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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
To αντικείµενο της εργασίας είναι η συγκριτική διερεύνηση διαφόρων τύπων σύµµικτων 
πεζογεφυρών. Η σύγκριση αφορά το σχεδιασµό και το κόστος του κάθε τύπου γέφυρας. 
Οι τύποι πεζογεφυρών όπου εξετάστηκαν είναι απλές αµφιέρειστες, αµφιέρειστες µε 
σύστηµα άντωσης και αµφιέρειστες µε καλωδιωτή υποστήριξη, µε διάφορες παραλλαγές 
σε κάθε τύπο. Σε όλες τις περιπτώσεις, για να είναι συγκρίσιµες οι λύσεις, εξετάστηκε 
φορέας κάτοψης 35x8 m2. H ανάλυση και διαστασιολόγηση των φορέων έγινε για στατικά 
και δυναµικά φορτία (ανάλυση χρονοϊστορίας) σε ΟΚΑ και ΟΚΛ. Τα στατικά φορτία 
είναι τα ίδια βάρη για τα µόνιµα και οµοιόµορφο 5,0kPa για τα κινητά. Σαν δυναµικό 
φορτίο λήφθηκε µία ηµιτονοειδής φόρτιση, όπου προσοµοιώνει την καταπόνηση του 
φορέα λόγω συγχρονισµένου βάδην των χρηστών της, έτσι ώστε να εξεταστεί η απόκρισή 
του στις αναπτυσσόµενες ταλαντώσεις (περίπτωση συντονισµού κλπ.). Τέλος γίνεται 
προµέτρηση και προϋπολογισµός του κάθε φορέα, σύγκριση των αποτελεσµάτων και 
εξάγονται συµπεράσµατα, όσον αφορά το σχεδιασµό και το κόστος. 
 
 
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η συνεργασία οπλισµένου σκυροδέµατος και δοµικού χάλυβα, προσφέρει τη δυνατότητα 
για τη δηµιουργία των πλέον οικονοµικών και κατασκευαστικά ταχείων λύσεων στις 
µεταλλικές κατασκευές. Η εφαρµογή της σύµµικτης λειτουργίας στις γέφυρες, έχει σαν 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία λεπτότερων φορέων όπου καλύπτουν µεγαλύτερα ανοίγµατα 
από ότι οι αµιγώς µεταλλικές γέφυρες.  
 
Στην παρούσα εργασία γίνεται µία συγκριτική διερεύνηση διαφόρων τύπων σύµµικτων 
πεζογεφυρών, ξεκινώντας από απλούς και καταλήγοντας σε πιο σύνθετους φορείς, µε 
σκοπό να εξαχθούν τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κάθε τύπου, ως προς το 
σχεδιασµό και το κόστος. Προτιµήθηκε ο τύπος της γέφυρας να µην είναι οδική, λόγω των 
πολλών περιπτώσεων φόρτισης των κινητών φορτίων, που κανονιστικά µπορεί να είναι 
απαραίτητος, αλλά απαιτεί µεγάλο όγκο υπολογισµών, έστω και για τον απλούστερο 
φορέα. 
 
 
3. ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 



Η διερεύνηση των διαφόρων τύπων συµµίκτων πεζογεφυρών, αφορά εναλλακτικές λύσεις 
για την κάλυψη ενός αµφιέρειστου ανοίγµατος µήκους L=35,0m. To πλάτος της 
πεζογέφυρας ορίστηκε στα b=8,0m. Συνοπτικά οι µορφές φορέων που εξετάστηκαν, είναι 
αµφιέρειστες πεζογέφυρες µε διαµήκεις σύµµικτες δοκούς, µε σύστηµα άντωσης και 
καλωδιωτές. 
 
 Εξετάστηκαν 4 περιπτώσεις αµφιέρειστων πεζογεφυρών. Mε 2,3 (Σχ. 1) και 4 σύµµικτες 
δοκούς. Πρόκειται για την απλούστερη των περιπτώσεων.  

 
Σχ. 1. Αµφιέρειστη µε 3 δοκούς 

 
Εξετάστηκαν 2 περιπτώσεις πεζογεφυρών µε σύστηµα άντωσης. Με 2 και 3 (Σχ. 2) 
κύριους ελκυστήρες. 

   
Σχ. 2.  Σύστηµα άντωσης µε 3 κύριους ελκυστήρες 

 
Έγινε διερεύνηση για τη θέση των ορθοστατών σε συγκεκριµένο φορέα, καθώς η σωστή 
τοποθέτησή τους έχει ευεργετικά αποτελέσµατα ως προς τη δυσκαµψία του φορέα. Τα 
αποτελέσµατα της διερεύνησης ως προς το βέλος κάµψης φαίνονται στο Σχ. 3. 

 
   Σχ. 3  Επιρροή θέσης ορθοστατών στα αναπτυσσόµενα βέλη 



Εξετάστηκαν 2 περιπτώσεις καλωδιωτών πεζογεφυρών. Με 2 και µε 5 (Σχ. 4) καλώδια 
ανά παρειά σε ακτινικό σύστηµα. 

 
Σχ. 4 Καλωδιωτή µε 5 καλώδια ανά παρειά 

 
Το ύψος των πυλώνων είναι βασική παράµετρος ως προς την απόδοση των καλωδίων, την 
δυσκαµψία του φορέα, αλλά και την οικονοµία των υλικών. Έγινε διερεύνηση ως προς την 
επιρροή του ύψους αυτών στο µέγιστο και ελάχιστο αξονικό φορτίο καλωδίων, καθώς και 
στα βέλη κάµψης. Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στο Σχ 5. 
 

 
Σχ. 5 Επιρροή ύψους πυλώνων ως προς τα αναπτυσσόµενα βέλη κάµψης και την                                      

µέγιστη και ελάχιστη αξονική δύναµη των καλωδίων 
 

Οι πυλώνες διαστασιολογούνται έναντι διαξονικής κάµψης και ορθής θλιπτικής δύναµης. 
Τα εντατικά µεγέθη προκύπτουν από ανάλυση µε θεωρία 2ας τάξης, έτσι ώστε να ελεγθεί 



και η ευστάθειά τους. Σαν γεωµετρική ατέλεια των πυλώνων, ορίζεται µία απόκλιση από 
την κατακόρυφο και στις 2 διευθύνσεις (εξ. 1), σύµφωνα µε τον κανονισµό, όπου l0 το 
µήκος λυγισµού ανά διεύθυνση.  
 

                                                                                                                                (1) 
 

 
Στην στέψη των πυλώνων διατάσσονται ενισχύσεις (Σχ. 6) για τα καλώδια, έτσι ώστε είναι 
δυνατή η αγκύρωσή τους, καθότι συντρέχουν όλα στο ίδιο σηµείο. 

 
Σχ. 6. Ενισχύσεις στη στέψη των πυλώνων 

 
Η απαιτούµενη προένταση των καλωδίων εξαρτάται κυρίως από την προβολή των 
καλωδίων στο οριζόντιο επίπεδο, σύµφωνα µε τη εξ. (2): 

 
                                                                                                (2) 
 
 

όπου προκύπτει ένα παραβολικό διάγραµµα που τείνει ασυµπτωτικά στο ονοµαστικό 
µέτρο ελαστικότητας E0. 
 
 
4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΦΟΡΤΙΑ 
 
Οι φορείς σχεδιάζονται µε βάση το πλέγµα των Ευρωκωδίκων και ικανοποιούν όλους τους 
ελέγχους έναντι αστοχίας και λειτουργικότητας.  
 
Οι ποιότητες υλικών µε τις οποίες έγινε ο σχεδιασµός των φορέων είναι: 

- S355 για τους κύριους φορείς της γέφυρας 
- C35/45 για το σκυρόδεµα της πλάκας και των πυλώνων 
- S1570/1760 για τα καλώδια ανάρτησης µέτρου ελαστικότητας Ε=165GPa 
- S350 για το χαλυβδοέλασµα τραπεζοειδούς µορφής SYMDECK 73 
- Β500c για τον συνελκόµενο χάλυβα. 

 
Σύµφωνα µε τον EC3, εφαρµόζεται οµοιόµορφο κινητό φορτίο 5kN/m2. Σαν µόνιµο 
φορτίο λαµβάνεται µόνο το ίδιον βάρος της κατασκευής. 
 
Για τον έλεγχο του φορέα υπό δυναµικά φορτία, έγινε ανάλυση χρονοϊστορίας (εν χρόνω 
ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης), κατά την οποία ο φορέας υποβάλλεται σε µία 
ηµιτονοειδής διέγερση. Τα χαρακτηριστικά της ηµιτονοειδούς διέγερσης είναι: 

- Κυκλική ιδιοσυχνότητα ω=2Ηz, όπου αντιστοιχεί στην συχνότητα κανονικού βάδην (2 
βήµατα/δευτερόλεπτο) 

- Βασικό οµοιόµορφο φορτίο διέγερσης p0=2,5kN/m2 µε εύρος +1kN/m2 
- Εξίσωση ηµιτονοειδούς διέγερσης p=2,5+sin(2*2πt) 
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Συνοπτικά τα παραπάνω φαίνονται στην παρακάτω γραφική παράσταση (Σχ. 7): 

 
Σχ. 7 Ηµιτονοειδής διέγερση 

 
 
5. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Για τον υπολογισµό σύµµικτων διατοµών δοκών σύµφωνα µε τον ΕC4, χρησιµοποιήθηκε 
λογισµικό όπου συντάχθηκε µε τη βοήθεια του Microsoft Office Excel από τον γράφοντα.  
 
Για τις αναλύσεις σύνθετων φορέων για στατικά και δυναµικά φορτία χρησιµοποιήθηκε το 
λογισµικό SOFiSTiK. Χρησιµοποιήθηκαν γραµµικά µέλη για την προσοµοίωση δοκών, 
πυλώνων, ελκυστήρων και καλωδίων, ενώ η προσοµοίωση της πλάκας σκυροδέµατος 
έγινε µε επιφανειακά πεπερασµένα στοιχεία. Έγιναν αναλύσεις µε θεωρία 2ας τάξης και 
3ης τάξης, σύµφωνα µε τις ανάγκες του κάθε φορέα. 

 
Για την ανάλυση και διαστασιολόγηση σύµµικτων πλακών µε το χαλυβδόφυλλο 
SYMDECK 73, χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό SymDeck Designer όπου αναπτύχθηκε 
στο τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.  
 
 

6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ 
 
Η µεθοδολογία σχεδιασµού για τους διαφορετικούς φορείς, ακολουθεί σε γενικές γραµµές 
τα εξής βήµατα: 

- ∆ιάταξη κύριων δοκών και διαδοκίδων όπου υπάρχουν 
- Έλεγχος σύµµικτης πλάκας σε ΟΚΛ και ΟΚΑ στη φάση λειτουργίας        
- Επιλογή διατοµών (σιδηρών δοκών, ορθοστατών, ελκυστήρων, καλωδίων κλπ) 
- Εφαρµογή κατάλληλης προέντασης στα καλώδια (για τις καλωδιωτές γέφυρες) 
- Έλεγχος διατοµών στην ΟΚΛ υπό στατικά και δυναµικά φορτία 
- Έλεγχος διατοµών στην ΟΚΑ 
- Έλεγχος ευστάθειας ορθοστατών και πυλώνων οπλισµένου σκυροδέµατος (για τους φορείς 

µε σύστηµα άντωσης και καλώδια αντίστοιχα) 
- Έλεγχος χαλυβδόφυλλου σε ΟΚΛ και ΟΚΑ στη φάση κατασκευής 

 



Για τις απλές αµφιέρειστες πεζογέφυρες, η διατοµή των σιδηρών δοκών επιλέγεται να 
είναι συγκολλητή µε άνισα πέλµατα κατηγορίας 2, ώστε να υπάρχει µεγάλος 
µοχλοβραχίονας και ικανοποιητική δυσκαµψία.  
 
Για τους φορείς µε σύστηµα άντωσης επιλέγονται πρότυπες διατοµές για τις κύριες δοκούς 
και τις διαδοκίδες, καθώς ο µοχλοβραχίονας και η δυσκαµψία εξασφαλίζεται κυρίως από 
τη θέση των ελκυστήρων. Για τις κύριες δοκούς εφαρµόζεται πλαστική ανάλυση για 
ανακατανοµή των ροπών από τις στηρίξεις στα ανοίγµατα. 
 
Για τις καλωδιωτές πεζογέφυρες, επιλέγονται συγκολλητές διατοµών σιδηρών δοκών για 
τις κύριες δοκούς και πρότυπες διατοµές για τις διαδοκίδες, ενώ οι πυλώνες είναι από 
οπλισµένο σκυρόδεµα. 
 
Λόγω της µη ικανοποίησης του περιορισµού βελών κάµψης για τα φορτία 
λειτουργικότητας (G+Q) και για τα δυναµικά φορτία, είναι απαραίτητη η εισαγωγή 
αντιβέλους. Έτσι είναι προτιµότερο να εισάγεται αντιβέλος (µεγαλύτερο από το ελάχιστο 
απαιτούµενο) τέτοιο ώστε υπό µόνιµα φορτία το βέλος κάµψης να είναι µηδενικό. Το 
αντιβέλος στις καλωδιωτές πεζογέφυρες εξασφαλίζεται από την απαραίτητη προένταση 
των καλωδίων. 
 
Οι απλές αµφιέρειστες και οι αµφιέρειστες µε σύστηµα άντωσης είναι πιο επιρρεπής σε 
ταλαντώσεις λόγω κινητού φορτίου από ότι οι αρκετά πιο εύκαµπτες καλωδιωτές, καθώς η 
ιδιοσυχνότητά τους είναι κοντά στην ιδιοσυχνότητα της διέγερσης. 
 
 
7. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα συνολικά κόστη όλων των τύπων πεζογεφυρών όπου 
εξετάστηκαν. 

 
 
Για τις απλές αµφιέρειστες, παρατηρούµε πως η αύξηση του αριθµού των δοκών, οδηγεί 
σε αύξηση του κόστους του φορέα. Το αυξηµένο κόστος, έγκειται στην αύξηση της 
ποσότητας του δοµικού χάλυβα και στην αύξηση του σκυροδέµατος λόγω της ανάγκης 
παχύτερων συµµίκτων πλακών. Παράλληλα οι περισσότερες δοκοί έχουν και υψηλότερο 
κόστος εργατικών. Οι περιπτώσεις των 3 και 4 δοκών υπερτερούν µόνο στο ότι δεν 
απαιτούν υποστήριξη του χαλυβδόφυλλου στη φάση κατασκευής. Όσον αφορά τους 
φορείς µε το σύστηµα άντωσης οι δύο λύσεις είναι πρακτικά ισοδύναµες, µε το σύστηµα 
των 2 ελκυστήρων να υπερτερεί στο ότι έχει µικρότερο κόστος εργατικών λόγω λιγότερων 
συνδέσεων. Τέλος στις καλωδιωτές πεζογέφυρες, παρατηρούµε πως παρά την σχεδόν ίδια 
συνολική ποσότητα χάλυβα, η µεγαλύτερη ποσότητα του χάλυβα καλωδίων στον ένα 



φορέα οδηγεί σε αρκετά αυξηµένο κόστος. Αυτό οφείλεται στην υψηλή τιµή των 
καλωδίων (~30€/kg), αλλά και στο υψηλό κόστος τοποθέτησης και προέντασής τους 
(~18€/kg), όπου δίνουν ένα συνολικό κόστος καλωδίων 48€/kg, σε σχέση µε τα περίπου 
2,5€/kg του απλού δοµικού χάλυβα. 
 
Συνοπτικά, την οικονοµικότερη λύση αποτελούν οι πεζογέφυρες µε το σύστηµα άντωσης. 
Αυτό οφείλεται στην πλήρη εκµετάλλευση των αντοχών των µελών όπου 
χρησιµοποιήθηκαν και στην στατική της λειτουργία όπου καθιστά δυνατή την 
βελτιστοποίησή της για όλα τα µέλη. Οι καλωδιωτές πεζογέφυρες, παρότι απαιτούν 
συνολικά την λιγότερη ποσότητα χάλυβα, έχουν πολύ αυξηµένο κόστος λόγω των 
καλωδίων και της εργασίας τους, αλλά και της δυσκολίας να επιτευχθεί µία λύση όπου 
εξαντλεί τα περιθώρια αντοχής όλων των µελών λόγω των πολλών παραµέτρων που 
επηρρεάζουν το σχεδιασµό.  
 
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ 
 
Οι απλές αµφιέρειστες και οι πεζογέφυρες µε το σύστηµα άντωσης, έχουν σαν 
χαρακτηριστικό την εύκολη βελτιστοποίηση του σχεδιασµού και ως εκ τούτου την 
επίτευξη οικονοµικών λύσεων. Οι ολόσωµες δοκοί, υστερούν έναντι του συστήµατος 
αντώσεως λόγω του µικρότερου στατικού ύψους. Αυτό οφείλεται κυρίως στην λυγηρότητα 
των κορµών που περιορίζει τη δυνατότητα επίτευξης µεγάλου στατικού ύψους. Παρόλα 
αυτά όµως, χαρακτηρίζονται από τον πολύ εύκολο στατικό υπολογισµό τους. Στις 
καλωδιωτές καλωδιωτές πεζογέφυρες, η επίτευξη µίας λύσης όπου εξαντλεί τα περιθώρια 
αντοχής όλων των µελών, είναι αρκετά δυσχερής λόγω των πολλών παραµέτρων που 
επηρρεάζουν το σχεδιασµό, όντας όµως η πιο ενδιαφέρουσα λύση από άποψη στατικής 
λειτουργίας. 
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα παραπάνω αποτελέσµατα ισχύουν για µία συγκεκριµένη 
κάτοψη φορέα. Σε µεγάλα ανοίγµατα οι καλωδιωτές πεζογέφυρες είναι σίγουρα πολύ 
οικονοµική λύση, ενώ δεν θα ήταν δυνατόν για το ίδιο άνοιγµα να επιτευχθεί λύση µε 
απλές ολόσωµες δοκούς.  
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ABSTRACT: 
 
The subject of the literature is the comparative research of various types of pedestrian 
bridges. The comparison concerns the design and the cost for each type of bridge. The 
types of bridges where they examined are simply supported, simply supported with 
buoyancy system and cable stayed bridges, with variants for each type. I order to exists 
possibility of comparison, was examined a plan view of 35x8m2 for every type. The 
analysis and design became for static and dynamic loads (time integration solution) for 
SLS and ULS. The static loads are the self weights (dead load) and a distribution load of 
5,0 kPa (live loads). The dynamic load, is a sinusoidal excitation, that where applied to 
check the response of each bridge to vibrations (resonant frequency etc). Finally became 
the estimation of quantities and cost of each type and conclusions derived from the 
comparison of the results, concerning the design and the cost. 
 
 
 
 
 
 
 


