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1.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση µίας νέας µεθόδου προσοµοίωσης
σύµµικτων γεφυρών, η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη χωρικών µοντέλων ραβδωτών
στοιχείων. Η νέα αυτή µέθοδος έχει ως στόχο τη δηµιουργία προσοµοιωµάτων, τα οποία
είναι εύκολα στη χρήση τους, αξιόπιστα στην εφαρµογή τους και προβλέπουν µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο την πραγµατική συµπεριφορά του φορέα. Συγκριτικές αναλύσεις
µε ήδη αξιόπιστες µεθόδους αποδεικνύουν ότι το προτεινόµενο προσοµοίωµα είναι ικανό
να προβλέψει την παραµορφωσιακή και εντατική κατάσταση του φορέα ενώ είναι
κατάλληλο και για τον έλεγχο ευστάθειας του µεταλλικού σκελετού κατά τη σκυροδέτηση.

2.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάλυση σύµµικτων γεφυρών στις µέρες µας είναι συνυφασµένη µε τη χρήση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι µέθοδοι που υιοθετούνται, αναπτύσσονται µε τέτοιον τρόπο,
ώστε να προσφέρουν εύκολο χειρισµό, µικρούς χρόνους επίλυσης και αξιόπιστα
αποτελέσµατα. Μία από τις µεθόδους, οι οποίες στηρίζονται στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή και που χρησιµοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια στη γεφυροποιία είναι η
µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων (Μ.Π.Σ). Η Μ.Π.Σ. έχει το ισχυρό πλεονέκτηµα ότι
µπορεί να εφαρµοστεί για την ανάλυση πολύπλοκων φορέων και να προσφέρει
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αποτελέσµατα µεγάλης ακρίβειας. Ο χειρισµός της όµως προϋποθέτει ειδικές σε βάθος
γνώσεις, µε αποτέλεσµα να απαιτείται πάντα εξειδικευµένο προσωπικό για την εφαρµογή
της. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν εξαρτώνται σε πολύ µεγάλο βαθµό
από τις παραδοχές και τις επιλογές του µηχανικού, ενώ µπορεί να είναι πολλές φορές
δύσκολα ως προς τον έλεγχο και την επεξεργασία τους.
Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια σηµειώνεται µία τάση χρήσης απλούστερων
προσοµοιωµάτων ραβδωτών στοιχείων, τα οποία αποδεικνύονται εύχρηστα και αξιόπιστα.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µία νέα µέθοδος προσοµοίωσης σύµµικτων
γεφυρών µε ραβδωτά στοιχεία. Η προτεινόµενη µέθοδος αναπτύσσεται σε τρεις διαστάσεις
σε αντίθεση µε την δισδιάστατη µέθοδο της εσχάρας [1]. Έτσι, προσφέρει τη δυνατότητα
εισαγωγής δευτερευόντων στοιχείων, όπως χιαστί σύνδεσµοι και διαδοκίδες, ενώ επιτρέπει
την διεξαγωγή ανάλυσης ευστάθειας. Η τρισδιάστατη µορφή της προσφέρει αποτελέσµατα
τα οποία θα απαιτούσαν χρήση της Μ.Π.Σ. ενώ ταυτόχρονα οι χρόνοι επίλυσης και
επεξεργασίας των αποτελεσµάτων υπερτερούν έναντι της τελευταίας.

3.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Η προσοµοίωση των σύµµικτων δοκών γίνεται σύµφωνα µε το Σχ. 1. Η µεταλλική δοκός
αντικαθιστάται από δύο, άνω και κάτω ράβδους, διατοµής ίσης µε τη διατοµή του
πέλµατος συν το ένα τρίτο της διατοµής του κορµού. Η διατοµή των διαγώνιων στοιχείων
είναι ίση µε το ένα τρίτο της διατοµής του κορµού που αποµένει. Ορθοστάτες
τοποθετούνται ανά µία απόσταση ίση µε το 20% του ανοίγµατος. Περεταίρω πύκνωση
είναι επιτρεπτή χωρίς όµως να έχει ιδιαίτερη επιρροή στα αποτελέσµατα. Τα κατά µήκος
στοιχειά και οι ορθοστάτες είναι ικανοί να αναλάβουν ροπή, τέµνουσα και αξονική
δύναµη. Οι χιαστί σύνδεσµοι αναλαµβάνουν µόνο αξονική ένταση.

Σχ. 1 Προτεινόµενο µοντέλο προσοµοίωσης σύµµικτης διατοµής Ι µέσω ραβδωτών
στοιχείων – αναλυτικό προσοµοίωµα [2]
Η διατοµή σκυροδέµατος, που αντιστοιχεί στο συνεργαζόµενο πλάτος της σύµµικτης
διατοµής εισάγεται µέσω µίας επιπλέον κατά µήκος ράβδου όπως φαίνεται στο Σχ. 1. Τα
κατά µήκος στοιχεία τοποθετούνται στο κέντρο βάρους των διατοµών. Η ράβδος της
διατοµής σκυροδέµατος εισάγεται µέσω εκκεντρότητας, ίσης µε την απόσταση µεταξύ του
κέντρου βάρους της διατοµής σκυροδέµατος και του κέντρου βάρους της διατοµής του
άνω ταυ.
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Η προσοµοίωση της πλάκας σκυροδέµατος βασίζεται στις αρχές της εσχάρας δοκών [1]
και φαίνεται στο Σχ. 2.

Σχ.2 Προσοµοίωση πλάκας σκυροδέµατος σύµφωνα µε το προτεινόµενο τρισδιάστατο
προσοµοίωµα ραβδωτών στοιχείων [2-4]

4.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΚΑΤΩ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ

Ο φορέας του Σχ. 3 αποτελείται από τρεις κύριες δοκούς και πλάκα καταστρώµατος [5].
Στη θέση της ακραίας δοκού επιβάλλεται ο συρµός LM71 του ευρωκώδικα [6], έτσι ώστε
να είναι έκκεντρος ως προς το κέντρο βάρους της εγκάρσιας διατοµής. Ο φορέας
προσοµοιώνεται σύµφωνα µε την προτεινόµενη µέθοδο (3∆) και τα αποτελέσµατα του
συγκρίνονται µε τη Μ.Π.Σ. ∆ύο διαφορετικές περιπτώσεις εξετάζονται: στην πρώτη
περίπτωση δεν τοποθετείται κάτω σύστηµα οριζόντιων χιαστί συνδέσµων ενώ στη δεύτερη
περίπτωση τοποθετούνται σύνδεσµοι όπως φαίνεται στο Σχ. 3.

Συρµός Φόρτισης EC

Σχ. 3 Εγκάρσια διατοµή γέφυρας, φόρτιση και σύστηµα κάτω οριζόντιων συνδέσµων[5]
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Παρατηρείται, από τα αποτελέσµατα του Πιν. 1, ότι οι αποκλίσεις µεταξύ των δύο
µεθόδων είναι πάρα πολύ µικρές. Επισηµαίνεται επίσης η δυνατότητα εισαγωγής στο
µοντέλο των χιαστί και των οριζόντιων συνδέσµων, οι οποίοι όπως φαίνεται από τη
συγκριτική ανάλυση επηρεάζουν τη συµπεριφορά του φορέα. Πράγµατι, µε την
τοποθέτηση των συνδέσµων το µέγιστο βέλος µειώνεται από 192,4mm σε 128,9mm και η
µέγιστη τάση στις σιδηροδοκούς από 17,10 kN/cm2σε 12,85 kN/cm2.
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Πιν. 1 Μέγιστες τάσεις και µέγιστες παραµορφώσεις στο µέσο, για τον φορέα χωρίς και µε
οριζόντιους χιαστί συνδέσµους (Μ.Π.Σ.- 3∆)

5.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ

Στον φορέα του Σχ. 4, πραγµατοποιείται ανάλυση λυγισµού για ένα κατανεµηµένο φορτίο
που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το φορτίο του νωπού σκυροδέµατος. Ο φορέας
προσοµοιώνεται σύµφωνα µε την προτεινόµενη µέθοδο, ενώ προστίθενται άνω σύνδεσµοι
για την ευστάθεια του µεταλλικού σκελετού. Παρατηρείται ότι οι τιµές των δεικτών
φόρτισης που προκύπτουν από την προτεινόµενη προσοµοίωση (3∆) βρίσκονται σε πλήρη
αντιστοιχία µε τις τιµές της Μ.Π.Σ. Στο ίδιο σχήµα απεικονίζεται η 1η µορφή λυγισµού η
οποία φαίνεται ότι ταυτίζεται για τις δύο διαφορετικές αναλύσεις. Το ίδιο συµβαίνει και
για τις υπόλοιπες µορφές λυγισµού.
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∆είκτες φόρτισης ncr
Μορφή
λυγισµού

3∆
προσοµοίωµα

Μ.Π.Σ

1η

1,586

1,539

2η

1,591

1,589

3η

1,703

1,673

4η

1,707

1,716

Σχ. 4 Κανονικές µορφές λυγισµού και δείκτες φόρτισης του µεταλλικού σκελετού
αµφιέρειστης γέφυρας υπό το φορτίο σκυροδέτησης [4]

6.

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΕ ΚΑΜΠΎΛΗ ΓΈΦΥΡΑ

Για την προσοµοίωση καµπύλων σύµµικτων γεφυρών ακολουθείται η ίδια διαδικασία
όπως και στους ευθύγραµµους φορείς, µε τα ευθύγραµµα ραβδωτά στοιχεία να
ακολουθούν την καµπύλη γεωµετρία του φορέα. Η µόνη διαφορά από έναν ευθύγραµµο
φορέα έγκειται στην στρεπτική ροπή αδρανείας των στοιχείων που προσοµοιώνουν την
πλάκα σκυροδέµατος.
Γεωµετρία

Σχ. 5 Γεωµετρία και φόρτιση καµπύλου φορέα [3][5]
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Καθώς η στρεπτική σταθερά της πλάκας σκυροδέµατος είναι πολύ µικρότερη από την
καµπτική ροπή αδρανείας των κύριων δοκών, σε γέφυρες «οµαλής γεωµετρίας», όπως
ευθύγραµµοι φορείς, µπορεί να θεωρείται µηδενική, χωρίς αυτή η παραδοχή να επηρεάζει
τα αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε τον Hambly [1], η θεώρηση αυτή µπορεί να οδηγήσει σε
λανθασµένα αποτελέσµατα για φορείς λοξών στηρίξεων, µεγάλης γωνίας λοξότητας ή για
καµπύλους φορείς αυξηµένης καµπυλότητας.
Στο σχήµα 5, φαίνεται η γεωµετρία ενός καµπύλου φορέα ο οποίος θα µελετηθεί κατά τη
σκυροδέτηση. Οι καµπύλοι φορείς κινδυνεύουν κατά την σκυροδέτηση λόγω
παραµόρφωσης εκτός επιπέδου των κύριων δοκών, η οποία συνοδεύεται από πλευρική
εκτροπή των πελµάτων [7]. Για το λόγο αυτό, προστίθενται στην πράξη ενδιάµεσα χιαστί
στοιχεία, έτσι ώστε να παρέχεται εξασφάλιση των πελµάτων. Τα στοιχεία αυτά
επηρεάζουν την εντατική και παραµορφωσιακή συµπεριφορά του φορέα. Για να γίνει
αντιληπτή η ιδιαίτερη συµπεριφορά του καµπύλου φορέα, µελετάται υπό το ίδιο φορτίο
ένας ευθύγραµµος φορέας ίδιου µήκους και ίδιας εγκάρσιας γεωµετρίας.

(α) Παραµορφωµένος φορέας - 3∆

(β) Παραµορφωµένος φορέας - Μ.Π.Σ
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Κάτω πέλµα Μ.Π.Σ.

(γ) Τάσεις στα πέλµατα για την εξωτερική
δοκό 3∆ – Μ.Π.Σ

Κατά µήκος θέση(m)
Άνω πέλµα - καµπύλη
Άνω πέλµα - ευθύγραµµη

Κάτω πέλµα- καµπύλη
Κάτω πέλµα - ευθύγραµµη

(δ) Τάσεις στα πέλµατα για ορθογωνικό και
καµπύλο φορέα – 3∆

Σχ. 6 Παραµόρφωση του µεταλλικού σκελετού κατά τη σκυροδέτηση µε τις δύο µεθόδους και
τάσεις στα πέλµατα της εξωτερικής κύριας δοκού [3]
Στο σχήµα 6 φαίνεται η παραµόρφωση του µεταλλικού σκελετού, όπου είναι εµφανής η
εκτός επιπέδου στροφή των σιδηροδοκών για τα δύο προσοµοιώµατα. Παρατηρείται ότι τα
αποτελέσµατα των δύο µεθόδων παρουσιάζουν πολύ µικρές αποκλίσεις, καθώς τα
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διαγράµµατα των τάσεων σχεδόν ταυτίζονται. Από την άλλη µεριά, στο διάγραµµα (δ)
παρατίθενται οι τάσεις των πελµάτων για τον καµπύλο φορέα που εξετάστηκε, όπως και
για τον ευθύγραµµο φορέα. Τα αποτελέσµατα του διαγράµµατος αφορούν την επίλυση µε
το προτεινόµενο προσοµοίωµα (3∆).
Παρατηρείται η διαφορά των µέγιστων τάσεων ιδιαίτερα στις περιοχές σύνδεσης των
εγκάρσιων συνδέσµων. Η διαφορά στις τάσεις οφείλεται στις πλευρικές τάσεις που
αναπτύσσονται στα πέλµατα κατά την κάµψη τους ως προς τον ασθενή άξονα της
σιδηροδοκού. Οι τάσεις αυτές, που είναι σχεδόν µηδενικές στον ευθύγραµµο φορέα,
αυξάνουν τη συνολική τάση των πελµάτων από 8.5 kN/cm2 σε 22 kN/cm2 για το άνω
πέλµα.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συµπεραίνεται από τα παραπάνω παραδείγµατα ότι το προτεινόµενο προσοµοίωµα είναι
ικανό να προβλέψει µε ικανοποιητική ακρίβεια τη συµπεριφορά µιας σύµµικτης γέφυρας.
Η τρισδιάστατη µορφή του προσφέρει το πλεονέκτηµα διεξαγωγής ανάλυσης ευστάθειας
κατά τη σκυροδέτηση, ενώ ιδιαίτερα φαινόµενα όπως η εκτός επιπέδου στροφή των
σιδηροδοκών σε καµπύλες γέφυρες προβλέπονται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Η
χρήση ραβδωτών στοιχείων µειώνει το χρόνο προσοµοίωσης και επίλυσης και δίνει στο
µηχανικό τη δυνατότητα εισαγωγής δευτερευόντων στοιχείων που παίζουν σηµαντικό
ρόλο κατά την ανάλυση.
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SUMMARY
Plane grillages and Finite Element Models are widely used for the design of bridges. In a
grillage idealization the entire superstructure of the bridge is suitably represented by
different sets of bar elements. On the other hand, the finite element method makes use of
plane and solid elements for the three dimensional representation of the structure.
Although these models are generally accepted as sufficient accurate, they are associated
with some drawbacks. To overcome the difficulties of plane grillage and finite element
analysis, a new improved way of modeling steel composite bridges is presented in this
paper. The proposed model is based on the simulation of steel I-girders through the use of
equivalent trusses. Τhe concrete slab is suitably represented by a set of bar elements. In
contrast to the grillage model, which is usually used for the analysis of bridges, the
recommended 3D-Model allows for a more reliable prediction of deformations and internal
forces while it allows for the introduction of secondary members that play an important
role in the bridge behavior. Besides, curved bridges display unique behavior characteristics
and for this reason the grillage analysis is not always suitable. The proposed model is
deemed accurate for the analysis of curved bridges while it can be used for the stability
analysis of the steel structure during concreting. Worked examples are provided to
illustrate the set up procedure of the proposed modeling and to compare its results with
corresponding finite elements models. The work presented in this paper is a part of a
research project, which is carried out in the National Technical University of Athens for
modeling steel and composite bridges.
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