διευθύνσεις.
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7.3.1.5 Φασματική ανάλυση

Όπως και για την αμαξοστοιχία 23501 (βλ.§7.1.1.5), χρησιμοποιήθηκε ο κώδικας

“normperiod” (Pytharouli and Stiros, 2007) που βασίζεται στο περιοδόγραμμα Lomb

και την προσαρμογή πολυωνύμου και ειδικότερα ημιτονικής καμπύλης σε ισαπέχοντα

και μη δεδομένα με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (Lomb, 1976, Scargle, 1998).

Στο σχήμα 7.11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την

φασματική ανάλυση των χρονοσειρών των διαμήκων (Σχ.7.11α) και εγκάρσιων

(Σχ.7.11β) μετακινήσεων κατά το χρονικό διάστημα της διέλευσης της αμαξοστοιχίας

500 από τη θέση 3 των μετρήσεων  στη γέφυρα με τη φασματική μέθοδο Lomb. Από το

σχήμα βλέπουμε ότι δεν εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές κορυφές, και κατά

συνέπεια τιμές συχνοτήτων,  που να βρίσκονται πάνω από τη γραμμή που ορίζει το

επίπεδο σημαντικότητας ίσο με 95% (κόκκινη γραμμή στις γραφικές παραστάσεις).

Σχήμα 7.11 Φάσμα συχνοτήτων των καταγραφών της διαμήκους (α) και της εγκάρσιας
(β)  κίνησης του ανακλαστήρα στο οριζόντιο επίπεδο που υπολογίστηκε με
περιοδόγραμμα Lomb. H οριζόντια κόκκινη γραμμή, εκφράζει το όριο του επιπέδου
σημαντικότητας 95% με τις τιμές που βρίσκονται άνωθεν αυτού να είναι στατιστικά
σημαντικές. Και στα δύο φάσματα δεν εμφανίζεται καμία στατιστικά σημαντική
συχνότητα.

Στο σχήμα 7.12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την

φασματική ανάλυση των χρονοσειρών των κατακορύφων μετακινήσεων της γέφυρας.

Οι γραφικές παραστάσεις (α) και (β) αφορούν στις μετρήσεις που κατεγράφησαν κατά

τα χρονικά διαστήματα πριν και μετά τη διέλευση του συρμού από τη θέση 3 του

ανακλαστήρα αντίστοιχα.  Κατά συνέπεια η γραφική παράσταση (γ) αναφέρεται σε
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εκείνες τις μετρήσεις που ελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα διέλευσης του συρμού

από το σημείο μέτρησης.

Σχήμα 7.12 Φάσματα συχνοτήτων των καταγραφών της κατακόρυφης κίνησης του
ανακλαστήρα που υπολογίστηκε με περιοδόγραμμα Lomb. H οριζόντια κόκκινη
γραμμή,  εκφράζει το όριο του επιπέδου σημαντικότητας 95%  με τις τιμές που
βρίσκονται άνωθεν αυτού να είναι στατιστικά σημαντικές. Στα δύο πρώτα διαγράμματα
(α,β), που αντιστοιχούν στα χρονικά διαστήματα πριν και μετά τη διέλευση του συρμού
αντίστοιχα, εμφανίζεται μόνο θόρυβος όπως είναι αναμενόμενο. Αντίθετα το φάσμα
συχνοτήτων των κατακορύφων καταγραφών κατά τη διάρκεια διέλευσης του συρμού
από το σημείο μέτρησης, εμφανίζει μία στατιστικά σημαντική συχνότητα της τάξης των
0.44 Ηz που αντιστοιχεί σε περίοδο ταλάντωσης 2.27 sec.

Παρατηρούμε ότι για τα τμήματα πριν και μετά τη διέλευση του συρμού στα

φάσματα εμφανίζεται μόνο θόρυβος (βλ.§7.1.1.5) και καμία δεσπόζουσα συχνότητα,

γεγονός που ήταν αναμενόμενο,  μιας και θεωρητικά σε αυτά τα διαστήματα ο

ανακλαστήρας παρέμενε ακίνητος. Αντίθετα, στο φάσμα που προέκυψε με τη χρήση

των μετρήσεων κατά τη διέλευση του συρμού, εκτός από τον «κόκκινο θόρυβο»,

εμφανίζεται μία στατιστικά σημαντική συχνότητα ίση με 0.44Hz .  Αυτή η συχνότητα

θεωρείται ότι μπορεί αντιστοιχεί στην πρώτη ιδιοσυχνότητα ταλάντωσης της γέφυρας
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του Γοργοποτάμου. Η περίοδος ταλάντωσης που αντιστοιχεί σε αυτή τη συχνότητα

είναι Τ = 2.27 sec.

7.3.2  Διέλευση της αμαξοστοιχίας 52

Η επιβατική αμαξοστοιχία 52, με κατεύθυνση προς Λαμία, όταν διέσχισε τη

γέφυρα του Γοργοποτάμου αποτελείτο από 5  βαγόνια και συνεπώς οι συνολικοί της

άξονες ήταν 10 (5x2). Παρά τον μικρό αριθμό των βαγονιών καθώς και του μικρότερου

βάρους τους σε σχέση με εκείνα των προηγουμένων εμπορικών αμαξοστοιχιών,  η

αμαξοστοιχία αυτή πέρασε από το σταθμό μετρήσεων με σχετικά μικρή ταχύτητα,

γι’αυτό και ο συνολικός χρόνος που χρειάστηκε για να διασχίσει τη γέφυρα του

Γοργοποτάμου ισούται περίπου με 8sec (~1.6sec ανά βαγόνι).

7.3.2.1 Προσδιορισμός  ζώνης αβεβαιότητας

Η ζώνη αβεβαιότητας των μετρήσεων, όπως και προηγουμένως υπολογίστηκε με

βάση τις εμφανιζόμενες μετακινήσεις του σταθμού μετρήσεων κατά τις χρονικές

περιόδους πριν και μετά τη διέλευση του συρμού, οπότε και θεωρητικά το σημείο θα

πρέπει να παραμένει ακίνητο.

Στο σχήμα 7.13 έχει σχεδιαστεί η ζώνη αβεβαιότητας για τις μετακινήσεις και

στους τρεις άξονες (κόκκινη περιοχή) και επίσης, έχει επισημανθεί το χρονικό

διάστημα διέλευσης του συρμού (κίτρινη περιοχή). Παρατηρούμε ότι είναι εμφανείς οι

μετακινήσεις που προκαλεί η διέλευση του συρμού μόνο στον κατακόρυφο άξονα.

Δηλαδή, κατά το χρονικό διάστημα διέλευσης του συρμού εμφανίζονται κατακόρυφες

μετακινήσεις της γέφυρας εκτός της ζώνης αβεβαιότητας (τάξη μεγέθους ±0.20mm),

και συνεπώς μπορούμε να τις λάβουμε υπόψη για την περαιτέρω επεξεργασία. Για τους

άλλους δύο άξονες, ο θόρυβος που υπεισέρχεται στις καταγραφές είναι μεγάλος

(±0.70mm για τις διαμήκεις και ±0.75mm για τις εγκάρσιες μετακινήσεις), με

αποτέλεσμα να μην μπορούν να ξεχωρίσουν οι μετακινήσεις που προκαλούνται από τη

διέλευση του συρμού και κατά συνέπεια οι μετρήσεις σε αυτούς τους άξονες δεν

χρησιμοποιούνται στην περαιτέρω επεξεργασία.

Το τυπικό σφάλμα των συγκεκριμένων μετρήσεων ισούται με ±0.23mm,

±0.25mm, και ±0.10mm για τις διαμήκεις, εγκάρσιες και κατακόρυφες μετακινήσεις

αντίστοιχα.
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7.3.2.2 Χονδροειδή σφάλματα

Στη συγκεκριμένη μέτρηση δεν εμφανίστηκαν  χονδροειδή σφάλματα στις

μετακινήσεις της γέφυρας στο τρισδιάστατο σύστημα αξόνων.

Σχήμα 7.13 Εκτίμηση της ζώνης αβεβαιότητας των διαμήκων, εγκάρσιων και
κατακορύφων μετακινήσεων της γέφυρας του Γοργοποτάμου κατά τη διέλευση του
εμπορικού συρμού 52. Σε όλες τις γραφικές παραστάσεις έχει επισημανθεί με κίτρινο
χρώμα το χρονικό διάστημα διέλευσης του συρμού.  Παρατηρείται ότι μόνο στη
γραφική παράσταση των κατακορύφων μετακινήσεων είναι εμφανείς οι
παραμορφώσεις που προκαλεί στη γέφυρα η διέλευση του συγκεκριμένου συρμού και
συνεπώς μπορούν να ληφθούν υπόψη για την περαιτέρω επεξεργασία. Στους άλλους
δύο άξονες το σφάλμα που υπεισέρχεται στις μετρήσεις είναι πολύ μεγάλο.
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7.3.2.3 Εκτίμηση ημιστατικής παραμόρφωσης

Για τη διέλευση της συγκεκριμένης αμαξοστοιχίας παρατηρείται ότι ο Ρομποτικός

Θεοδόλιχος κατέγραψε μόνο την ημιστατική κίνηση της γέφυρας και όχι τη δυναμική

(Σχ.7.14).  Συνεπώς,  δεν ήταν δυνατό σε αυτή την περίπτωση να αντλήσουμε

πληροφορίες σχετικά με τη μορφή,  το εύρος και τη συχνότητα –  περίοδο της

ταλάντωσης της γέφυρας. Επίσης, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα ότι λόγω του μικρού

βάρους των βαγονιών και της μικρής ταχύτητας με την οποία ο συρμός διέσχισε την

γέφυρα να μην κατέστη δυνατή μια σημαντική διέγερση και ταλάντωσή της. Το

πιθανότερο όμως είναι ότι πραγματοποιήθηκε ταλάντωση την οποία το RTS δεν

μπόρεσε να ακολουθήσει.
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Σχήμα 7.14 Γραφική παράσταση της χρονοσειράς των κατακορύφων μετατοπίσεων
του ανακλαστήρα κατά το χρονικό διάστημα διέλευσης του συρμού από το σημείο
μέτρησης στη θέση 3. Παρατηρείται ότι κατεγράφη μόνο η ημιστατική παραμόρφωση
της γέφυρας και δεν δίνεται καμία πληροφορία σχετικά με την δυναμική της κίνηση.

Η εφαρμογή του κυλιόμενου μέσου όρου (moving average) στη χρονοσειρά των

κατακορύφων μετακινήσεων της γέφυρας του Γοργοποτάμου, οδήγησε στην τιμή της

ημιστατικής παραμόρφωσης ίση με 6.5mm (Σχ.7.15α). Η χρήση της μεθόδου που

υπολογίζει τη διαφορά του μέσου όρου των μετρήσεων που ελήφθησαν πριν και μετά

τη διέλευση του συρμού μείον το μέσο όρο των μετρήσεων κατά τη χρονική διάρκεια

διέλευσης του συρμού έδωσε την ίδια τιμή (Σχ.7.15β). Συνεπώς για τη συγκεκριμένη

διέλευση μπορούμε να πούμε ότι η ημιστατικής παραμόρφωσης ισούται με 6.5mm.
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Σχήμα 7.15 Υπολογισμός της ημιστατικής παραμόρφωσης της γέφυρας του
Γοργοποτάμου στην κατακόρυφη διεύθυνση, λόγω της διέλευσης εκ του σημείου
μέτρησης της αμαξοστοιχίας 52. Τόσο με τη χρήση της μεθόδου του κυλιόμενου μέσου
όρου (κόκκινη γραμμή), όσο και με τη διαφορά του μέσου όρου των μετρήσεων κατά
τη χρονική διάρκεια διέλευσης του συρμού (πράσινη γραμμή) με τον μέσο όρο των
μετρήσεων πριν και μετά τη διέλευση αυτού (μπλε γραμμή),  υπολογίστηκε τιμή
ημιστατικής παραμόρφωσης ίση με 6.5mm.

7.3.3 Διέλευση της αμαξοστοιχίας 882

Η επιβατική αμαξοστοιχία 882, με κατεύθυνση προς Αθήνα όταν διέσχισε τη

γέφυρα του Γοργοποτάμου αποτελείτο από 4  βαγόνια και συνεπώς οι συνολικοί της

άξονες ήταν 8 (4x2). Παρά τον μικρό αριθμό των βαγονιών καθώς και του μικρότερου

βάρους τους σε σχέση με εκείνα των εμπορικών αμαξοστοιχιών, η αμαξοστοιχία αυτή

διάσχισε τη γέφυρα με τη μικρότερη ταχύτητα από όλες τις προηγούμενες

αμαξοστοιχίες.  Δηλαδή,  ο συνολικός χρόνος που χρειάστηκε για να περάσει από το

σημείο τοποθέτησης του ανακλαστήρα ισούται περίπου με 10.0sec (~2.5sec ανά

βαγόνι).

Για τη συγκεκριμένη αμαξοστοιχία θα παρουσιαστούν ενδεικτικά τα

αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των μετρήσεων που ελήφθησαν

από το RTS μόνο στον κατακόρυφο άξονα της γέφυρας.

7.3.3.1 Εκτίμηση  ζώνης αβεβαιότητας

Στο σχήμα 7.16 έχει σχεδιαστεί η ζώνη αβεβαιότητας (κόκκινη περιοχή), στην

χρονοσειρά των κατακορύφων, μετακινήσεων της γέφυρας του Γοργοποτάμου πριν,
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κατά τη διάρκεια και μετά τη διέλευση του συρμού 882 από το σημείο μέτρησης (τάξη

μεγέθους ±0.50mm). Στη γραφική παράσταση έχει ακόμα επισημανθεί το χρονικό

διάστημα διέλευσης του συρμού (κίτρινη περιοχή).

Παρατηρούμε ότι είναι εμφανείς οι μετακινήσεις που προκαλεί η διέλευση του

συρμού, μιας και κατά το χρονικό διάστημα διέλευσης υπάρχουν αισθητές

μετακινήσεις της γέφυρας εκτός της ζώνης αβεβαιότητας, και συνεπώς μπορούμε να τις

λάβουμε υπόψη για την περαιτέρω επεξεργασία. Το τυπικό σφάλμα στη συγκεκριμένη

μέτρηση ισούται με ±0.17mm.

7.3.3.2 Χονδροειδή σφάλματα

Στην ίδια γραφική παράσταση,  σχήμα 7.17,  φαίνονται και δύο κορυφές που

εμφανίστηκαν κατά το χρονικό διάστημα διέλευσης του συρμού από το σημείο

μέτρηση πάνω στη γέφυρα και θεωρήθηκαν ως χονδροειδή σφάλματα.

Στη συνέχεια, όπως αναλύθηκε στην παράγραφο 6.2.2 απαλείφθηκαν τα

χονδροειδή σφάλματα από τις αρχικές μετρήσεις και προέκυψε μία νέα χρονοσειρά των

κατακορύφων μετακινήσεων, οι οποία φαίνεται στο σχήμα 7.17.

7.3.3.3 Εκτίμηση ημιστατικής παραμόρφωσης

Για τη διέλευση της συγκεκριμένης αμαξοστοιχίας παρατηρείται ότι ο Ρομποτικός

Θεοδόλιχος κατέγραψε μόνο την ημιστατική κίνηση της γέφυρας και όχι τη δυναμική

(βλ.Σχ.7.17).

Συνεπώς, για τις μετρήσεις με του RTS η χρήση της μεθόδου που υπολογίζει τη

διαφορά του μέσου όρου των μετρήσεων που ελήφθησαν πριν και μετά τη διέλευση του

συρμού μείον το μέσο όρο των μετρήσεων κατά τη χρονική διάρκεια διέλευσης του

συρμού έδωσε τιμή ημιστατικής παραμόρφωσης ίση με 6mm (Σχ.7.18). Να σημειωθεί

ότι η τιμή αυτή είναι σχεδόν ίση με εκείνη που υπολογίστηκε προηγουμένως για το

συρμό 52 (6.5mm).
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Σχήμα 7.16 Προσδιορισμός της ζώνης αβεβαιότητας και εντοπισμός των χονδροειδών
σφαλμάτων, των κατακορύφων μετακινήσεων της γέφυρας του Γοργοποτάμου κατά τη
διέλευση του εμπορικού συρμού 882. Στη γραφική παράσταση έχει επισημανθεί με
κίτρινο χρώμα το χρονικό διάστημα διέλευσης του συρμού.  Η μετακίνηση που
προκαλείται από τον διερχόμενο συρμό είναι αισθητά εκτός της ζώνης αβεβαιότητας.
Επιπλέον, εμφανίζονται δύο χονδροειδή σφάλματα στις μετρήσεις.

Σχήμα 7.17 Γραφική παράσταση της χρονοσειράς των διορθωμένων κατακορύφων
μετατοπίσεων (δηλ. αφού αφαιρέθηκαν οι τιμές που θεωρήθηκαν ως χονδροειδή
σφάλματα) στη θέση μετρήσεων 3 και κατά τη διέλευση του συρμού 882.
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Σχήμα 7.18 Υπολογισμός της ημιστατικής παραμόρφωσης της γέφυρας του
Γοργοποτάμου στην κατακόρυφη διεύθυνση, λόγω της διέλευσης εκ του σημείου
μέτρησης της αμαξοστοιχίας 882. Η διαφορά του μέσου όρου των μετρήσεων κατά τη
χρονική διάρκεια διέλευσης του συρμού (πράσινη γραμμή)  με τον μέσο όρο των
μετρήσεων πριν και μετά τη διέλευση αυτού (μπλε γραμμή),  έδωσε τιμή ημιστατικής
παραμόρφωσης ίση με 6mm.
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8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά την επεξεργασία των μετρήσεων που

ελήφθησαν με τη χρήση του RTS στη γέφυρα του Γοργοποτάμου έδειξαν τα εξής:

§ Στις χρονοσειρές των μετακινήσεων και στις τρεις διευθύνσεις του

τρισδιάστατου συστήματος συντεταγμένων και για όλους τους συρμούς

παρατηρήθηκε ότι κατά τα χρονικά διαστήματα πριν και μετά το

διαπιστωμένο χρονικό διάστημα διέλευσης  του συρμού από το σημείο

μέτρησης πάνω στη γέφυρα, εμφανιζόταν μια μικρή μετακίνηση -

ταλάντωση του θεωρητικά ακίνητου ανακλαστήρα. Η ταλάντωση αυτή δεν

μπορούσε να αντιστοιχεί σε πραγματική ταλάντωση της γέφυρας μιας και το

τρένο δεν είχε εισέλθει στη γέφυρα. Κατά συνέπεια, θεωρήθηκε ότι

αποτελεί θόρυβο των μετρήσεων.

Η εμφάνιση αυτού του θορύβου καθόρισε τη ζώνη αβεβαιότητας των

μετρήσεων, οποία θεωρήθηκε ότι αντιστοιχεί στο ± 3x s , όπου x  ο μέσος

όρος των μετρήσεων και s  το τυπικό σφάλμα. Οι μετρήσεις εκείνες που

βρίσκονταν εκτός της ζώνης αυτής θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές και

αξιόπιστες για την περαιτέρω ανάλυση. Η ζώνη αβεβαιότητας στην

πλειοψηφία των περιπτώσεων ήταν μεγαλύτερη για τις διαμήκεις και

εγκάρσιες μετακινήσεις στο οριζόντιο επίπεδο, όπως αναμενόταν, οι οποίες

μόνο σε μία περίπτωση μας έδωσαν αξιόπιστα δεδομένα (συρμός 500,

βλ.Σχ.7.7).

Πιο συγκεκριμένα στη θέση 1 του σταθμού μετρήσεων (πάνω από τον

πυλώνα Μ2) και για την εμπορική αμαξοστοιχία 23501 (εμπορική βαριά

αμαξοστοιχία 14άρων βαγονιών) ο θόρυβος αυτός για τις οριζόντιες, τις

εγκάρσιες και κατακόρυφες μετρήσεις πήρε την τιμή ±0.5mm, ±1.2mm,

±0.25mm αντίστοιχα (βλ.Σχ.7.1). Ομοίως, στη θέση 2 του σταθμού

μετρήσεων (στο μέσον του ανοίγματος μεταξύ των πυλώνων Μ2 και Μ3) και

για την επιβατική αμαξοστοιχία 603 (επιβατική ελαφριά αμαξοστοιχία 8

βαγονιών)  ο θόρυβος αυτός για τις μετρήσεις και στους τρεις άξονες ήταν

μεγάλος, με αποτέλεσμα να μην είναι εμφανές το χρονικό διάστημα

διέλευσης του συρμού από το σημείο μέτρησης (βλ.Σχ.7.6). Τέλος, στη θέση

3 του σταθμού μετρήσεων (στο μέσον του ανοίγματος μεταξύ των πυλώνων
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Μ3 και Μ4) και για την αμαξοστοιχία 500 (εμπορική βαριά αμαξοστοιχία, 17

βαγονιών) ο θόρυβος αυτός για τις οριζόντιες, τις εγκάρσιες και

κατακόρυφες μετρήσεις πήρε την τιμή ±0.35mm, ±0.45mm, ±0.3mm

αντίστοιχα (βλ.Σχ.7.7). Τέλος για τις αμαξοστοιχίες 52 και 882 (επιβατικές

ελαφριές αμαξοστοιχίες 5 και 4άρων βαγονιών αντίστοιχα) ο προσδιορισμός

της ζώνης αβεβαιότητας για τις μετακινήσεις που μελετήθηκαν αναλύεται

στις παραγράφους 7.3.2.1 και 7.3.3.1 αντίστοιχα. Όλα τα παραπάνω

συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

§ Από τον Πίνακα αυτό προκύπτει ότι η θέση 2 για διάφορους λόγους δεν

επιτρέπει σαφή αποτελέσματα, ενώ οι διαφορές που προκύπτουν για

αντίστοιχες συνιστώσες στις άλλες θέσεις είναι βασικά συγκρίσιμες και οι

διαφορές τους πιθανόν να εκφράζουν μετεωρολογικές κλπ συνθήκες.

§ Το τυπικό σφάλμα που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις παραπάνω ζώνες

αβεβαιότητας των μετρήσεων φαίνεται στον πίνακα 8.2 που ακολουθεί.

Πίνακας 8.1 Εύρος ζώνης αβεβαιότητας (θόρυβος)  των μετρήσεων που
ελήφθησαν με τη χρήση RTS στη γέφυρα του Γοργοποτάμου. Το εύρος της
ζώνης αυτής είναι 3  φορές μεγαλύτερο από το τυπικό σφάλμα των
μετρήσεων που υπολογίστηκε σε κάθε θέση του σταθμού μετρήσεως, για
κάθε συρμό και για τις τρεις διευθύνσεις ξεχωριστά. (Τιμές σε mm).

Θέση

σταθμού

μετρήσεων

στη γέφυρα

Θέση 1

(πυλώνας)

Θέση 2

(στρωτήρας)

Θέση 3

(μέσον ανοίγματος)

Αριθμός

αμαξ/χίας
23501 603 500 52 882

Διαμήκεις

μετακινήσεις

στο οριζόντιο

επίπεδο

±0.50 ±2.80 ±0.35 ±0.70 -

Εγκάρσιες

μετακινήσεις

στο οριζόντιο

επίπεδο

±1.20 ±2.50 ±0.45 ±0.75 -

Κατακόρυφες

μετακινήσεις
±0.25 ±5.00 ±0.30 ±0.20 ±0.50
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Παρατηρείται ότι το τυπικό σφάλμα για όλες τις περιπτώσεις  είναι

μεγαλύτερο για τις οριζόντιες και εγκάρσιες μετακινήσεις. Επιπλέον, η θέση

2 στον στρωτήρα εμφανίζει για κάποιους λόγους, μερικοί εκ των οποίων

αναφέρθηκαν παραπάνω, το μεγαλύτερο τυπικό σφάλμα σε όλες τις

διευθύνσεις και για το λόγο αυτό η θέση αυτή εγκαταλείφθηκε στην πορεία.

Για τις διελεύσεις των υπόλοιπων συρμών οι αποκλίσεις που παρατηρούνται

στα τυπικά σφάλματα που εμφανίζονται στις ίδιες διευθύνσεις, δεν είναι

πολύ μεγάλες.

§ Τα πιο αξιόπιστα και ενδιαφέροντα δεδομένα για τις ανάγκες τις

συγκεκριμένης μελέτης, ελήφθησαν από τις χρονοσειρές των κατακορύφων

μετακινήσεων και μόνο στις θέσεις 1 και 3 του ανακλαστήρα, μιας και στη

θέση 2 όπως ειπώθηκε και προηγουμένως ο θόρυβος των μετρήσεων ήταν

πολύ μεγάλος (βλ.§7.1 και §7.3).

§ Στην πλειοψηφία των μετρήσεων που ελήφθησαν με τη χρήση του RTS δεν

παρουσιάστηκαν χονδροειδή σφάλματα και εκείνα που εμφανίστηκαν

Πίνακας 8.2 Τυπικό σφάλμα των μετρήσεων που ελήφθησαν με τη χρήση
RTS στη γέφυρα του Γοργοποτάμου.  Το τυπικό σφάλμα υπολογίστηκε για
κάθε θέση του σταθμού μετρήσεως, για κάθε συρμό και για τις τρεις
διευθύνσεις ξεχωριστά (Τιμές σε mm).

Θέση

σταθμού

μετρήσεων

στη γέφυρα

Θέση 1

(πυλώνας)

Θέση 2

(στρωτήρας)

Θέση 3

(μέσον ανοίγματος)

Αριθμός

αμαξ/χίας
23501 603 500 52 882

Οριζόντιες

μετακινήσεις

στο οριζόντιο

επίπεδο

±0.17 ±0.93 ±0.12 ±0.23 -

Εγκάρσιες

μετακινήσεις

στο οριζόντιο

επίπεδο

±0.40 ±0.83 ±0.15 ±0.25 -

Κατακόρυφες

μετακινήσεις
±0.08 ±1.67 ±0.10 ±0.07 ±0.17
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(οριζόντιες μετακινήσεις – συρμός 23501, κατακόρυφες μετακινήσεις –

συρμός 882) απαλείφθηκαν με κλασικές αναλυτικές μεθόδους (φίλτρα).

§ Κατά την καταγραφή των μετακινήσεων της γέφυρας με το RTS,  η

συχνότητα δειγματοληψίας του οργάνου είχε οριστεί από τον χειριστή να

είναι ίση με 10Hz. Αυτή η τιμή είναι η θεωρητική μέγιστη τιμή συχνότητας

με την οποία μπορεί να καταγράψει το όργανο. Πρακτικά όμως, η τιμή αυτή

δεν επιτυγχάνεται (μέγιστη τιμή 5-7Hz), ενώ σε υψηλές συχνότητες η

συχνότητα δειγματοληψίας δεν παραμένει σταθερή. Αυτό έχει ως

αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταγραφούν ταλαντώσεις μεγάλης

συχνότητας,

Στη συγκεκριμένη μελέτη παρατηρήθηκε αυτό το φαινόμενο κυρίως

στις χρονοσειρές των κατακορύφων μετακινήσεων και των δύο εμπορικών

συρμών 23501 και 500 (βλ.Σχ.7.3 και Σχ.7.9). Ακόμα, έγινε εμφανές από τα

διαγράμματα ότι το RTS έχανε κάποιες μετρήσεις στην αρχή κάθε

διέλευσης πιθανότατα λόγω της απότομης κίνησης του ανακλαστήρα με

μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ακολουθήσει την

κίνηση, να χάνει για λίγα δευτερόλεπτα την οπτική επαφή με το σημείο και

κατόπιν της επανεύρεσης του ανακλαστήρα να συνεχίζει την καταγραφή.

§ Όπως είδαμε και στην παράγραφο 6.2.6  με βάση το θεώρημα Nyquist  για

συχνότητα δειγματοληψίας ίση με 7Hz, η μικρότερη περιοδικότητα του

σήματος που μπορεί να εντοπιστεί με φασματική ανάλυση είναι

2*0.14=0.28sec και η αντίστοιχη μέγιστη συχνότητα είναι 3.5Hz , ίση με τη

μισή της συχνότητας δειγματοληψίας. Βέβαια, στην συγκεκριμένη

περίπτωση της μελέτης της γέφυρας του Γοργοποτάμου όπως αναμενόταν,

δεν υπολογίστηκαν τόσο μικρές τιμές ιδιοπεριόδου στατιστικά σημαντικές

(βλ.§7.3.1.5) και συνεπώς η δειγματοληψία του οργάνου ήταν

ικανοποιητική για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης. Πάντως, η

δέσμευση αυτή δεν ισχύει γενικά για τις μετρήσεις μας τη στιγμή που δεν

ήταν ουσιαστικά ισαπέχουσες.

§ Οι χρόνοι διέλευσης των συρμών από το σημείο μέτρησης κυμαίνονταν από

9.5 έως 20sec περίπου, ανάλογα με το μέγεθος του συρμού και την ταχύτητα

διέλευσης.

§ Παρατηρήθηκε ότι σε ότι αφορά τις κατακόρυφες μετακινήσεις το RTS

κατέγραψε σε όλες τις περιπτώσεις την ημιστατική παραμόρφωση που
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προκάλεσαν στη γέφυρα οι διελεύσεις των συρμών 23501 (βλ.Σχ.7.2), 500

(βλ.Σχ.7.8), 52 (βλ.Σχ.7.15), 882 (βλ.Σχ.7.18) στις δεδομένες συνθήκες των

μετρήσεων (συνθήκες εδάφους θεμελίωσης, χαμηλή ταχύτητα συρμού,

φορτίο). Συνολικά από όλες τις μετρήσεις, η ημιστατική παραμόρφωση στην

κατακόρυφη διεύθυνση κυμαίνεται από 3-6.5mm.

§ Αντίθετα, η δυναμική συνιστώσα της απόκρισης της γέφυρας στη διέλευση

του συρμού (διαφορά παρατηρημένης και ημιστατικής κίνησης) κατεγράφη

μόνο για τους πιο βαρείς εμπορικούς συρμούς, με το εύρος της ταλάντωσης

να παίρνει τιμές γύρω στα 3mm (βλ.Σχ.7.4, Σχ.7.10). Ειδικότερα, στις

χρονοσειρές των κατακορύφων μετατοπίσεων για τους συρμούς 23501 και

500 το RTS εμφανίζει κάποιες κορυφές της ταλάντωσης ή τμήματά της, με

αποτέλεσμα να είναι δυνατός ο υπολογισμός του εύρους της με τη χρήσης

των στατιστικών μεθόδων που αναλύθηκαν (βλ.§6.2.4). Αντίθετα για τους

ελαφρύτερους επιβατικούς συρμούς δεν κατέστη δυνατή η λήψη τέτοιου

είδους πληροφορίας από το Ρομποτικό Θεοδόλιχο (βλ.§7.2.1, §7.3.2,

§7.3.3).

§ Ο αριθμός των κορυφών της ταλάντωσης που εμφανίστηκαν στις γραφικές

παραστάσεις των κατακορύφων μετατοπίσεων για τους βαρείς εμπορικούς

συρμούς 23501 και κυρίως για τον 500,  που οι καταγραφές της δυναμικής

παραμόρφωσης είναι πιο ξεκάθαρες, μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί

στον αριθμό των αξόνων των διερχομένων συρμών. Αυτό το συμπέρασμα

επιβεβαιώνεται και από τις καταγραφές που ελήφθησαν με τη μέθοδο GPS

καθώς και από τη μελέτη της σιδηροδρομικής γέφυρας στη Νέα Πέραμο,

που έχει αναλυθεί στο κεφάλαιο 2 (βλ.§2.3.1).

§ Στην περίπτωση διέλευσης από τη γέφυρα του συρμού 500 το RTS φαίνεται

να έχει στις καταγραφές του τη μεγαλύτερη ακρίβεια από όλες τις άλλες

περιπτώσεις μιας και έχει καταγράψει στον οριζόντιο διαμήκη και στον

οριζόντιο εγκάρσιο άξονα ημιστατική παραμόρφωση  ίση με 0.25 και 0.5mm

και δυναμική παραμόρφωση (ταλαντώσεις) με εύρη ±0.5 και ±0.95mm

αντίστοιχα.   Οι ταλαντώσεις αυτές για τη συγκεκριμένη θέση, ιδιαίτερα

στον εγκάρσιο άξονα, φαίνεται ότι εκφράζουν κίνηση όχι της γέφυρας αλλά

ενός δευτερεύοντος στοιχείου της (θέσης στήριξης ανακλαστήρα).

§ Για τον έλεγχο ύπαρξης περιοδικότητας στις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν

οι καταγραφές κυρίως των κατακορύφων μετακινήσεων σε όλες τις
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περιπτώσεις όπου εμφανιζόταν να υπάρχει ταλάντωση ή έστω είχαν

καταγραφεί κάποια τμήματά της, αλλά ικανοποιητικά αποτελέσματα

εξήχθησαν από τη διέλευση του συρμού 500 (μετρήσεις RTS). Στη

συγκεκριμένη περίπτωση υπολογίστηκε συχνότητα ταλάντωσης ίση με

0.44Hz και συνεπώς περίοδος ταλάντωσης ίση με 2.27sec.  Η ίδια περίπου

τιμή που φαίνεται να εκφράζει την απόκριση της γέφυρας του

Γοργοποτάμου στο διερχόμενο συρμό (ίση με 0.46Hz), και μπορεί να

αντιστοιχεί στην πρώτη ιδιοσυχνότητα της γέφυρας, έχει προκύψει για το

ίδιο σημείο και για τη διέλευση ενός άλλου συρμού (882),  από την

προκαταρκτική μελέτη των μετρήσεων που ελήφθησαν με τη μέθοδο GPS

(με διαφορετικά όργανα κλπ) όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο παρακάτω

σχήμα.

Τα παραπάνω συμπεράσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 8.3

Σχήμα 8.1 Αποτελέσματα φασματικής ανάλυσης, με τη χρήση του κώδικα
“normperiod”, των κατακορύφων μετακινήσεων της γέφυρας του
Γοργοποτάμου στη θέση 3 (μέσον του ανοίγματος ΙΙΙ) λόγω της διέλευσης
του εμπορικού συρμού 500(α) και του επιβατικού συρμού 882(β). Οι
μετρήσεις ελήφθησαν με τη χρήση του RTS (α) και της μεθόδου GPS (β).
Παρατηρούμε  ότι και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζεται μια στατιστικά
σημαντική συχνότητα γύρω στα 0.45Hz, η οποία εκφράζει την απόκριση της
γέφυρας στους διερχόμενους συρμούς και μπορεί να αντιστοιχεί στην πρώτη
ιδιοσυχνότητα ταλάντωσης της γέφυρας.
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Πίνακας 8.3 Συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την
επεξεργασία των οριζόντιων (κατά Χ), εγκάρσιων (κατά Υ) και κατακορύφων
μετακινήσεων (κατά Ζ) της γέφυρας του Γοργοποτάμου κατά τη διέλευση συρμών.
Όλα τα αποτελέσματα εκτός από την τελευταία στήλη αναφέρονται σε μετρήσεις που
ελήφθησαν με τη χρήση Ρομποτικού Θεοδόλιχου (RTS).

Αριθμός
συρμού

Αριθμός
βαγονιών

Αποτελέσματα με βάση μετρήσεις RTS

Συγκριτικά
Αποτελέσματα με
βάση μετρήσεις

GPS
Ημιστατική

παραμόρφωση
(mm)

Εύρος
ταλάντωσης

(mm)

Συχνότητα ταλάντωσης
(Hz)

(Χ) (Υ) Ζ (Χ) (Υ) Ζ

23501 14 - - 3.0 - - 2.7 - -

500 17 0.25 0.5 2.6 0.5 0.95 3.0 0.44 -
52 5 - - 6.5 - - - - -
882 4 - - 6.0 - - - - 0.46
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ενόργανη παρακολούθηση της

σιδηροδρομικής γέφυρας του Γοργοποτάμου και την επακόλουθη λήψη των

καταγραφών – μετρήσεων, την επεξεργασία και την ανάλυσή τους, χωρίζονται σε

τρεις κατηγορίες:

§ Σε αυτά που αφορούν στην ακρίβεια και την αξιοπιστία της γεωδαιτικής

μεθόδου που χρησιμοποιεί το Ρομποτικό Θεοδόλιχο (RTS)   για τη συλλογή

των μετρήσεων πεδίου

§ Στα συμπεράσματα που προέκυψαν για την ίδια την κατασκευή που

μελετήθηκε. Δηλαδή, στην απόκριση της σιδηροδρομικής γέφυρας του

Γοργοποτάμου στο φορτίο διερχόμενου συρμού.

§ Στη σημασία της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε

τέτοια εφαρμογή και στην πρωτοτυπία που εμφανίζει σε σχέση με παρόμοιες

μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως.

9.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΘΕΟΔΟΛΙΧΟΥ (RTS)

Από την επεξεργασία και ανάλυση των μετρήσεων που ελήφθησαν στη γέφυρα

του Γοργοποτάμου κατά το χρονικό διάστημα πριν, μετά και κατά τη διάρκεια

διέλευσης από αυτή διαφόρων συρμών, σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα,

ακρίβεια και αξιοπιστία της γεωδαιτικής μεθόδου παρακολούθησης με το RTS

προέκυψε ότι:

§ Το RTS έχει το πλεονέκτημα ότι είναι εύκολο στην τοποθέτηση στις

μετρήσεις πεδίου, είναι εύκολο στη χρήση και μπορεί να λειτουργεί ως

μέθοδος παρακολούθησης που δεν επηρεάζεται από την ίδια την κατασκευή,

όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τους αισθητήρες οπτικών ινών

(βλ.§2.2.5). Επιπλέον, δεν δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία

της κατασκευής.

§ Ο βασικός του περιορισμός είναι ότι απαιτεί τοποθέτηση στόχου στο

παρατηρούμενο σώμα.  Ο στόχος αυτός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη
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οπτική επαφή με το όργανο σε απόσταση το πολύ μερικών εκατοντάδων

μέτρων.

§ Αποδείχτηκε ότι το όργανο μπορεί να εξασφαλίζει μεγάλη συχνότητα

καταγραφών (έως 6-7Hz) και μεγάλη ακρίβεια συντεταγμένων, της τάξεως

του 0.5mm. Αυτό πάντως προϋποθέτει να εισαχθεί ένα ειδικό λογισμικό στο

όργανο, πράγμα που έγινε για πρώτη όπως φαίνεται φορά.

§ Σε ότι αφορά στη συγκεκριμένη μελέτη τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο

Ρομποτικός θεοδόλιχος μπόρεσε να καταγράψει με μεγάλη ακρίβεια το μέσο

εύρος των μετατοπίσεων, δηλαδή την ημιστατική παραμόρφωση της

γέφυρας κατά τη διέλευση όλων των συρμών (τάξη μεγέθους 3-6mm).

§ Σε ότι αφορά στην δυναμική κίνηση της γέφυρας το RTS μπόρεσε να την

καταγράψει ατελώς και μόνο για τους βαρείς εμπορικούς συρμούς

(βλ.§7.1.1, §7.1.3). Δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις μπόρεσε να

καταγράψει κάποιες κορυφές ή τμήματα της ταλάντωσης και κατά συνέπεια

κατέστη δυνατό να εκτιμηθούν τα χαρακτηριστικά της (εύρος ταλάντωσης -

τάξη μεγέθους ±3mm, συχνότητα – τάξη μεγέθους 0.44 Hz). Για μικρούς

επιβατικούς συρμούς δεν κατέστη δυνατό να καταγράψει τις

μικρομετακινήσεις της δυναμικής κίνησης. Το μειονέκτημα αυτό

αντιμετωπίζεται με τη σύγχρονη εφαρμογή του GPS το οποίο μπορεί να

εμφανίζει άλλα προβλήματα,  όμως καταγράφει με εξαιρετική ακρίβεια τις

μικρής κλίμακας δυναμικές μεταβολές.  Συνεπώς τα δύο όργανα όπως

αναλύεται αλλού είναι συμπληρωματικά το ένα στο άλλο.

§ Το μειονέκτημα που παρουσιάζει το RTS είναι μια αστάθεια στο ρυθμό

δειγματοληψίας στο όριο λειτουργίας του σε μεγάλες συχνότητες (>3Hz).

Αυτό αντιμετωπίζεται  με κατάλληλο λογισμικό που έχει δημιουργηθεί στο

Εργαστήριο. Όμως, η λήψη μη ισαπεχόντων δεδομένων δεν αποτελεί στην

πράξη μειονέκτημα γιατί τα αποτελέσματα των μετρήσεων δεν υπόκεινται

στους περιορισμούς του θεωρήματος δειγματοληψίας (The sampling

Theorem). Συνεπώς οι μετρήσεις είναι απαλλαγμένες από το φαινόμενο

aliasing (ψεύδιση, βλ.§6.2.6) και μπορούν να καταγραφούν και πολύ

μεγαλύτερες συχνότητες απ’ ότι συνήθως.
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9.2     ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

§ Κατά τη διέλευση συρμών, διαπιστώθηκε ότι εμφανίζεται μία κατακόρυφη

κάμψη της δοκού της γέφυρας στην οποία πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις,

και η κάμψη αυτή εμφανίζεται να παραμένει σχεδόν σταθερή σε όλο το

διάστημα της διέλευσης του τρένου. Το μέγιστο εύρος αυτής της

ημιστατικής κατακόρυφης κίνησης εκτιμήθηκε σε 6.5mm (επιβατική

αμαξοστοιχία 52, βλ.Σχ.7.15). Ομοίως, το ελάχιστο εύρος εκτιμήθηκε σε

2.6mm (εμπορική αμαξοστοιχία 500, βλ.Σχ.7.8).

§ Το εύρος της ταλάντωσης στην κατακόρυφη διεύθυνση, που εκτιμήθηκε

μόνο για τους βαρείς εμπορικούς συρμούς (βλ.§7.1),   παίρνει τιμή ίση με

2.7mm για τον συρμό 23501 (βλ.Σχ7.4) και 3mm για τον συρμό 500

(βλ.Σχ.7.10).

§ Μετακινήσεις εκτός της καθορισμένης ζώνης αβεβαιότητας των μετρήσεων

κατά τη διέλευση του συρμού, παρατηρήθηκαν και κατά τον διαμήκη

(οριζόντιο) άξονα και κατά τον εγκάρσιο μόνο για τον συρμό 500

(βλ.Σχ.7.7). Η τιμή της ημιστατικής παραμόρφωσης που υπολογίστηκε στη

συγκεκριμένη περίπτωση για την οριζόντια και εγκάρσια διεύθυνση

εκτιμήθηκε ίση με 0.25 και 0.5mm  (βλ.Σχ7.8) και οι ταλαντώσεις με εύρη

±0.5 και ±0.95mm  (βλ.Σχ7.10) αντίστοιχα.

§ Για ορισμένες καταγραφές (εμπορικός συρμός 500 με 14 βαγόνια και

ταχύτητα διέλευσης περίπου ίση με 55Km/h) στη θέση 3 του σταθμού

μετρήσεων, δηλαδή στο μέσον του ανοίγματος ΙΙΙ της γέφυρας, έγινε δυνατό

να υπολογιστούν και στατιστικά σημαντικές συχνότητες. Ο υπολογισμός

των συχνοτήτων αυτών κατέστη εφικτός με τη χρήση του κώδικα

“normperiod” ο οποίος επιτρέπει την φασματική ανάλυση μη ισαπεχόντων

δεδομένων, υπερβαίνοντας τις απαιτήσεις της φασματικής ανάλυσης με

Μετασχηματισμό Fourier (FFT), δηλαδή ισαπέχοντα σημεία και μεγάλο

μήκος χρονοσειράς.

§ Η τιμή 0.44Hz για την κατακόρυφη διεύθυνση που υπολογίστηκε για τη

διέλευση του συρμού 500 φαίνεται να  είναι πραγματική και να εκφράζει

την απόκριση της γέφυρας στο διερχόμενο συρμό, γιατί αφ’ενός

υπολογίστηκε περίπου ίδια τιμή και από ανεξάρτητες μετρήσεις GPS

(0.46Hz) και αφ’ετέρου η τιμή αυτή μπορεί να είναι αποδεκτή όπως έχει
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αναλυθεί στην §3.6. Συνεπώς, αυτή η συχνότητα μπορεί να αντιστοιχεί στην

πρώτη ιδιοσυχνότητα ταλάντωσης του τμήματος της γέφυρας που

μελετήθηκε.

9.3  ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

§ Η παρακολούθηση της σιδηροδρομικής γέφυρας του Γοργοποτάμου

αποτελεί την πρώτη μελέτη εφαρμογής (case  study)  μιας καινούργιας

μεθόδου μέτρησης μετακινήσεων και ταλαντώσεων που χρησιμοποιεί τον

συνδυασμό δύο γεωδαιτικών μεθόδων καταγραφής δεδομένων για την

παρακολούθηση των μετακινήσεων ή/και ταλαντώσεων κατασκευών. Οι

δύο γεωδαιτικές μέθοδοι είναι η χρήση του Ρομποτικού Θεοδόλιχου (RTS)

και του GPS με τη μέθοδο kinematic.

§ Οι πλειοψηφία των μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα

παγκοσμίως αφορούν στην παρακολούθηση εύκαμπτων κυρίως γεφυρών με

μεγάλα ανοίγματα. Για τις γέφυρες μεσαίων και μικρών ανοιγμάτων καμία

από τις μελέτες που μπορέσαμε να εντοπίσουμε δεν έχει πραγματοποιηθεί

με τον ίδιο εξοπλισμό και μεθοδολογία όπως η παρούσα. Συνεπώς είναι

ίσως η πρώτη μελέτη που πραγματοποιείται με τη χρήση του RTS  και

αφορά σε παρακολούθηση δύσκαμπτης σιδηροδρομικής γέφυρας.

§ Για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε ένα

τροποποιημένο λογισμικό για το RTS το οποίο παρέχει μεγαλύτερη

ανάλυση σε ότι αφορά το χρόνο λήψης και αποθήκευσης των μετρήσεων

(της τάξεως εκατοστού του sec).

§ Τέλος, από την επεξεργασία και ανάλυση των μετρήσεων που ελήφθησαν,

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το RTS είναι όργανο που παρέχει τη

δυνατότητα της παρακολούθησης ημιστατικών μετακινήσεων, και σε μικρό

βαθμό ταλαντώσεων υψηλής συχνότητας. Το μειονέκτημα αυτό μπορεί να

αντιμετωπιστεί στο μέλλον είτε με την ανάπτυξη της τεχνολογίας του

οργάνου (harware /software) είτε σε συνδυασμό με GPS. Τα προβλήματα

αυτά είναι αντικείμενα έρευνας του Εργαστηρίου Γεωδαισίας.
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10. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή δύο γεωδαιτικών

μεθόδων μέτρησης μετακινήσεων (RTS, GPS) κατά την παρακολούθησης της απόκρισης

της σιδηροδρομικής γέφυρας του Γοργοποτάμου στα φορτία διερχόμενων συρμών. Κατά

τα στάδια συλλογής των μετρήσεων, επεξεργασίας και ανάλυσής τους, εντοπίστηκαν

διάφορα προβλήματα στις καταγραφές των μετακινήσεων και για τα δύο όργανα.

Για την ελαχιστοποίηση αυτών των προβλημάτων θα μπορούσαν μελλοντικά να

πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες:

§ Θα ήταν επιθυμητό να γίνει μια πιο συστηματική και συνεχής παρακολούθηση

της συγκεκριμένης γέφυρας ή και άλλων σιδηροδρομικών γεφυρών με την ίδια

μεθοδολογία αλλά πχ. με περισσότερα όργανα, έτσι ώστε οι καταγραφές να

καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κατά συνέπεια, θα δημιουργηθεί

μία πλήρης βάση δεδομένων όπου θα έχουν καταγραφεί οι ίδιοι συρμοί σε

διαφορετικές διελεύσεις τους από τη γέφυρα και έτσι οι μετρήσεις θα είναι άμεσα

συγκρίσιμες.

§ Επιπλέον,  θα μπορούσε η λήψη μετρήσεων να μην περιορίζεται μόνο σε

καλοκαιρινές περιόδους οπότε και το έδαφος είναι ξηρό, αλλά και σε περιόδους

μετά από έντονη βροχόπτωση έτσι ώστε να μελετηθεί και η επίδραση του

κεκορεσμένου εδάφους στην απόκριση της κατασκευής.

§ Ακόμα θα μπορούσαν να εξεταστούν και άλλες διατάξεις των οργάνων που

πιθανότατα θα αποφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια στις καταγραφές.

§ Ως προς το RTS,  πρέπει να δοκιμαστούν και αλλά λογισμικά για την

ακριβέστερη και συνεχή καταγραφή των ταλαντώσεων από το όργανο αυτό.

§ Όσον αφορά το GPS, μελλοντικά πρέπει να μελετηθούν εκτενέστερα οι

μετρήσεις που ελήφθησαν και να πραγματοποιηθεί σύγκρισή τους με τις

αντίστοιχες του RTS έτσι ώστε να ελεγχθεί η ορθότητα των αποτελεσμάτων και

των δύο μεθόδων.



128

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

Θεοδωρακόπουλος Δ., Μπούσιας Ε., και Γιαννόπουλος Π., (2003) "Τεχνική της

Κατασκευής - Τόμος Ά", Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή θετικών

Επιστημών και Τεχνολογίας, Πάτρα.

Κοκκίνου Ε., Ρέζος Σ., Ψιμούλης Π., και Στείρος Σ., (2006), “Προσδιορισμός παραμέτρων

κύματος με Ρομποτικό Θεοδόλιχο”, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων,

Αθήνα 20-23 Νοεμβρίου, σελ.31-40.

Κοντογιάννη, Β. (2005), “Γεωδαιτική μέθοδος παρακολούθησης των παραμορφώσεων

σηράγγων: τεκμηρίωση της μεθόδου και ανάλυση παρατηρήσεων”, Διδακτορική

Διατριβή του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ματζαρίδης Π., "Συνοπτικό ιστορικό των Ελληνικών Σιδηροδρόμων",  Εκδόσεις:

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

Μπανέλας Α. Γ., Σαββαϊδης Π. Δ., Υφαντής Ι. Μ., Δούκας Ι. Δ., (2004), “γεωδαισία”,

τόμος Ι – Γεωδαιτικά όργανα και μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμών, Δεύτερη

Έκδοση, Εκδοτικός Οίκος: Αδελφών Κυριακίδη α.ε.

Νικητοπούλου, Α., (2002), “Ανάπτυξη πρότυπης πειραματικής διάταξης για την εκτίμηση

των σφαλμάτων GPS-RTK με στόχο την παρακολούθηση ταλαντώσεων εύκαμπτων

κατασκευών”, Μεταπτυχιακή Διατριβή του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του

Πανεπιστημίου Πατρών.

Περιοδικό "ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ”, Δεκέμβριος 2005, Τέυχος 28, σελ. 35,  του Συλλόγου

Φύλλων του Σιδηροδρόμου.

Πρωτόπαπας Ζ. (εργαζόταν στο ΣΕΚ - ΟΣΕ ως Σταθμάρχης & Αρχιεπιθεωρητής από το

1956 έως το 1988), προφορική μαρτυρία.

Russo F., (1986), "Εισαγωγή στην ιστορία των τεχνικών", Τίτλος Προτωτύπου:

"Introduction a l'histoire des techniques", Μετάφραση: Αγριαντώνη Χ., Εκδόσεις:

Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ.



129

Ξενόγλωσση

Aluri S., Jinka C., and GangaRao H.V. S., (2005), "Dynamic Response of Three Fiber

Reinforced Polymer Composite Bridges", Journal of Bridge Engineering,

November/December.

Ashkenazi V., and Roberts G. (1997), “Experimental monitoring of the Humber bridge

using GPS”, Civil Engineering, Vol. 120, pp 177-182.

Barnes J, Rizos C, Kanli M, Small D, Voigt G, Gambale N, and Lamance J., (2004),

"Structural Deformation Monitoring using Locata", 1st FIG International

Symposium on Engineering Surveys for Construction Works and Structural

Engineering, The University of Nottingham, United Kingdom, 28 June – 1 July.

Bomford, G., (1971), Geodesy, Oxford University Press, Ely House, London W.1, pp.731.

Casas J.R., and Cruz P.J.S., (2003), "Fiber Optic Sensors for Bridge Monitoring", Journal

of Bridge Engineering, November/December.

Chouinard, A. (2001), “Linear gap displacement transducer sheds light on proximity

sensing”, Sensors, November 2001.

Chrzanowski A., W. Trevor Greening, J. Grodecki, J. Robbins (1993), “Design of geodetic

control for large tunneling projects”, Canadian Tunneling, Annual Publication of

The Tunneling Association of Canada, pp. 1-11.

Clough, R. and Penzien, W., (1993), “Dynamic of Structures”, McGraw-Hill International

Editions, 3rd edition.

Cosser E., Roberts G.W., Meng X., and Dodson A.H., (2003), "Measuring the dynamic

deformation of bridges using a total station", 11th FIG Symposium on Deformation

Measurements, Santorini, Greece, 2003.

Eckl, C. M., Snay, A. R., Soler, T., Cline, W. M., Mader, L. G., (2001), “Accuracy of

GPS-derived relative positions as a function of interstation distance and observing-

session duration”, Journal of Geodesy, Vol.75, pp. 633-640.

Fontana, D. R., Cheung, W., Stansell, T. (2001), “The modernized L2 civil signal-Leaping

forward to the 21st century”, GPS World, September 2001, 28-34.

Ghosh K.J, Vaibhav S, Kishore K, Johri M, and Sodani D., (2006), "Measurement of

Diflection of Bridge Using GPS", Advances in Bridge Engineering, March 24-25.



130

Guo J., Xu L., Dai L., McDonald M., Wu J., and Li Y., (2005), "Application of the Real-

Time Kinematic Global Positioning System in Bridge Safety Monitoring", Journal

of Bridge Engineering, March /April 2005.

Hartinger, H., Brunner, K. F., (1998), “Experimental detection of deformations using

GPS”, Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering, April

20-22, pp. 145-152.

He X., Moaveni B., Conte J.P., Elgamal A., and Masri S., (2004), "System identification of

Vincent Thomas Bridge using simulated wind response data", Proc. of the Second

International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management

(IABMAS’04), Kyoto, Japan, October 19-22, 2004.

Hernadez, W. (2001), “Improving the responses of several accelerometers using in a car

under performance tests by using Kalmann filtering”, Sensors, June, 1, 38-52.

Inaudi D., (1997), "Field Testing Application of Fiber Optic Displacement Sensors in Civil

Structures", OFS - Optical Fiber Sensors 97, Williamsbourg, October, invited paper.

Ingham  T.   J.  ,  Rodriguez   T.S.  and   Nader  M.,  (1997),  "Nonlinear   Analysis   of   the

Vincent  Thomas Bridge  for  Seismic  Retrofit", Computers and Structures, Vol. 64,

No. 5/6. pp. 1221438.

Jiang J., Lu X., Guo J., (2002), "Study for Real-time Monitoring of Large-Span Bridge

Using GPS", Proc. ISSST 2002, "Progress in Safety Science and Technology",

Beijing/New York: Science Press, Huang P., Wang Yj., Li Sc., Qian Xm., Eds, Sep.

2002, pp. 308-312.

Joaquim Figueiras, Carlos Felix and Bruno Afonso Costa, (2005), "Testing and monitoring

of a centenary arch bridge", Structure and Infrastructure Engineering, Vol. 1, No. 1,

March, 63–73.

Kannankutty R., Flemming D.J. (2004), "Bridge Engineering", TRB, A2C01: Committee

on General Structures.

Kashima S., Yanaka Y., Suzuki S., and Mori K., (2001), "Monitoring the Akashi Kaikyo

Bridge: First Experiences", Structural Engineering International, February.

Larocca, A.P.C., (2004), "Using High-rate GPS Data to Monitor the Dynamic Behavior of

a Cable-stayed Bridge”, Proc. of the 17th International Technical Meeting of the

Satellite Division of the Institute of Navigation, pp. 225-234, ION GNSS 2004.



131

Lee, C.H., Kawatani, M., Kim, C.W., Nishimura, N., and Kobayashi, Y., (2006),

"Dynamic response of a monorail steel bridge under a moving train", Journal of

Sound and Vibration, Vol. 294, pp. 562-579.

Lekidis V., Tsakiri M., Makra K., Karakostas C., Klimis N., and Sous I., (2005),

"Evaluation  of  dynamic  response  and  local  soil  effects  of  the  Evripos  cable-stayed

bridge using multi-sensor monitoring systems", Engineering Geology, Vol. 79, pp.

43-59.

Li, X. (2004), “Structural Deformation during a Typhoon as Monitored by an Integrated

Multi-Sensor  System”,  Proc.  of  the 2004 International Symposium on GNSS/GPS,

Sydney, Australia, December.

Lomb, N. R., (1976), “Least-Squaeres frequency analysis of unequally spaced data”,

Astrophysics and Space Science, Vol.69, pp.1380-1419.

Lovse J.W., Teskey W.F., Lachapelle G., and Cannon M.E., (1995), "Dynamic

Deformation Monitoring using GPS Technology", Journal of Surveying

Engineering, Volume 121, Issue 1, pp. 35-40, February.

Maeck, J., and Roeck G.D., (2000), "Experimental and numerical modal analysis of a

concrete high speed train railway bridge", MCCI'2000 International Symposium on

Modern Concrete Composites & Infrastructures, pages 61-68, Beijing, China,

November 30- December 2, 2000.

Malm, R., and Anderson, A., (2006), "Field testing and simulation of dynamic properties

of a tied arch railway bridge", Engineering Structures, Vol. 28, pp. 143-152.

Meng X, Roberts G.W, Dodson A.H, Cosser E, Barnes J, and Rizos C., (2004), "Impact of

GPS satellite and pseudolite geometry on structural deformation monitoring:

analytical and empirical studies", Journal of Geodes, Vol.  77, p. 809-822.

Meng  X.,  Roberts  G.,  Dodson  A.,  Andreotti  M.,  Cosser  E.,  and  Meo  M.,  (2004),

"Development of a Prototype Remote Structural Health Monitoring System

(RSHMS)", 1st FIG International Symposium on Engineering Surveys for

Construction Works and Structural Engineering, Nottingham, United Kingdom, 28

June – 1 July 2004.

Menn C., (1990), "Prestressed Concrete Bridges", Translated into English and Edited by

Gauvreau P., Basel, Boston, Berlin, Birkhauser.

Meo  M,  Zumpano  G,  Meng  X,  Cosser  E,  Roberts  G,  and  Dodson  A.,  (2006),  "

Measurements of dynamic properties of a medium span suspension bridge by using



132

the wavelet transforms", Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 20, p.

1112-1133.

Meo M., Zumpano G., Meng X., Roberts G., Cosser E., and Dodson A., (2004),

"Identification of Nottingham Wilford Bridge Modal Parameters using Wavelet

transforms", Smart Structures and Materials, Proc. of SPIE, Vol. 5383, Bellingham,

WA.

Mikail E. and Ackermann F. (1976), “Observations and Least Squares”, A. Dun-

Donnelley Publisher, New York, pp. 497.

Miyata T., Yamada H., Katsuchi H., and Kitagawa M., (2002), "Full-scale measurement of

Akashi–Kaikyo Bridge during Typhoon", Journal of Wind Engineering and

Industrial Aerodynamics, Vol. 90, p. 1517–1527.

Mohammadi  M.,  and  Karabalis  D.  L.,  (1995),  “Dynamic  3–D  Soil-Railway  Track

Interaction by BEM-FEM”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics,

Vol.24, p.p1177-1193.

Moore, T., Roberts, G. W., (1999), “ Carrier phase GPS Navigation to the north pole”,

Journal of Navigation, Vol. 52(1), pp. 80-89.

Nickitopoulou A., Protopsalti K. and Stiros S., (2006), “Monitoring dynamic and quasi-

static deformations of large flexible engineering structures with GPS: Accuracy,

limitations and promises”, Engineering Structures, Volume 28, Issue 10, August

2006, Pages 1471-1482.

Nikolaou, P., Sfakianakis, M., Hatzigeorgiou, G., Beskos, D., (2003), “Seismic analysis of

masonry bridges by a nonlinear 3D FEM”, Advances in Earthquake Engineering,

Vol. 13, pp. 97-106.

Palazzo D., Friedmann R., Nadal C., Santos Filho M., Veiga L., and Faggion P., (2006),

"Dynamic Monitoring of Structures Using a Robotic Total Station", XXIII FIG

Congress, Munich, Germany, October 8-13.

Press, W., H., Teukolsky, S., A., Vellerling, W., T., Flannery, B., P., (1992), “Numerical

Recipes in C”, Cambridge University Press.

Proakis, J. and Manolakis, D., (1996), “Digital Signal Processing: principles, algorithms

and applications”, Prentice Hall International, 3rd edition.

Psimoulis,  P.  and  Stiros,  S.  (2006),  “Experimental  assessment  of  the  accuracy  of  GPS and

RTS for the determination of the parameters of oscillation of major structures”,

http://www.scopus.com/scopus/search/submit/author.url?author=Nikolaou%2c+P.&authorId=6602394894&origin=recordpage
http://www.scopus.com/scopus/search/submit/author.url?author=Sfakianakis%2c+M.&authorId=6602509103&origin=recordpage
http://www.scopus.com/scopus/search/submit/author.url?author=Hatzigeorgiou%2c+G.&authorId=6602660046&origin=recordpage
http://www.scopus.com/scopus/search/submit/author.url?author=Beskos%2c+D.&authorId=7006728767&origin=recordpage


133

International Journal of Computer-aided Civil and Infrastructure

Engineering(submitted).

Psimoulis, P. and Stiros, S. (2007), “Monitoring and Spectral Characteristics of Flexible

Engineering Structures using Robotic Theodolite (RTS)”, Engineering Structures

(submitted).

Psimoulis, P., Nickitopoulou, A., Triantafyllidis, T., Stiros, S. (2005), “Geodetic Monitoring

of Structure Oscillation”, 5th National conference on Metal Structrures, Xanthi,

Greece, Vol. 2, pp. 220-227.

Psimoulis, P., Pytharouli, S., Triantafyllides, P. and Stiros, S. (2006), “Experimental

monitoring of oscillations of major flexible structures using GPS and RTS”, Proc. of

12th International Symposium on Deformation Measurements,  Baden,  Austria,  May

22-25.

Pytharouli S.I. and Stiros S.C. (2005), “Ladon dam (Greece) deformation and reservoir

level fluctuations: evidence for a causative relationship from the spectral analysis of

a geodetic monitoring record”, Engineering Structures, 27, pp.361-370

Pytharouli, S. and Stiros, S. (2007), “Spectral analysis of unevenly spaced or discontinuous

data using the “Normperiod” code”, Computers and Structures, doi:

10.1016/j.compstruc.2007.02.022.

Raziq  N.  and  Collier  P.,  (2006),  "GPS Deflection  Monitoring  of  the  West  Gate  Bridge",

3rd IAG/12th Symposium, Baden, May 22-24.

Roberts G, Meng X, Meo M, Dodson A, Cosser E, Iuliano E, and Morris A.,  (2003),  "A

Remote Bridge Health Monitoring System Using Computational Simulation and

GPS Sensor Data", 11th FIG Symposium on Deformation Measurements, Santorini,

Greece.

Roberts  G.,  X.  Meng  and  C.  Brown,  (2004b),  "From  St  Paul’s  to  the  Tate  Modern;

Overcoming Problems in Monitoring Bridge Deflections Using GPS", 1st FIG

International Symposium on Engineering Surveys for Construction Works and

Structural Engineering, Nottingham, United Kingdom, 28 June – 1 July.

Roberts G.W, Brown C and Meng X., (2006), "Diflection Monitoring and Frequency

Analysis of the Forth Road Bridge Using GPS", 3rd IAG/ 12th Symposium, Baden,

May 22-24.



134

Roberts  G.W.,  Cosser  E.,  Meng  X.,  Dodson  A.,  (2004c),  "Monitoring  the  Diflections  of

Suspension Bridges using 100Hz GPS Receivers", ION GNSS 17th International

Technical Meeting of the Satellite Division, Long Beach, CA, 21-24 September.

Roberts G.W., Meng X., and Dodson A.H., (2004a), "Integrating a Global Positioning

System and Accelerometers to Monitor the Deflection of Bridges", Journal of

Surveying Engineering, DOI: 10.1061/ASCE0733-94532004130:265, May.

Roeck, G.D., Maeck, J., and Teughels A., (2003) "Train-bridge interaction, validation of

numerical models by experiments on a high-speed bridge in Antoing", IABSE

symposium: Structures for high-speed railway transportation, pp. 306-307,

Antwerp, Belgium, August 2003.

Ryall M.J., Parke G.A.R., and Harding J.E., (200), "The Manual of Bridge Engineering",

Thomas Telford Publishing.

Scargle J. D. (1982), “Studies in Astronomical Time Series Analysis. II. Statistical Aspects

of Spectral Analysis of Unevenly Spaced Data”, The Astrophysical Journal, Vol.

263, pp. 835 – 853.

Smith, J. (1997), “Introduction to GEODESY-The history and the Concepts of modern

Geodesy”, Wiley-Interscience, New York, USA.

Smyth A. and Masri S., (2000), "Reduced-Order Nonlinear Modelling of the Vincent

Thomas Bridge Based on Measurements of its dynamic Response to Earthquakes",

ASCE Engineering Mechanics Conference, Austin TX, May 2000.

Smyth,  A.W.  Pei,  J.-S.,  and  Masri,  S.F.,  (2003),  “System  Identification  of  the  Vincent

Thomas Bridge Based using Earthquakes Records”, Earthquake Engineering and

Structural Dynamics, Vol. 33.

Stiros S. (2006), “Accurate measurements with primitive instruments: the “paradox” in the

qanat design”, Journal of Archaeological Science, 33, pp. 1058 – 1064.

Sumitro S, Matsui Y, Kono M, Okamoto T, and Fujii K., (2001), "Long span bridge health

monitoring in Japan", Health Monitoring and Management of Civil Infrastructure

Systems, Proceedings of SPIE, Vol. 4337.

Tamura, Y., Matsui, M., Pagnini, L.-C., Ishibashi,R and Yoshida A., (2002),

“Measurement of wind-induced response of buildings using RTK-GPS”, Journal of

Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 92, pp. 1783-1793.



135

Tsakiri M., Lekidis V., Stewart M. and Karabelas J., (2003), "Testing Procedures for the

Monitoring of Seismic Induced Vibrations on a Cable-Stayed Highway Bridge",

Proc. 11  FIG Symposium on Deformation Measurements, Santorini, Greece.

Tsamasphyros, G.J., Koulalis, E.A., Kanderakis, G.N., Furnarakis N.K., and Astreinidis,

V.Z., (2006), "Structural Health Monitoring of a Steel Bridge using Optical Fibre

Bragg  Grating  Sensors  and  Numerical  Simulation",Structural Health Monitoring

2006, Proceedings of the Third European Workshop, Conference Centre, Granada,

Spain, July 5-7.

Wahbeh A.M, Caffrey J.P, and Masri S.F., (2003), "A vision-based approach for the direct

measurement of displacements in vibrating systems", Smart Materials and

Strusctures, Vol. 12, pp. 785-794.

Wang, G.-Q., Boore, D., Igel, H., and Zhou, X.-Y., (2003), “Some observations on

colocated and closely spaced strong ground-motion records of the 1999 Chi-Chi,

Taiwan, Earthquake”, Bulletin of the Seismological Society of America, April 2003,

Vol. 93, No 2, pp. 674-693.

Wong K.Y, Man K.L, and Chan W.Y., (2001), "Monitoring Hong Kong's Bridges Real-

Time Kinematic Spans the Gap", GPS World, July.

Xu L., Guo J.J., and Jiang J.J., (2002), "Τime frequency analysis of a suspension bridge

based on GPS", Journal of Sound and Vibration, Vol. 254(1), pp. 105-116.

Websites

http://fy.chalmers.se

http://gserver.civil.auth.gr

http://www.bei-tech.com

http://www.civeng.carleton.ca

http://www.colorado.edu

http://www.dpgr.gr/usergalleries

http://www.filebox.vt.edu

http://www.flw.com

http://www.gmat.unsw.edu.au

http://www.gorgopotamosvillage.gr

http://www.ketchum.org

http://fy.chalmers.se/
http://gserver.civil.auth.gr/
http://www.bei-tech.com/products/displacement_sensors.htm
http://www.dpgr.gr/usergalleries
http://www.flw.com/
http://www.gmat.unsw.edu.au/
http://www.gorgopotamosvillage.gr/


136

http://www.kowoma.de/en/gps/errors.htm

http://www.leica-geosystems.com;

http://www.niagarafrontier.com

http://www.o-eland.com

http://www.oldhandanddiamond.co.uk

http://www.patras.gr

http://www.personal.dundee.ac.uk

http://www.randomuseless.info

http://www.sokkia.com

http://www.space.com/images

http://www.teamelmers.com

http://www.topcon.com

http://www.topcon.com;

http://www.trimble.com,

 http://www.trimble.com,

http://www.tts1.demon.co.uk

http://www.unimeasure.com

http://www.uoguelph.ca

http://www.xronos.gr/specials

http://www.kowoma.de/en/gps/errors.htm
http://www.leica-geosystems.com/
http://www.niagarafrontier.com/
http://www.o-eland.com/
http://www.patras.gr/
http://www.sokkia.com/
http://www.space.com/images
http://www.teamelmers.com/
http://www.topcon.com/
http://www.topcon.com/
http://www.trimble.com/5600.shtml
http://www.trimble.com/
http://www.unimeasure.com/
http://www.xronos.gr/specials

	exofyllo.pdf
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
	Σ. Στείρου
	Πάτρα, Ιούνιος  2007



	prologos.pdf
	euxaristies.pdf
	perilipsi.pdf
	ΠΕΡΙΛΗΨΗ

	periexomena.pdf
	katalogos sxhmatwn.pdf
	katalogos pinakwn.pdf
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
	Σ. Στείρου
	Πάτρα, Ιούνιος  2007



	pinakas_sumbolismwn.pdf
	chapter1.pdf
	chapter2.pdf
	chapter3.pdf
	chapter4.pdf
	Στην Γέφυρα του Γοργοποτάμου γράφτηκε μια από τις ενδοξότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας. Την νύχτα της 25 Νοεμβρίου του 1942, οι ενωμένες αντιστασιακές οργανώσεις του Ε.Α.Μ και του Ε.Δ.Ε.Σ, μαζί με Αγγλους Σαμποτέρ, ύστερα από απόφαση του συμμαχικού  στρατηγείου της Μέσης Ανατολής, ανατίναξαν την γέφυρα προκαλώντας μεγάλη καθυστέρηση στην διέλευση των Γερμανών που πίεζαν τους συμμάχους στην Αφρική. Η επιχείρηση ήταν δύσκολη, γιατί την γέφυρα φύλαγαν καλά Ιταλοί φρουροί. Το σχέδιο καταστρώθηκε με προσοχή. Οι Έλληνες, χρησιμοποιώντας  πληροφορίες που πήραν από  ντόπιους βοσκούς, μέσα από μονοπάτια που οδηγούσαν στην κοίτη του ποταμιού, έφτασαν κάτω από την Γέφυρα. Με μια αιφνιδιαστική επίθεση εξουδετέρωσαν τους φρουρούς και η γέφυρα ανατινάχθηκε στο τμήμα εκείνο που στηριζόταν από τους μεταλλικούς πυλώνες (Σχ.4.2).
	Στην Γέφυρα του Γοργοποτάμου γράφτηκε μια από τις ενδοξότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας. Την νύχτα της 25 Νοεμβρίου του 1942, οι ενωμένες αντιστασιακές οργανώσεις του Ε.Α.Μ και του Ε.Δ.Ε.Σ, μαζί με Αγγλους Σαμποτέρ, ύστερα από απόφαση του συμμαχικού  στρατηγείου της Μέσης Ανατολής, ανατίναξαν την γέφυρα προκαλώντας μεγάλη καθυστέρηση στην διέλευση των Γερμανών που πίεζαν τους συμμάχους στην Αφρική. Η επιχείρηση ήταν δύσκολη, γιατί την γέφυρα φύλαγαν καλά Ιταλοί φρουροί. Το σχέδιο καταστρώθηκε με προσοχή. Οι Έλληνες, χρησιμοποιώντας  πληροφορίες που πήραν από  ντόπιους βοσκούς, μέσα από μονοπάτια που οδηγούσαν στην κοίτη του ποταμιού, έφτασαν κάτω από την Γέφυρα. Με μια αιφνιδιαστική επίθεση εξουδετέρωσαν τους φρουρούς και η γέφυρα ανατινάχθηκε στο τμήμα εκείνο που στηριζόταν από τους μεταλλικούς πυλώνες (Σχ.4.2).
	Στην Γέφυρα του Γοργοποτάμου γράφτηκε μια από τις ενδοξότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας. Την νύχτα της 25 Νοεμβρίου του 1942, οι ενωμένες αντιστασιακές οργανώσεις του Ε.Α.Μ και του Ε.Δ.Ε.Σ, μαζί με Αγγλους Σαμποτέρ, ύστερα από απόφαση του συμμαχικού  στρατηγείου της Μέσης Ανατολής, ανατίναξαν την γέφυρα προκαλώντας μεγάλη καθυστέρηση στην διέλευση των Γερμανών που πίεζαν τους συμμάχους στην Αφρική. Η επιχείρηση ήταν δύσκολη, γιατί την γέφυρα φύλαγαν καλά Ιταλοί φρουροί. Το σχέδιο καταστρώθηκε με προσοχή. Οι Έλληνες, χρησιμοποιώντας  πληροφορίες που πήραν από  ντόπιους βοσκούς, μέσα από μονοπάτια που οδηγούσαν στην κοίτη του ποταμιού, έφτασαν κάτω από την Γέφυρα. Με μια αιφνιδιαστική επίθεση εξουδετέρωσαν τους φρουρούς και η γέφυρα ανατινάχθηκε στο τμήμα εκείνο που στηριζόταν από τους μεταλλικούς πυλώνες (Σχ.4.2).
	Στην Γέφυρα του Γοργοποτάμου γράφτηκε μια από τις ενδοξότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας. Την νύχτα της 25 Νοεμβρίου του 1942, οι ενωμένες αντιστασιακές οργανώσεις του Ε.Α.Μ και του Ε.Δ.Ε.Σ, μαζί με Αγγλους Σαμποτέρ, ύστερα από απόφαση του συμμαχικού  στρατηγείου της Μέσης Ανατολής, ανατίναξαν την γέφυρα προκαλώντας μεγάλη καθυστέρηση στην διέλευση των Γερμανών που πίεζαν τους συμμάχους στην Αφρική. Η επιχείρηση ήταν δύσκολη, γιατί την γέφυρα φύλαγαν καλά Ιταλοί φρουροί. Το σχέδιο καταστρώθηκε με προσοχή. Οι Έλληνες, χρησιμοποιώντας  πληροφορίες που πήραν από  ντόπιους βοσκούς, μέσα από μονοπάτια που οδηγούσαν στην κοίτη του ποταμιού, έφτασαν κάτω από την Γέφυρα. Με μια αιφνιδιαστική επίθεση εξουδετέρωσαν τους φρουρούς και η γέφυρα ανατινάχθηκε στο τμήμα εκείνο που στηριζόταν από τους μεταλλικούς πυλώνες (Σχ.4.2).




	chapter5.pdf
	chapter6.pdf
	chapter7.pdf
	chapter8.pdf
	chapter9.pdf
	chapter10.pdf
	bibliografia.pdf

