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Σας λέει η κατασκευή σας την αλήθεια;
Αυτοματοποιημένος Έλεγχος Δομικής Ακεραιότητας,
(SHM)
Συμβατικοί Αισθητήρες
Οπτικοί Αισθητήρες Fibre Bragg Grating (FBG)
Εφαρμογές Οπτικών Αισθητήρων
Οφέλη Τεχνολογίας SHM
Ενδεικτικά Έργα
o

•
•

Γέφυρες, τούνελ, σιδηρόδρομοι αγωγοί, μνημεία

Οπτικοί (FBG) Αισθητήρες
Παραδείγματα FBG Interrogators

Σας λέει η κατασκευή σας την αλήθεια;

Σας λέει η κατασκευή σας την αλήθεια;
•

Η εξέλιξη κάθε κατασκευής εξαρτάται από πολλά αβέβαια γεγονότα,
εσωτερικά και εξωτερικά.

•

Μερικές αβεβαιότητες προκύπτουν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη
κατασκευή, και δημιουργούν δομικές συμπεριφορές οι οποίες δεν ήταν
προβλέψιμες από το σχεδιασμό και τις προσομοιώσεις.

•

Κάθε κατασκευή, από τη δημιουργία της υφίσταται επιβάρυνση από
φορτία, περιβαλλοντικές συνθήκες και απροβλεπτες καταστάσεις.

•

Συχνά η ένταση και ο τύπος των φορτιών είναι πολύ διαφορετικός από
αυτούς που λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη διάρκεια της σχεδίασης και σε
πολλές περιπτώσεις είναι άγνωστη τόσο η φύση τους όσο και το μέγεθος
τους.

•

Το σύνολο αυτών των αβεβαιοτήτων είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους
μηχανικούς και τους οργανισμούς που στοχεύουν στην ασφάλεια,
συντήρηση και χρήση της εκάστοτε κατασκευής. Βασιζόμενοι μόνο σε
μοντέλα και επιφανειακές παρατηρήσεις, μπορεί να οδηγηθούμε σε
επικίνδυνα λάθη και ανεπαρκή χρήση των πόρων

SHM: Το αισθητήριο όργανο των κατασκευών

Πόνος

Εξετάσεις

Διάγνωση

SHM

Μετρήσεις

Διάγνωση

Θεραπεία

Αποκατάσταση

Structural Health Monitoring – SHM (1/2)
Γιατί;
¾ Δυναμική & Συνεχής Παρακολούθηση Διαφόρων Δομών
24x7
¾ Εύρεση Αστοχιών στο χρόνο
¾ Εξάλειψη Αβεβαιότητας
¾ Άμεση Ενεργοποίηση Διαδικασιών Ασφαλείας
¾ Άμεση Ειδοποίηση Εμπλεκόμενων Φορέων
¾ Επιβεβαίωση Σχεδιαστικών Υποθέσεων

Structural Health Monitoring – SHM (2/2)
¾ Οι σχεδιαστές/κατασκευαστές αποκτούν δεδομένα σχετικά με την δομική
κατάσταση του έργου, βοηθώντας έτσι στην δημιουργία κατασκευών με
χαμηλότερα κατασκευαστικά κόστη και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα.
¾ Με βάση αυτή την τεχνολογία παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης
της Δομικής Ακεραιότητας σε εικοσιτετράωρη βάση, μειώνοντας τα
κόστη ιδιοκτησίας της κατασκευής. Αυτό επιτυγχάνεται :
 Προγραμματίζοντας τις διαδικασίες συντήρησης όταν και όπου
χρειάζεται.
 Αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα αφού είναι σε θέση να προλαμβάνει τις
καταστροφές από τις πρώτες ενδείξεις
 Επεκτείνοντας τον μέσο όρο ζωής, αφού είναι σε θέση να υποδείξει
εγκαίρως την ανάγκη διορθωτικών παρεμβάσεων
 Μειώνοντας τα κόστη ασφάλισης

Τι γίνεται σήμερα;

¾ 1 Διάταξη που περιέχει 3
αισθητήρες τάσης.
¾ Ροζέτα:
 9 καλώδια,
 απαιτεί
ρευματοδότηση,
 αλλοιώνεται με το
χρόνο,
 Δεν υπάρχει
δυνατότητα
δημιουργίας
συστοιχιών
Κοντινό πλάνο μιας συμβατικής ηλεκτρικής
αισθητήρων
ροζέτας (strain gauge rosette)(δεξιά) και του
αντίστοιχου αισθητήρα οπτικής
ίνας(αριστερά)

Συμβατικοί Αισθητήρες

Μειονεκτήματα Συμβατικών Αισθητήρων

Ευαίσθητα σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
Ευαίσθητα σε δονήσεις
Απαιτείται ειδική ρύθμιση από εξειδικευμένο
προσωπικό
Αδυναμία πραγματοποίησης δυναμικών μετρήσεων
Υψηλό κόστος τοποθέτησης
Χρειάζονται συντήρηση
Διαβρώνονται
Απαιτούν ηλεκτρικό ρεύμα
Ευαίσθητα στις θερμοκρασιακές μεταβολές
Αδυναμία πολυπλεξίας

Οι Οπτικοί Αισθητήρες Fibre Bragg Grating (FBG)
Η απλή μονότροπη τηλεπικοινωνιακή οπτική ίνα εκτίθεται σε συγκλίνουσες
δέσμες UV laser light.
Οι δέσμες αυτές όταν διασταυρώνονται παρεμβάλλει η μια την άλλη,
μεταβάλλουν μέρος της δομής της οπτικής ίνας και αλλάζουν περιοδικά τον
δείκτη διάθλασης δημιουργώντας διαφορετικές περιοχές υψηλού και χαμηλού
δείκτη διαθλάσεως στον πυρήνα της ίνας.
UV Laser light

Μονότροπη οπτική
ίνα τηλεπικοινωνιών

Τροποποιημένη ζώνη(περιοχή συχνοτήτων) υψηλού
και χαμηλού δείκτη διαθλάσεως

Πως δουλεύει
Η τροποποιημένη ζώνη της ίνας λειτουργεί σαν
οπτικό φίλτρο, αντανακλώντας μια ελάχιστη
ποσότητα του ευρυζωνικού σήματος, επιτρέποντας
παράλληλα στο υπόλοιπο φως να συνεχίσει την
πορεία του μέσα στην ίνα.
Αυτή η τροποποιημένη περιοχή είναι ευαίσθητη στην
τάση εφελκυσμού και στις μεταβολές θερμοκρασίας.
Περιοχή τροποποίησης υψηλού
και χαμηλού δείκτη διαθλάσεως

Video FBG

Αρχιτεκτονική (Structural Health Monitoring – SHM)

Οι αισθητήρες μπορούν να
επικολληθούν ή να
ενσωματωθούν μέσα σε μια
κατασκευή

Οπτική Ίνα που περιέχει πολλούς
αισθητήρες σε μονότροπη οπτική ίνα
Οι αισθητήρες μπορεί να απέχουν
μεταξύ τους mm ή και km

Η ανακλώμενη συχνότητα μεταβάλλεται
με αλλαγές της θερμοκρασίας και της
τάσης.
Ένταση

Μήκος
Κύματος

Τα δεδομένα σχετικά με την
κατασκευή επεξεργάζονται και
επιδεικνύονται σε πραγματικό χρόνο
ή φυλάσσονται για μελλοντική
ανάλυση

Η μονάδα συλλογής
δεδομένων ανιχνεύει τα
μήκη κύματος Bragg

Χρήση Δεδομένων (1/2)
Επίπεδο 1:
SHM σε πραγματικό χρόνο
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Επίπεδο 2:
Μακροχρόνιο SHM (log file)
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Επίπεδο 3:
Απόκτηση δεδομένων
‘μαύρου κουτιού’

Χρήση Δεδομένων (2/2)

Ενσωμάτωση σε Υλικά
¾Επιτρέπει την παρακολούθηση εσωτερικής τάσης και θερμοκρασίας χωρίς να
επηρεάζει την κατασκευή
¾Ικανότητα παρακολούθησης εσωτερικών αποκολλήσεων και ραγισμάτων
¾Δυνατότητα παρακολούθησης αστοχιών στις κολλήσεις μεταξύ διαφορετικών
υλικών.

(125μm διάμετρος)

Τοποθέτηση Αισθητήρων
¾Οι Οπτικοί Αισθητήρες μπορούν να τοποθετηθούν
σε εφαρμογές οπλισμένου σκυροδέματος κατά τη
διάρκεια της κατασκευής τους.
¾Oι συστοιχίες αισθητήρων οπτικών ινών έχουν
σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντέχουν σε θερμοκρασίες
που φτάνουν τους 300 0 C, υπάρχει η δυνατότητα
ειδικών κατασκευών
¾Οι αισθητήρες οπτικών ινών με ειδική επένδυση ή χωρίς, μπορούν να ενσωματωθούν σε
συνθετικές δομές χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα λόγω της μικρής διατομής τους.

Βασικά Πλεονεκτήματα (1/2)
9Απρόσβλητοι

στις Ηλεκτρομαγνητικές Ακτινοβολίες.
Οι αισθητήρες δεν επηρεάζονται από την ύπαρξη HM πεδίων
9Μηδενική

Ενέργεια
Οι αισθητήρες δεν χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα
9Μακροχρόνια

Σταθερότητα
Δεν εμφανίζονται αλλαγές στα χαρακτηριστικά τους, γεγονός που τους κάνει
κατάλληλους για μακροχρόνιες μετρήσεις χωρίς ανάγκες για καλιμπράρισμα
9Ευκολία

και Κόστος Εγκατάστασης
Συστοιχίες πολλαπλών οπτικών αισθητήρων είναι εύκολο να εγκατασταθούν με
χαμηλό κόστος
9Ενσωμάτωση

σε Συνθετικά Υλικά
Διαστάσεις αισθητήρων και υλικά συμβατά με τα περισσότερα συνθετικά υλικά και
διαδικασίες παραγωγής

Βασικά Πλεονεκτήματα (2/2)
9Μέγεθος

Αισθητήρα
Μικροσκοπικοί αισθητήρες επιτρέπουν πυκνές μετρήσεις
9Αντοχή

στο Χρόνο
Δεν έχει παρατηρηθεί αλλοίωση ή διάβρωση των αισθητήρων που ενσωματώνονται
σε διάφορες δομές με την πάροδο του χρόνου
9Δυνατότητα

Πολυπλεξίας
Εκατοντάδες μετρήσεις δύναται να καταγραφούν σε ελάχιστες ίνες και να
πραγματοποιηθούν από ένα και μόνο μηχάνημα
9Παρακολούθηση

από απόσταση
Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει πολλά χιλιόμετρα μακριά από την υπό εξέταση
κατασκευή χωρίς ενίσχυση
9Λειτουργία

Δυνατότητα μέτρησης πολλαπλών μεγεθών (τάση εφελκυσμού, θερμοκρασία,
επιτάχυνση, πίεση) σε μια και μόνο ίνα

Τομείς Εφαρμογής Οπτικών Αισθητήρων

Κατασκευαστικός Τομέας –
Μεγάλα Έργα

Πολιτιστική
Κληρονομιά

Κατασκευαστικός Τομέας –
Οικοδομή

Ναυτιλία

Κατασκευαστικός Τομέας – Μεγάλα Έργα
¾Μακροχρόνια SHM κτιρίων, γεφυρών, δρόμων,
φραγμάτων και θεμελίων τούνελ
¾Επιβεβαίωση σχεδιαστικών υποθέσεων
¾Έλεγχος κρίσιμων παραμέτρων κατά την εξέλιξη της
υλοποίησης των έργων
¾Εκτίμηση της κατάστασης της κατασκευής μετά από
σεισμική δραστηριότητα
¾Εντοπισμός «ύποπτων» / «προβληματικών» σημείων
μετά από ακραία φαινόμενα (σεισμοί, υπερβολικού
φόρτου, υποχώρηση εδάφους, πλημύρων)
¾Συνδρομή στην ανάπτυξη νέων κατασκευαστικών
υλικών τεχνολογιών και τεχνικών

Κατασκευαστικός Τομέας - Οικοδομή
¾Αυτοματοποιημένος έλεγχος στατικής επάρκειας μετά
από σεισμικές ακολουθίες
¾Έλεγχος κτιρίων Δημοσίου ενδιαφέροντος (σχολεία,
νοσοκομεία, οργανισμοί κ.λ.π.)
¾Παρακολούθηση συμπεριφοράς μετά από προσθήκες ή
αλλαγές στο περιβάλλον του κτιρίου
¾Ενημέρωση υπευθύνων με αυτοματοποιημένο τρόπο
SMS / email
¾Παρακολούθηση αστοχιών στο χρόνο
¾Συντήρηση όταν και όπου πρέπει – εξοικονόμηση
πόρων

Πολιτιστική Κληρονόμια

¾Παρακολούθηση δομικής συμπεριφοράς κατά τη
διάρκεια παρεμβάσεων
¾Έλεγχος εξέλιξης αστοχιών στο χρόνο
¾Συνεχής καταγραφή της στατικής επάρκειας
¾Αυτοματοποιημένος τρόπος ενημέρωσης
υπευθύνων για την δομική ακεραιότητα των
μνημείων μετά από σεισμούς
¾Διατήρηση πολιτιστικής ταυτότητας

Ναυτιλία
¾Έλεγχος φορτο-εκφορτώσεων (hull girder
stress)
¾ Αντιδράσεις του κύτους στον κυματισμό
(Slamming)
¾Εξέλιξη φαινόμενων συντονισμού
¾Κόπωση υλικών και πρόγνωση συντηρήσεων
(fatique)
¾Συμπεριφορά κύτους σε παγωμένες
θάλασσες
¾Δεδομένα «μαύρου κουτιού»

Hands on Experience
15/12/2009

Ενδεικτικές Εφαρμογές
Optical Sensing

Έργα με οπτικούς αισθηήρες MicronOptics
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Τούνελ Ποταμού Nanjing
Yangtze
Nanjing, China
2009

Nanjing Yangtze River Tunnel: Γενικά Χαρακτηριστικά

•
•
•
•
•
•

Τύπος κατασκευής: Shield Tunnel
Μήκος: 3,837m, Τούνελς: 2, Διάμετρος: 14.93m,
Μέγιστο βάθος υπογείος : 51m
Μέγιστη πίεση νερού: 0.65MPa
Τοποθεσία: Nanjing City, Jiangsu Province, China
Υπό κατασκευή απο Σεπτέμβριο. 2007 και σε λειτουργία απο 2010
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Nanjing Yangtze River Tunnel: Σύστημα Δομηκής Παρακολούθησης
Στόχος

Η παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας του τμήματος της
σήραγγας κάτω απο τις περιβαντολλογικές επιπτώσεις και τα
κυκλοφοριακά φορτία για τη δεύτερη πιο μεγάλη σήραγγα του
κόσμου.

Τοποθεσία

Nanjing, China

Κατασκευαστής
Συστήματος

Nanjing University
http://nju.edu.cn; wzhang@nju.edu.cn

Πελάτης

Nanjing Yangtze River Tunnel Inc.

Ημερομηνία

June, 2008-September,2009

Όργανα

(1) Micron Optics si325-500
(6) Micron Optics sm125-500
(6) Micron Optics sm041-416

Αισθητήρες

(144)
(144)
( 60 )
(120)
( 90 )
( 60 )
( 60 )
( 4 )

Σχέδιο Έργου

• Κατασκευή και συνεχή παρακολούθηση της δομής 6
διαφορετικών τμημάτων σε 2 σήραγγες.
• Επιτόπου και εξ αποστάσεως ανάκτηση δεδομένων
• Αισθητήρες παρακολουθούν την ενίσχυση πίεσης, τη
στρέβλωση του τσιμέντου, τη θερμοκρασία του τσιμέντου, τη
μετατόπιση τμήματος, τη πίεση βιδών, τη πίεση του νερού, την
πίεση του εδάφους και τηο επίπεδο διάβρωσης των ραβδών του
οπλισμού
•Γεολογική πρόληψη

Embedded FBG Reinforcing Bar Strain Sensors
Embedded FBG Concrete Strain Sensors
Embedded FBG Temperature Sensors
Surface-mounted FBG displacement sensors
FBG Bolt Sensors
Viberating Wire Soil Pressure Cells
Viberating Wire Osmometer
Anode Ladders
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Nanjing Yangtze River Tunnel: Τομή κατά μήκος

• Αισθητήρες έχουν εγκατασταθεί κατά μήκος των τούνελς σε 6 διαφορετικές διατομές
• 115 αισθητήρες έχουν εγκατασταθεί σε κάθε μεσαία διατομή και 113 στις υπόλοιπες.
• Συνολικά 682 αισθητήρες έχουν εγκατασταθεί, απο αυτόυς 558 ειναι FBG αισθητήρες
• Υπάρχουν 3 fbg αισθητήρες σχάρες σε κάθε bolt sensor. Συνολικά 123 αισθητήρες σε κάθε
διατομή συνδέθηκαν με 1 sm 125-500 και 1 sm041-416.
• Και οι 6 sm125-500s ελέγχονται απο 1 σταθμό εργασίας και ένα λογισμικό ανεπτυγμένο
απο τη NJU.
• Ο sm325 χρησιμοποιούνται στο πεδίο κατα την διάρκεια της περιόδου κατασκευής.
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Nanjing Yangtze River Tunnel: Τομή και τοποθεσίες αισθητήρων
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Κάθε διατομή αποτελείται απο 10 τμήματα. Σε
κάθε τμήμα, FBG αισθητήρες στρέβλωσης και
μέτρησης θερμοκρασίας τοποθετούνται πρίν
την σκυροδέτηση και αισθητήρες μετατόπισης
τοποθετούνται αφού εγκατασταθούν όλα τα
τμήματα στο χώρο.

Nanjing Yangtze River Tunnel: Διαχείριση δικτύου αισθητήρων
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Nanjing Yangtze River Tunnel: Εγκατάσταση
Τα τμήματα με τους τοποθετημένους αισθητήρες των δαχτυλιδιών
παρακολούθησης μεταφέρονται στο χώρο μέσω των τούνελ.
• Τα «έξυπνα» τμήματα τοποθετούνται στη θέση τους αντίστοιχα απο το
αυτόματο μηχάνημα ενίσχυσης οπλισμών του τούνελ.
•
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Nanjing Yangtze River Tunnel: Εγκατάσταση
Όλοι οι FBG αισθητήρες χωρίζονται σε διάφορες ομάδες και συνδέονται
μεταξύ τους και τελικά οδηγούνται στο κουτί ελέγχου.
• Οι smart Bolt έχουν δύο οπτικές ίνες που οδηγούνται πρός τα έξω.
•

36

Nanjing Yangtze River Tunnel: Εγκατάσταση
Οι αισθητήρες μετατόπισης τοποθετούνται κατά μήκος και καθέτος της διατομής
παρακολούθησης.
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Nanjing Yangtze River Tunnel: Εικόνα εγκατεστημένων αισθητήρων
Όλα τα καλώδια κατά μήκος της διατομής παρακολούθησης τοποθετήθηκαν
σε μεταλλικό κανάλι κατά μήκος της διατομής.
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Nanjing Yangtze River Tunnel: Τοπολογία Λογισμικού Συστήματος
Όλες οι μετρήσεις που συλλέγονται αυτόματα ή χειροκίνητα διαχειρίζονται
απο το σύστημα λογισμικού. Το σύστημα αποτελείται απο 5 λειτουργικά
υποσυστήματα. Το υποσύστη ελέγχου των οργάνων μπορεί να χειρίζεται 6
sm125-500s ή ακόμα περισσότερους ταυτόχρονα.
FBG Interrogators

Real-time Monitoring & Alerting
Subsystem

Workstations

Instrument Control Subsystem

Three-dimensional
FEA Subsystem

SQL Database

Tunnel Maintenance & Decision
Subsystem ( based on GIS )

Tunnel Structural Safety
Evaluation Subsystem

Manually Inspection
Subsystem

39

Nanjing Yangtze River Tunnel: Λογισμικά Υποσυστήματα
Το πραγματικού χρόνου υποσύστημα παρακολούθησης και ειδοποιήσεων έχει αναπτυχθεί
σε LABVIEW 8.2.

Υποσύστημα πραγματικού χρόνου
παρακολούθησης και ειδοποιήσεων

Λειτουργία τάσεων και στατιστικής
ανάλυσης
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wzhang@nju.edu.cn

 Nanjing Tunnel & Bridge Administration Company - contractor and on-site

installer.
 Micron Optics, Inc, USA
•

Tel: 404-325-0005, email: info@micronoptics.com, web: www.micronoptics.com
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Sapgyo Grand Bridge
Μακροπρόθεσμη παρακολούθησης της δομής
της γέφυρας
South Korea, July 2008

Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της κατάστασης γέφυρων

Στόχος

Η κατασκευή ενός συστήματος αισθητήρων για την συνεχή απομακρυσμένη παρακολούθηση της
κατάστασης διάφορων γέφυρων με τη χρήση FBG αισθητήρων ώστε να παρέχουν ποσοτικές
πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την ανταπόκριση της γέφυρας στα φυσικά φορτία και στις
περιβαντολλογικές αλλαγές, καθώς και γρήγορη πρόβλεψη της ακεραιότητα της κατασκευής.
Οι FBG αισθητήρες δίνουν μία εικόνα των φορτίων σε πραγματικό χρόνο της συμπεριφορά της
γέφυρας κάτω απο συνθήκες φυσικών φορτίων πάνω της και φυσικών περιβαντολλογικών
αλλαγών.

Τοποθεσία

Shinpyeong-myun, Dangjin-shi, Chungnam, Korea

Επόπτης Συστήματος

Ki-Tae Park (ktpark@kict.re.kr)

Πελάτης

Korea Institute of Construction Technology

Ημερομηνία

Ιούλιος 2008

Όργανα

Micron Optics sp130-500 Sensing process module
Micron Optics sm130 Optical sensing interrogator

Αισθητήρες

(12) Micron Optics, os310 0 FBG Optical strain gage
(2) Micron Optics, os410 FBG Optical temperature compensation sensor

Λογισμικό

Κατασκευασμένο απο τον πελάτη

Προνόμια της FBG
τεχνολογίας

Οι FBG αισθητήρες παρέχουν σε πραγματικό χρόνο ποσοτικές πληροφορίες.
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Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της κατάστασης γέφυρων

44

Εικόνα κάτω απο τη γέφυρα

45

Εγκατάσταση αισθητήρων σε ατσαλένιο κουτί

46

Εγκατεστημένοι αισθητήρες

47

Αισθητήρας και Σύστημα Απόκτησης Δεδομένων

48

Σύστημα Παρακολούθησης της Δομικής Ακεραιότητας

Micron Optics Confidential
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Αποτελέσματα και Αναφορές
•

Αποτελέσματα






•

Μετρήσεις τάσεως και θερμοκρασίας απο τους τοποθετημένους FBG αισθητήρες
τοποθετούνται σε ειδικά κυτία για να προστατευτούν από το περιβάλλον (μηχανικές
καταπονήσεις) προς το σύστημα απόκτησης δεδομένων.
Συνεχές μετρήσεις για την μακροπρόθεσμη δομική συμπεριφορά της γέφυρας κάτω
απο τρέχων αυξήσεις βάρους στην επιφάνεια της καθώς και περιβαντολλογικές
αλλαγές
Το σύστημα συλλογής δεδομένων, που συνδέεται μέσω ενός καλωδίου οπτικών
ινών στο Διαδίκτυο διαβιβάζει τα δεδομένα και δίνει τη δυνατότητα
απομακρυσμένης παρακολούθησης της γέφυρας βασιζόμενη στις μετρήσεις των
αισθητήρων

Acknowledgements
This research was supported by a grant (Code No: 06B05) from Construction Core
Technology Program funded by Ministry of Land, Transport and Marine Affairs of
Korea.
 We thank Mr. KyuWan Lee (smart@seoul.korea.com) for reviewing the whole
project.
 Micron Optics, Inc, USA


•

Tel: 404-325-0005, email: info@micronoptics.com, web: www.micronoptics.com

50

Chiapas Γέφυρα
Chiapas, Μεξικό, 2008

Chiapas Bridge- Γενικά Χαρακτηριστικά

•
•
•
•

Μήκος: 1,208m, Πλάτος: 10m, Πλάτος Καταστρώματος: 8m, Λωρίδες:
2
Τύπος Κατασκευής: Ατσάλινο κουτί δοκού υποστηριζόμενο από
κυλιόμενους πυλώνες. Ένα σύνολο από 102 κουτιά συγκολλημένα μαζί.
Περιοχή: 961 χλμ.της Coapas-Ocozocoautla λεοφώρου στην πολιτεία
Chiapas, Mexico.
Σε υπηρεσία απόDec. 2003.

52

Chiapas Bridge – Δομημένο Σύστημα Παρακολούθησης

Στόχος

Η απεικόνιση της ακεραιότητας και της συμπεριφοράς της
γέφυρας, και τα αποτελέσματα της κίνησης και των βαρέων
φορτίων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κάποια βλάβη και
κόπωση στην κατασκευή.

Περιοχή

Chiapas, Μεξικό

Ολοκληρωτής
Συστήματος

Chandler Monitoring Systems, Inc.
http://www.chandlermonitoring.net

Πελάτης

Instituto de Ingeniería, National Univ. of Mexico (UNAM)

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2-16, 2008

Όργανα

(1) Micron Optics sm130-500 Optical Sensing Interrogator
(1) Micron Optics sp130-500 Optical Sensing Processor Module
(1) Micron Optics sm041-416 Optical Channel Switch Extension

Αισθητήρες

(64) Micron Optics os3100 Spot-Weld Strain Gage
(18) Micron Optics os4100 Temperature Compensation Sensors

Πεδίο Έργου

• Μακροχρόνια απεικόνιση της τάσης και της θερμοκρασίας σε 16
διαφορετικά τμήματα κατά μήκος της γέφυρας.
•Σύστημα άμεσα ενεργό μέσω ηλιακών συλλεκτών.
• Άμεση και απομακρυσμένη ανάκτηση πληροφοριών
Εντοπισμός μεταβολής εφελκυσμού , Αποτελέσματα της
συμπεριφοράς της γέφυρας σε συνάρτηση του χρόνου της μέρας,
των εποχών και της κίνησης.
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Chiapas Bridge: Τομέας Μήκους
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Τμήματα Εγκατάστασης
Section 16

•
•
•
•

Section 1

Οι αισθητήρες είχαν εγκατασταθεί κατά μήκος της ατσαλένιας δοκού σε 16 διαφορετικά τμήματα.
Τα τμήματα κλειδιά βρίσκονται στα σημεία στήριξης των πυλώνων καιστα μέσα των τόξων.
Ένα σύνολο 82 αισθητήρων (64 strain και 18 θερμοκρασίας) είχαν εγκατασταθεί.
Επιπρόσθετα επιταχυνσιόμετρα και μετρητές κλήσεως έχουν προγραμματιστεί να εγκατασταθούν
αργότερα..

Chiapas Bridge: Διατομή και Τοποθεσίες Αισθητήρων

Ατσάλινη υπερκατασκευή γέφυρας
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Αισθητήρες εφελκυσμού,
os3100

Αισθητήρας εφελκυσμού
Αισθητήρας θερμοκρασίας
Αισθητήρες
θερμοκρασίας,os4100

Άνοιγμα εξαερισμού

Υπάρχουν 4 αισθητήρες εφελκυσμού και 2 θερμοκρασίας
ανά τομέα.

Chiapas Bridge: Ρύθμιση διαδικτυακών αισθητήρων
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Κεντρικό καλώδιο οπτικών αισθητήρων(16 ίνες)

Ch 1,Section 1

Ch 2, Section 2

Monitoring system housed in
ατμοσφαιρικά ελεγχόμενο
περίβλημα

Ch 16,Section 16
Οι ίνες έχουν FBG αισθητήρες συνδεδεμένους σε σειρά ως προς αυτές
(6 συνολικά/τομέα– μερικοί τομείς μόνο 4)

Ch 1 (Bridge Section 1)
sp130, Controller
& Data Storage

sm130-500,
Sensor Interrogator

(…) Ch 15 (Bridge Section 15)

Ch 16 ( Bridge Section 16)
sm041-416,
Sensor Multiplexer

Chiapas Bridge – Εγκατάσταση(Πρόσβαση γέφυρας)
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• Το πλήρωμα εγκατάστασης—Chandler Monitoring Inc.—φτάνει στον χώρο.
• Το υλικό και οι αισθητήρες είχαν ήδη σταλθεί στην Πόλη του Μεξικού και μεταφέρθηκαν στον χώρο.
• Πρόσβαση στο εσωτερικό της γέφυρας επιτυγχάνεται μέσω μιας εξωτερικής σκάλας.

Chiapas Bridge – Εγκατάσταση
Προετοιμασία συστοιχιών FBG αισθητήρων
• Προσυναρμολογημένοι σε μήκος για κάθε τμήμα της γέφυρας
• Κάθε συστοιχία ενός τμήματος της γέφυρας ελέγχεται πριν το πακετάρισμα

Ανάπτυξη σε χώρο συστοιχιών FBG αισθητήρων
• Όταν φτάσουν στον προορισμό τους τα τμήματα των αισθητήρων ξεπακετάρονται
• Κάθε τμήμα επανεξετάζεται πριν από την εγκατάσταση
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Chiapas Bridge – Εγκατάσταση (Τοπολογία συστοιχίας αισθητήρων)

59

Σχηματική διάταξη ενός καλωδίου αισθητήρα για κάθε τμήμα της γέφυρας συνδεδεμένο στην
κύρια τροφοδοσία.
os3100 on truss ceiling..

Crush resistant fiber cable.

Bridge roof

ε2
ε1

ε4

ε3
Splice tray for segment 2.

Bridge floor

os3100 with protective cover patch (Aquaseal)

Chiapas Bridge: Εγκατεστημένοι αισθητήρες (Τμήμα 4)

Κύριο καλώδιο οπτικών αισθητήρων
(16 ίνες)
Οπτικοί αισθητήρες εφελκυσμού

60

Chiapas Bridge – Installation of Roof Sensors (Section
4)
(οs3100) Εγκατάσταση αισθητήρων εφελκυσμού στο ταβάνι του δεσίματος της γέφυρας.
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Chiapas Bridge – Εγκατάσταση (Splicing to Trunk FO Cable)
Ένωση με το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας 1.1
χιλιομέτρου για κάθε ένα από τα 16 τμήματα της
γέφυρας.

Main cable feed tapping point and industrial
grade splice tray.
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Chiapas Bridge – Εγκατάσταση (Καμπίνα προστασίας)
Το οπτικό σύστημα
στεγάζεται μέσα σε ένα κουτί
τύπου ΝΕΜΑ με ελεγχόμενη
θερμοκρασία και υγρασία.

sp130-500 (controller)

sm130-500 (interrogator)

sm041-416 (multiplexer)

Καλώδια ινών (16) που οδηγούν
στους αισθητήρες
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Chiapas Bridge – Αποτελέσματα και Acknowledgements
•

Αποτελέσματα
 Ο πελάτης παίρνει μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο για τη συμπεριφορά της

γέφυρας. Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν διαθέσιμες στο μέλλον.
 Η διαδικασία της εγκατάστασης απλοποιήθηκε και οι μελλοντικές
αναβαθμίσεις θα είναι ευκολότερες εξαιτίας της αρχιτεκτονικής του
καλωδίου παρακολούθησης του συστήματος.

•

Acknowledgements

 Ο Drs. Roberto Gómez Martínez και ο David Muria Vila του ιστιτούτου

Ingeniaría, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - End
customer and operator of the monitoring system.
•

web: www.unam.mx/

 Dr. Alexis Méndez of MCH Engineering, LLC - System designer.
•

Tel: 510-521-1069, email: alexis.mendez@mchengineering.com

 Keith Chandler of Chandler Monitoring Systems, Inc. - System integrator

and on-site installer.
•



Tel: 678-985-9216, email: info@chandlermonitoring.net, web: www.chandlermonitoring.net

Micron Optics, Inc, USA
•

Tel: 404-325-0005, email: info@micronoptics.com, web: www.micronoptics.com
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Hsin- Γέφυρα Han
Characterizing aged bridge response by loading test
Tao-Yuan County, Taiwan, January 2005

Hsin-Han Bridge - Γενικά
Στόχος

Ο στόχος αυτού του έργου δεν είναι μόνο για να επικυρώσει τη χρηστικότητα, αλλά και να καθορίσει τα
κρίσιμα φορτία της εν λόγω γέφυρας.

Τοποθεσία

Mountain area of Fu-Sing Township, Tao-Yuan County, Taiwan

Υπεύθυνος Συστήματος

Center of Bridge Engineering Research (CBER) of National Central University

Πελάτης

Prime Optical Fiber Corporation (POFC), www.pofc.com

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2005

Όργανα

Micron Optics si425-500 Optical Sensing Interrogator

Αισθητήρες

(26) Prime Optical Fiber Corp, FBG Bending Gauges

Λογισμικό

Σχεδιασμένο απο πελάτες

Προσόντα της FBG
Τεχνολογίας

Οι FBG αισθητήρες παρέχουν σε πραγματικό χρόνο ποσοτικές πληροφορίες για την δομική κατάσταση
της γέφυρας.
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Hsin-Han Bridge - Εφαρμογή


Οι κάτοικοι της περιοχής γύρο απο το βουνό Fu-Sing της πόλης, TaoYuan
County, Taiwan φοβόντουσαν για καιρό την ασφάλια της παλιάς γέφυρας
Hsin-Ηan bridge.



Αυτή η γέφυρα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε το 1966, όταν η κίνηση ήταν
λιγότερη, αλλα τώρα όλα και περισσότερα και μεγαλύτερα φορτηγά περνούν
απο τη γέφυρα



Ο επικεφαλής της πόλης είχε κάνει διάγνωση των δομικών προβλημάτων της
γέφυρας, και η περίπτωση έγινε έργο υπό μελέτη. Ο Dr. Chung-Yu Wang,
αρχηγός του Center of Bridge Engineering Research (CBER) στο National
Central University (NCU), είναι ο επικεφαλής της ομάδας που ανέλαβε το
έργο
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Hsin-Han Bridge - Λύση


Αυτή η γέφυρα ειναι είναι 60m σε μήκος και 5m σε πλάτος. Πρόκειται για μία
ορθωτή γέφυρα χωρίς καμία υποστήριξη για να αποφύγει τη σύγκρουση σε
περίπτωση πιθανών κατολισθήσεωνI. Η γέφυρα ειναι σε λειτουργία για
περίπου 40 χρόνια και τα αρχικά σχέδια δεν ειναι πλέον διαθέσιμα, και μόνο
τα εξωτερικά δεδομένα της γέφυρας ειναι διαθέσιμα. Για να αξιολογηθεί η
υγεία της εν λόγω γέφυρας με ακρίβεια, εφαρμόστηκαν θεωρητικά μοντέλα
χωρίς κανένα ιστορικό δεδομένο.



Χρησιμοποιήθηκαν αισθητήρες FBG για την μέτρηση της καμπυλότητας
ικανοί για τη μέτρηση της συνολικής καμπύλης παραμόρφωσης του
αντικειμένου που μας ενδιαφέρει. Ο Dr. Wang προτείνε τη χρήση αυτού σαν
διαγνωστικό εργαλείο για την καταγραφή της αντίδρασης της γέφυρας κάτω
απο στατική και δυναμική φόρτωση. Με τα δεδομένα της απόκρισης με
περαιτέρω επεξεργασία θα μπορεί να γίνει αξιολόγηση αν υπάρχει
οποιαδήποτε βλάβη στη γέφυρα.
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Hsin-Han Bridge – Εγκατάσταση


26 FBG αισθητήρες κάμψης έχουν χρησιμοποιηθεί συνολικά σε αυτό το έργο.
Για λόγους σύγκρισης έχει δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα μέτρησης της κάμψης
τεχνολογίας λέιζερ με σκοπό την σύγκριση του με τους αισθητήρες οπτικών
ινών.



4 μετρητές ηλεκτρικής ταχύτητας χρησιμοποιήθικαν για να αξιολογήσουν την
σταθερότητα της γέφυρας κατά την διάρκεια της δοκιμής φόρτωσης βάρους.



Κάθε FBG αισθητήρας κάμψης εφαρμόζεται με ρυθμιζόμενο αγκύριο τάσης το
οποίο τοποθετείται πάνω στην επιφάνεια της γέφυρας και ρυθμίζεται για την
αρχική λειτουργία.



Οι μισοί απο αυτούς ήταν συνδεδεμένοι σε σειρά και τροφοδοτούνταν στα
κανάλια 1 και 2 ενός interrogator MOI’ si425-500, ενώ το άλλο μισό ήταν
συνδεδεμένοι στα κανάλια 3 και 4.
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Hsin-Han Bridge – Αποτελέσματα Δεδομένων
Σε στατική δοκιμή φόρτωσης, ένα ιδιαίτερα φορτωμένο φορτηγό ήταν
σταθμευμένο σε συγκεκριμένες τοποθεσίες στη γέφυρα για την καταγραφή
δεδομένων. Ενώ σε δυναμική δοκιμή φόρτωσης, το ίδιο φορτηγό οδηγήθηκε σε
όλη την γέφυρα με 30km/hr ταχύτητα και ο interrogator FBG si425-500
κατέγραφε όλα τα δεδομένα σε πλήρη ταχύτητα των 250Hz.
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Αποτελέσματα και Acknowledgements
•

•

Αποτελέσματα


Τα αποτελέσματα απο αυτή τη δοκιμή ακόμα επεξεργάζονται και υπολογίζονται για την σύνταξη
μιας τελικής αναφοράς στην διoίκηση της πόλης.



Ποιοτικά αποτελέσματα έχουν ήδη δείξει τη σκοπιμότητα αυτής της μεθόδου για τον
προσδιορισμό της ασφάλειας της γέφυρα.



Περαιτέρω βελτιώσεις και διαφοροποιήσεις θα γίνουν για διάφορα έργα της CBER στο κοντινό
μέλλον.



Μετά απο αυτή την περίπτωση μελέτης, τα μέλη της ομάδας της CBER συμφονούν στο ότι οι
οπτικοί αισθητήρες είναι καλύτεροι, ειδικά όσον αφορά την ανοσία τους σε ΕΜΙ και την
πολυπλεξία που μειώνουν σημαντικά το κόστος εγκατάστασης



Τώρα η CBER έχει σκοπό την χρήση αυτής της τεχνολογίας και των POFC προϊόντων οπτικών
αισθητήρων σαν τα βασικά εργαλεία για την διάγνωση της κατάστασης κάθε γέφυρας.

Acknowledgements


Dr. Chung-Yu Wang, chief of the Center of Bridge Engineering Research (CBER) at National
Central University



Prime Optical Fiber Corporation (POFC)
•

Tel: +886-37-586999, email: public@pofc.com.tw, web: www.pofc.com



Micron Optics, Inc, USA

•

Tel: 404-325-0005, email: info@micronoptics.com, web: www.micronoptics.com
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Κρεμαστή Γέφυρα Hampden
Long term structural health monitoring
Kangaroo Valley, NSW, Australia, 2005

Κρεμαστή Γέφυρα Hampden

Στόχος

Η New South Wales Roads and Traffic Authority (RTA) είναι υπεύθυνη για
την ασφάλεια και την δομική κατάσταση της γέφυρας καθώς οφείλει να
προστατεύει και να διατηρεί την πολιτική κληρονομιά της περιοχής

Τοποθεσία

Kangaroo Valley, NSW, Australia

Υπεύθυνος
Συστήματος

Monitor Optics Systems, www.monitoroptics.com

Πελάτης

New South Wales Roads and Traffic Authority (RTA)

Ημερομηνία

2005

Όργανα

Micron Optics si425-500 Optical Sensing Interrogator

Αισθητήρες

Surface mounted strain sensors

Λογισμικό

Σχεδιασμένο απο τον πελάτη

Τα προνόμια της
FBG τεχνολογίας

Οι FBG αισθητήρες προσφέρουν σε πραγματικό χρόνο ποσοτικές
πληροφορίες για την δομική κατάσταση της γέφυρας
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Κρεμαστή Γέφυρα Hampden

74

Η γέφυρα Hampden πάνω απο το ποτάμι Kangaroo ειναι η μοναδική
απομείνουσα κρεμαστή γέφυρα απο την αποικιακή περίοδο της Νέας Νότιας
Ουαλίας. Άνοιξε το 1898, η γέφυρα ήταν ένα φανταστικό μηχανικό επίτευγμα για
την εποχή του.Πάνω απο 100 χρόνια η γέφυρα υποβάλεται σε πολύ
περισσότερο βάρος απο εκείνο που είχε αρχικά σχεδιαστεί να δέχεται.

Micron Optics Confidential

Κρεμαστή Γέφυρα Hampden



Για το σκοπό αυτό η RTA εγκατέστησε ένα Οπτικό Συστήμα Παρακολούθησης
για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μακροπρόθεσμων, αυτοματοποιημένων
μετρήσεων της δομικής ακεραιότητας της γέφυρας.
Το οπτικό συστήμα παρακολούθησης βασίστηκε σε οπτικούς αισθητήρες
στρέβλωσης πάνω στη γέφυρα. Οι αισθητήρες που τοποθετήθηκαν στην
επιφάνεια μετρούν την στρέβλωση σε κρίσιμα δομικά μέρη. Οι αισθητήρες
που έχουν πολυπλεχτεί δρομολογούνται σε ένα δωμάτιο ελέγχου σ’ένα
βάθρο της γέφυρας.
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Κρεμαστή Γέφυρα Hampden



Ο Micron Optics si425-500 συνεχώς παίρνει δεδομένα απο τους αισθητήρες.
Τα δεδομένα που συλλέγοντα, επεξεργάζονται και μεταφέρονται μέσω GPRS.
Το MOS Monitoring System παρέχει μέτρησεις σε πραγματικό χρόνο της
δομικής κατάστασης της γέφυρας.
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Κρεμαστή Γέφυρα Hampden
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Ένα λεπτομερές προφίλ κυκλοφορίας φτιάχνεται απο τα συσσωρευμένα
δεδομένα, επιτρέποντας την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός κατάλληλου
συστήματος ελέγχου της κυκλοφορίας.
MONITOR OPTICS
Hampden Bridge Monitoring Sys tem
15/12/2004
Event
no.
34
Class
3
5:15:20
Acquisition frequency: 25 Hz
Maximum strains:
TR02AS
TR02BS
479.39
675.12
Temperature:
TR02AS
-2.60
-1.45
-2.31
0.00
-2.31
-1.16
0.00
-2.31
0.00
-3.76
-1.45
-1.16
-1.45
0.00
0.00
-1.16
-1.16
0.00
-2.31
0.00
-3.76
-1.16
0.00
0.00

SR62S
38.63

SR78S
446.69

TR39AS
403.52

TR39BS
44.40

SR78S
-2.62
-1.46
-0.29
-1.46
-0.29
-1.16
-2.62
-2.62
-0.29
-2.62
1.16
1.16
-0.29
-0.29
-0.29
-1.46
-0.29
-2.62
1.16
-4.07
1.16
-0.29
-0.29
-2.62

TR39AS
1.17
1.17
2.33
1.17
0.00
1.17
2.33
1.17
1.17
0.00
0.00
1.17
1.17
1.17
1.17
0.00
2.33
1.17
0.00
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17

TR39BS
0.00
0.00
0.00
1.17
0.00
0.00
0.00
-2.34
0.00
-1.17
-1.17
0.00
-1.17
-1.17
-2.34
0.00
0.00
0.00
-1.17
-2.34
0.00
-1.17
-1.17
0.00

23 °C
TR02BS
1.45
1.16
1.45
1.45
0.00
2.61
1.45
0.00
0.00
1.45
1.45
1.45
0.00
1.45
1.16
2.61
1.45
1.45
1.45
0.00
0.00
2.61
4.06
2.61

SR62S
0.00
0.29
0.00
-1.16
-1.16
0.00
-1.16
0.00
-1.16
0.00
1.45
1.45
1.45
1.45
0.00
0.00
0.29
0.00
-0.87
0.29
-1.16
-1.16
-1.16
0.00

Αποτελέσματα και Αναφορές
•

Αποτελέσματα
 Προσαρμοσμένα προγράμματα συντήρησης έχουν αναπτυχθεί και η

αποτελεσματικότητα τους αξιολογείται.
 Όταν τα προκαθορισμένα όρια στρέβλωσης υπερβούν μία ενσωματωμένη

κάμερα μπορεί να συλλάβει τα στοιχεία του οχήματος υπερφόρτωσης.

•
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Γέφυρα Gi-Heung 1
Short-term health monitoring of a MSS formwork
South Korea, March 2008

Μικροπρόθεσμη παρακολούθηση της υγείας of a MSS formwork

Σκοπός

Οι FBG αισθητήρες εγκαταστάθηκαν για την παρακολούθηση της ασφάλειας της κατασκευής κατά
την διάρκεια σκυροδέτησης. (περίπου 13hr 30min).

Τοποθεσία

GiHeung-Gu, YongIn-Shi, GyungGi-Do, Korea

Υπεύθυνος Συστήματος

KyuWan Lee (smart@seoul.korea.com)
Sung-Hoon Jung, Eun-Yong Park

Πελάτης

Samsung Construction Corporation

Ημερομηνία

Μάρτιος 2008

Όργανα

Micron Optics sm130-700 Optical sensing interrogator

Αισθητήρες

(8) Micron Optics, os310 0 FBG Optical strain gage
(1) Micron Optics, os4100 FBG Optical temperature compensation sensor
(2) Conventional displacement sensors

Λογισμικό

Σχεδιασμένο απο τον πελάτη

Προνόμια της FBG
τεχνολογίας

Οι FBG αισθητήρες μπορούν να προσφέρουν σε πραγματικό χρόνο πολλαπλές πληροφορίες.
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Εγκατάσταση

81

Εγκατάσταση αισθητήρα σε ατσαλένια μπάρα.

Συνέχεια εγκατάστασης...
Εγκατάσταση αισθητήρα κοντά σε σημείο συγκόλλησης.
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Συνέχεια εγκατάστασης...
Χρησιμοποιήθηκε επίσης και ασύρματο σύστημα αισθητήρων ως μέρος
του συστήματος παρακολούθησης.
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Αποτελέσματα Δεδομένων
Το επίπεδο παραμόρφωσης του πιο πάνω τύπου MSS formwork κατά την
διάρκεια σκυροδέτησης αναγνωρίστηκε καθαρά απο το MOI os3100 and
sm130-700 interrogator.
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Αποτελέσματα και Αναφορές
•

Αποτελέσματα
 Μετρήθηκαν τα φορτία και οι θερμοκρασίες καθ’όλη τη διάρκεια

της σκυροδέτησης μέχρι την πλήρη σταθεροποίηση του
σκυροδέματος
 Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης χρησιμοποίηθηκαν τα
δεδομένα των οπτικών αισθητήρων για το υπολογισμό του
συντελεστή θερμικής μεταφοράς για τον υπολογισμό των
θερμοκρασιακών επιπτώσεων στην αντοχή του σκυροδέματος

•
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 We thank Samsung construction corporation for supporting the
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 Micron Optics, Inc, USA
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Case Study - Σιδηρόδρομος
Έξυπνη Παρακολούθηση Σιδηροδρόμων
Italy - November, 2008

Smart Railway Παρακολούθηση - Γενικά

Στόχος

Η παρουσίαση στην πράξη της FBG τεχνολογικής ικανότητας
σαν πολύτιμο εργαλείο για Έξυπνους Σιδηροδρόμους. Οι
FBGs αισθητήρες συνδέονται ή συγκολλούνται στις ράγες για
μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των σιδηροδρόμων και για
εφαρμογές παρακολούθησης τρένων.

Τοποθεσία

Sezze Romano, Latina, Italy

Επόπτης Έργου

OptoSmart, www.optosmart.com (Italy)

Τελικός Πελάτης

Ansaldo Signal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2008

Οργάνωση

(1) Micron Optics sm130-700, Optical Sensing Interrogator

Αισθητήρες

(12) Micron Optics os3100 Optical Strain Gage, Spot Weld

Λογισμικό

Micron Optics software customized by OptoSmart.

Προνόμια της FBG
τεχνολογίας

• Σταθερότητα και αντοχή
• Αντίσταση στο νερό και στην διάβρωση
• Ηλεκτρική απομόνωση και ανοσία ΕΜΙ
• Απλή πολυπλεξία (πάνω απο εκατοντάδες αισθητήρες)
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Smart Railway Παρακολούθηση - Εγκατάσταση
Τοποθέτηση
Αισθητήρα

ELETRIC CAB

Εγκατάσταση αισθητήρα os3100 Optical Strain
Gage
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Smart Railway Παρακολούθηση - Όργανα
os3100 Optical Strain Gage

Spot Welder

sm130 Optical Sensing Interrogator
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Smart Railway Παρακολούθηση - Λογισμικό
Αποτελέσματα δεδομένων.
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Αποτελέσματα και Αναφορές
•

Αποτελέσματα
 Οι μετρήσεις εφαρμόστηκαν για να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες

στον πελάτη, διαχειριστή του δικτύου:

 Δομική παρακολούθηση και μηχανική διάγνωση βλαβών των ραγών
 Εντοπισμών τρένων, μέτρηση διελεύσεων.

 Απομακρυσμένη διαδικτυακή παρακολούθηση της δομής.
 Η ηλεκτρική γραμμή των, (220 V, 50 Hz), χρησιμοποιείται για να

τροφοδοτήσει την εγκατάσταση.

•
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Μελέτης Συμπεριφοράς
Οδοστρώματος

Korean Accelerated Environmental Simulator,
Expressway & Transportation Technology Institute
Korea, 2009

Κορεάτικος Προσομοιωτής Επιταγχυνομένου
Περιβάλλοντος)

•Επιστημονική αξιολόγηση της ανταπόκρισης και των
επιδόσεων του οδοστρώματος
•ASIA Το πρώτο πραγματικό κλιμακωτό οδόστρωμα σε εργαστήριο
προσομοίωσης επιταχυμένου περιβάλλοντος
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KALES – Επισκόπηση δοκιμής τσιμεντένιου πεζοδρομίου

Στόχος

Για να αξιολογηθούν οι μακροπρόθεσμη συμπεριφορά και οι
επιδόσεις του οδοστρώματος.

Τοποθεσία

Expressway & Transportation Technology Institute, Korea

Υπεύθυνος
Συστήματος

MainTra Co., Ltd. (http://www.maintra.com)
Kyu-Wan Lee (maintra@paran.com)
Sung-Hoon Jung (maintra3@naver.com)

Πελάτης

Expressway & Transportation Technology Institute

Ημερομηνία

Ιανουάριος, 2009

Εξοπλισμός

(1) Micron Optics sm130-700
(1,000 Hz sampling rate)

Αισθητήρες

(2) Ενσωματωμένοι FBG sαισθητήρες εφελκυσμού
(Lateral & longitudinal direction of pavement joint)

FBG προνόμια

Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMI) και υψηλή
αντοχή στην κόπωση.
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Τσιμεντένιο Πεζοδρόμιο – Εγκατάσταση Αισθητήρων
•

Εγκατάσταση FBG αισθητήρων
 Οι ενσωματωμένοι FBG αισθητήρες εφελκυσμού ενώθηκαν με οπτικούς
συνδέσμους.
 Τα σημεία σύνδεσης τυλίγονται με ταινία
 Θωρακισμένα ενισχυμένα οπτικά καλώδια χρησιμοποιούνται για να προστατέψουν
το καλώδιο κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης
 Οι FBG αισθητήρες τοποθετούνται κοντά σε μπάρες και κουφώματα με χαλύβδινο
σύρμα
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Τσιμεντένιο πεζοδρόμιο – Μέτρηση

sm130-700 FBG interrogator (1KHz)

Θωρακισμένο ενισχυμένο καλώδιο
Τσιμεντένιο πεζοδρόμιο
(ΜΕ ενσωματωμένους FBG αισθητήρες εφελκυσμού)
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Τσιμεντένιο πεζοδρόμιο – Αποτελέσματα δεδομένων
•

Αποτέλεσμα παραδείγματος

Forward

Backward

Forward

Backward
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Αποτελέσματα & Acknowledgements
•

Αποτελέσματα και συμπεράσματα




•

Οι πληροφορίες ήταν χρήσιμες για τον πελάτη για την κατανόηση της
συμπεριφοράς του οδοστρώματος τόσο σε σχέση με την ταχύτητα διέλευσης των
οχημάτων, όσο και σε σχέση με το βάρος των διερχόμενων οχημάτων ανά άξονα.
Ο πελάτης ήταν πολύ ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα.
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Παρακολούθηση Τσιμεντένιας
Συρρίκνωσης
Italcementi Concrete Test Pieces
Italy - January, 2009

Concrete Shrinkage Monitoring - Γενικά

Στόχος

Η παρακολούθηση της τοποθέτησης και της συρρίκνωσης
του τσιμέντου των δοκιμαστικών κατασκευών χρησιμοποιούν
ενισχυμένους FBG αισθητήρες. Πειραματικές δοκιμές για την
παροχή ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών για την
συρρίκνωση του νέου τύπου τσιμέντου μετά απο 1-4
εβδομάδες με τηνFBG τεχνολογία.

Τοποθεσία

Institute of Composites and Biomedical Materials,
Portici, Italy

Υπεύθυνος
Συστήματος

OptoSmart, www.optosmart.com (Italy)

Τελικός πελάτης

Italcementi (Italy)

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2009

Όργανα

(1) Micron Optics sm125, Optical Sensing Interrogator

Αισθητήρες

(2) Embedded FBG, provided by Welltech (China)

Λογισμικό

Micron Optics software customized by OptoSmart.

Τα προνόμια της
FBG τεχνολογίας

• Σταθερότητα και αντοχή
• Αντίσταση στο νερό και στην διάβρωση
• Ηλεκτρική απομόνωση και ανοσία ΕΜΙ
• Απλή πολυπλεξία (πάνω απο εκατοντάδες αισθητήρες)
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Concrete Shrinkage Monitoring -Εγκατάσταση
Τοποθέτηση
Αισθητήρα

Fiber
optic

Concrete

Form
FBG

Test
Piece

Εγκατάσταση αισθητήρα
Εισαγωγή ενός ενισχυμένου FBG αισθητήρα μέσα σε
τσιμέντο μετά την μείξη (η λειτουργία δεν ειναι πάντα δυνατή
με τους συμβατικούς αισθητήρες)
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Concrete Shrinkage Monitoring– Όργανα και Λογισμικό

FBG static interrogation:
Micron Optics sm125
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Αποτελέσματα και Αναφορές
•

Αποτελέσματα
 Συνεχές μετρήσεις εφαρμόζονται για την παρακολούθηση της μακράς

διάρκειας συμπεριφοράς του νέου τύπου τσιμέντου κατά την διάρκεια
της συρρίκνωσης
 Οι πρώτες πειραματικές δοκιμές μας έδωσαν ενδιαφέροντες και
ικανοποιητικές πληροφορίες, για παράδειγμα την εκτίμηση της
συρρίκνωσης του τσιμέντου, πολύ χρήσιμο για τον πελάτη.
 Η ηλεκτρική γραμμή των (220 V, 50 Hz), χρησιμοποιήθηκε για την
τροφοδοσία της εγκατάστασης
•
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Case Study - Geotechnical
Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των σεισμικών
αλλαγών στο Chih-Shan Fault, Tai-Dong County,
Taiwan
August 2005

Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση σεισμικού ρήγματος

Στόχος

Για τον υπολογισμό της κίνησης των υπόγειων πλακών στο Chih-Shan fault.

Τοποθεσία

Chih-Shan, Tai-Dong County, Taiwain

Υπεύθυνος
Συστήματος

Prime Optical Fiber Corporation (POFC), www.pofc.com

Πελάτης

Taiwan Government

Ημερομηνία

Αύγουστος 2005

Εξοπλισμός

(1) Micron Optics sm125-500 Optical Sensing Interrogator

Αισθητήρες

(14) Prime Optical Fiber Corp, FBG Bending Gauges

Λογισμικό

Σχεδιασμένο απο τον πελάτη

FBG προνόμια

Οι FBG αισθητήρες μπορούν να προσφέρουν σε πραγματικό χρόνο πολλαπλές
πληροφορίες.
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Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση σεισμικού ρήγματος
•

Background
Η Taiwan βρίσκεται γεωγραφικά σε μια περιοχή όπου η πλάκα της θάλασσας των
Φιλιππίνων και η πλάκα της Ευρασίας συναντιόνται. Ιστορικά μιλώντας η πλάκα της
θάλασσας των Φιλιππίνων είχε την τάση να κινείται βορειοδυτικά, και έχει περιοδικά
συγκρουστεί με την πλάκα της Ευρασίας για πάνω από πέντε εκατομμύρια χρόνια. Όλα
τα σύνορα της Taiwan που αποτελούνται από βουνά είναι αποτέλεσμα αυτού του
φαινομένου, συμπεριλαμβανομένων της κεντρικής οροσειράς που βρίσκεται στην πλάκα
της Ευρασίας και της παράκτιας οροσειράς που βρίσκεται στην πλάκα της θάλασσας
των Φιλιππίνων. Η δύναμη της σύγκρουσης έχει σηκώσει την επιφάνεια της γης από
χιλιάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας σε 3000 μέτρα πάνω από την
επιφάνεια. Ο ρυθμός ανύψωσης είναι συγκρίσιμος με αυτόν των Ιμαλάϊων. Σε οριζόντιο
επίπεδο το ορατό ρήγμα στην επιφάνεια της γης κινείται 7 εκατοστά κάθε χρόνο και
συνοδεύεται από σεισμούς
Η κοιλάδα Tai-Dong, με πλάτος περίπου 2 με 5 χιλιομέτρων και μήκος 150 χιλιομέτρων
καλύπτει τις επαρχίες Hua-Lian και Tai-Dong και βρίσκεται στα σύνορα των δύο πλακών.
Η κεντρική οροσειρά βρίσκεται στη δυτική πλευρά της κοιλάδας με την παράκτια
οροσειρά να είναι στην ανατολική της πλευρά. Η πλάκα της θάλασσας των Φιλιππίνων
συνεχίζει να μετακινείται με ρυθμό 70 χιλιόμετρα ανά εκατομμύρια χρόνια σχηματίζοντας
το επιφανειακό ρήγμα στην κοιλάδα Tai-Dong. Το ρήγμα έχει τραβήξει την προσοχή
πολλών ερευνητών και ακαδημαϊκών δίνοντας τους ουσιαστικές γνώσεις πάνω στην
θεωρία μετακίνησης των πλακών.
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Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση σεισμικού ρήγματος
•

Λύση
Ο Dr. Wang έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το FBG Bending Gauge σαν ένα
μακροπρόθεσμο εργαλείο παρακολούθησης για την καταγραφή της παραλλαγής κάτω
από την επιφάνεια του ρήγματος. Για αυτό τον σκοπό χρειάστηκαν μία γεώτρηση 30
μέτρων μέσα στο βραχώδεις επίπεδο και ένας σωλήνας με περίβλημα ο οποίος
τοποθετήθηκε στην γεώτρηση για την εγκατάσταση των FBG Bending Gauges. Συνολικά
14 FBG Bending Gauges χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το έργο και η κάθε μονάδα
αισθητήρων είναι 2 μέτρα σε μήκος. Για την εγκατάσταση των FBG Bending Gauges,
χρησιμοποιήθηκε έναειδικό βαγονέτο. Το καρότσι μπορεί εύκολα να προσεγγίσει τον
χώρο και βοηθάει στην αύξηση της αποδοτικότητας της εγκατάστασης των FBG Bending
Gauges (βλέπε εικόνα στη συνέχεια).
Οι 14 FBG Bending Gauges αλληλοσυνδέονται παράλληλα και σειριακά με αποτέλεσμα
να έχουμε 4 γραμμές με μονή ίνα. Τα 4 αυτά καλώδια συνδέονται σε 1 μονάδα Micron
Optics sm125-500 interrogator η οποία σαρώνει σε ταχύτητα της τάξης του 1Hz.
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Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση σεισμικού ρήγματος
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Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση σεισμικού ρήγματος
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Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση σεισμικού ρήγματος
Γραφικό ενός προγράμματος παρακολούθησης
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Αποτελέσματα και Αναφορές
•

Αποτελέσματα
Η εγκατάσταση προόδευσε ομαλά και πήρε περίπου 4 ώρες. Μετά την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης ένας σταθμός παρακολούθησης
εγκαταστάθηκε σε κοντινό κτίριο
 Ο σταθμός στεγάζει έναν υπολογιστή, τον sm125-500 interrogator και ένα
σύνδεσμο δεδομένων ADSL.
 Αυτή η μακροπρόθεσμη παρακολούθηση θα συνεχιστεί για ενάμιση χρόνο, τα
αποτελέσματα θα συλλέγονται και ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναφορές θα
αποστέλλονται στις αρχές
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Case Study – Αγωγοί
Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση μετατοπίσεων
υπογειοποιημένων αγωγών αερίου
2009

Αγωγοί
•

Κίνητρο




•
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Παρακολούθηση μετατοπίσεων γύρω από
υπογειοποιημένους αγωγούς αερίων
Αποτυχία δονούμενων συμβατικών
αισθητήρων (vibrating wire gages)
Η αντικατάσταση τους έχει εξαιρετικά μεγάλο
κόστος υπολογιζόμενο σε εκατομμύρια ευρώ

Όργανο μέτρησης si325, αισθητήρες
Φορτίου και Θερμοκρασίας
(os3100/4300)

Micron Optics, Inc.

Αγωγοί– Αποτελέσματα
•
•

•

•

•

•
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H εγκατάσταση διήρκεσε 3
ώρες αντί για 12
Δεν απαιτείται καλιμπράρισμα
για μακροχρόνια
παρακολούθηση
Μετρήθηκε μετατόπιση 6με
την πρώτη φορά! 50με
θεωρείτε φυσιολογικό.
Ακριβής μέτρηση
θερμοκρασίας οδηγεί σε
ασφαλή για τις συνθήκες ροής
αερίου
Φορητή μονάδα ανάγνωσης
χρησιμοποιείται για μετρήσεις
σε μηνιαία βάση
Εγκατάσταση σε άλλες 168
θέσεις μέσα στο 2009.

Micron Optics, Inc.

Case Study – Ανεμογεννήτριες
Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση δομικής
ακεραιότητας Ανεμογεννήτριων
2008

Ανεμογεννήτριες
•

Κίνητρο








•
•
•
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Ένας μεγάλος αριθμός ελίκων και
πύργων πέφτουν στις ΗΠΑ κάθε
χρόνο.
Το κλείσιμο της τουρμπίνας σε
περιόδους πολύ ισχυρών ανέμων
προστατεύει την ανεμογεννήτρια
άλλα μειώνει τις δυνατότητες
λειτουργίας.
Κεραυνοί και ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές EMI επηρεάζουν
τους συμβατικούς ηλεκτρικούς
αισθητήρες
Μεγάλα strains σε σύνθετα υλικά
Η παρακολούθηση θα βοηθήσει
στη μείωση σε λειτουργικά κόστη
και θα αυξήσει την παραγωγή.

Όργανο μέτρησης sm130
Αισθητήρας Strain os3200
Αισθητήρας Θερμοκρασίας
os4330

Micron Optics, Inc.

Ανεμογεννήτριες– Αποτελέσματα
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Η εγκατάσταση διήρκεσε 4 ώρες,
ενώ απαιτούνται 4 μέρες με
συμβατικούς αισθητήρες
• Το βάρος των οπτικών καλωδίων
είναι το 6% των καλώδιων χαλκού
• Δεν απαιτείται καλιμπράρισμα
• 28 FO αισθητήρες. Δυνατότητα για
200 ακόμα.
•

Micron Optics, Inc.

Case Study – Ολυμπιακές Δομές
Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση δομικής
ακεραιότητας Ολυμπιακών αθλητικών
εγκαταστάσεων
Πεκίνο, Κίνα 2007-08

Πεκίνο, Κίνα– Παρακολούθηση Ολυμπιακών Δομών
•

Ολυμπιακό Στάδιο, “Η φωλιά του
πουλιού”
 Χρησιμοποιήθηκαν si425, sm040

και περισσότεροι από 300
αισθητήρες σε 64 οπτικά κανάλια
 Απομακρυσμένη παρακολούθηση
από το HIT Harbin.
 Εγκατάσταση το Καλοκαίρι
του2007.

•

Ολυμπιακή Πισίνα, “Κύβος”

 Χρησιμοποιήθηκαν si425, sm040

και περισσότεροι από 200
αισθητήρες σε 64 οπτικά κανάλια
 Απομακρυσμένη παρακολούθηση
από το HIT Shenzhen
 Εγκατάσταση την Άνοιξη του 2008.

119

Πεκίνο, Κίνα- Παρακολούθηση Ολυμπιακών Δομών
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Case Study – Μεγάλα κτίρια
Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση δομικής
ακεραιότητας Εμπορικού και ΤV Πύργου
Πεκίνο, Κίνα, 2008

Πύργος TV Guangzhou
•

Παρακολούθηση Δομικής
Ακεραιότητας του καινούριου
Εμπορικού και TV κέντρου
της πόλης
 Απαίτηση για δυναμικές






μετρήσεις-sm130 @ 1KHz
ρυθμό λήψης δεδομένων.
Πολυπλεξία περισσοτέρων
από 140 αισθητήρων με τη
χρήση sm040.
Στο έργο χρησιμοποιήθηκαν
οι αισθητήρες τύπου os3100,
os4100 λόγω της
αποδεδειγμένης αξιοπιστίας
τους στο πεδίο.
Απομακρυσμένη
παρακολούθηση από το
HKPU
Η εγκατάσταση ξεκίνησε το
Καλοκαίρι του 2008.

Πύργος TV Guangzhou

Case Study - Greece
Παραδείγματα Υλοποιήσεων στην Ελλάδα

Case Study – Σχολικά Κτίρια
Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση δομικής
ακεραιότητας Σχολικών Κτιρίων, Δήμος Ελληνικού,
Ελλάδα
2007

Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας Σχολικών
Κτιρίων
•

Application
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Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας Σχολικών
Κτιρίων
• Background
Στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 2.1., «Ηλεκτρονική κυβέρνηση» για την
εξυπηρέτηση του πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά
έργα», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 3 «Καινοτόμες και Πιλοτικές
Εφαρμογές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της
Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ, Ο Δήμος Ελληνικού χρηματοδοτήθηκε για
την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ».
Το έργο αυτό, υλοποιήθηκε από την εταιρεία και αποσκοπεί στο έλεγχο της
δομικής κατάστασης πέντε κρίσιμων κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος
(1ο και 2ο Γυμνάσιο Ελληνικού, 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού, 3ο
Δημοτικό Αγ. Παρασκευής Ελληνικού, 4ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού,
Πολιτιστικής Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Ελληνικού) σε
πραγματικό χρόνο με χρήση σύγχρονων αισθητήρων βασισμένων σε
τεχνολογία οπτικών ινών.
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Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας Σχολικών
Κτιρίων

Other logos
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Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας Σχολικών
Κτιρίων
• Λύση
Τα δεδομένα συγκεντρώνονται μέσω ειδικών οπτικών αισθητήρων και
αποστέλλονται απευθείας στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να
λαμβάνονται άμεσα τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα εφόσον παρίσταται
ανάγκη. Επίσης, μέρος των δεδομένων παρουσιάζονται με κατανοητό γραφικό
τρόπο σε κατάλληλα διαμορφωμένο Δικτυακό Τόπο προκειμένου να
ενημερώνονται άμεσα οι Δημότες για την δομική κατάσταση των
συγκεκριμένων κτιρίων. Η σπουδαιότητα και η κρισιμότητα του έργου είναι
αυτονόητη ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως η δική μας που παρουσιάζει έντονη
σεισμική δραστηριότητα.
Το Έργο είναι Πιλοτικό και Καινοτόμο, αποτελεί το πρώτο του είδους που
υλοποιείται στην Ελλάδα και ένα από τα πρώτα σε Παγκόσμια Κλίμακα και θα
δώσει την ευκαιρία να αξιολογηθούν οι νέες τεχνολογίες σε ότι αφορά την
Παρακολούθηση της Δομικής Ακεραιότητας Κτιρίων (Structural Health
Monitoring) και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία θα αποτελέσουν
την βάση για αντίστοιχα έργα στο μέλλον
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Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας Σχολικών
Κτιρίων

Other logos
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Αποτελέσματα και Αναφορές
•

Αποτελέσματα
Τα δεδομένα από κάθε κτίριο μεταφέρονται στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου
 Σε πραγματικό χρόνο (με υστέρηση 1 λεπτού) οι γονείς έχουν τη δυνατότητα
να βλέπουν από το διαδίκτυο αν είναι ασφαλές ή όχι να στείλουν τα παιδιά
τους στα σχολεία
 Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα για περετέρω διερεύνηση στην ακαδημαϊκή
κοινότητα και στις αρμόδιες υπηρεσίες
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Case Study – Ειδικά Κτίρια
Εγκατάσταση Οπτικών αισθητήρων στον
τρούλο του Ιερού Ναού Αγ. Κωνσταντίνου και
Ελένης Γλυφάδας, Ελλάδα
2008

Εγκατάσταση Οπτικών αισθητήρων στον τρούλο του Ιερού Ναού Αγ.
Κωνσταντίνου και Ελένης Γλυφάδας

To έργο στόχευε στον έλεγχο της
δομικής συμπεριφοράς του ναού
σε
περίπτωση
σεισμικών
ακολουθιών.
Το έργο αποτελείτε από 2 φάσεις
στην 1η φάση τοποθετήθηκαν
οπτικοί αισθητήρες στον τρούλο
του ναού για τον έλεγχο της
συμπεριφοράς του μετά από την
ενίσχυσή του με σύνθετα υλικά
και στη 2η φάση (καλοκαίρι
2008) τοποθετήθηκαν οπτικοί
αισθητήρες για τον έλεγχο τον
ημιθολίων που συγκρατούν τον
τρούλο.
Το
σύνολο
των
οπτικών
αισθητήρων καταλήγει σε ένα
εύκολα
προσβάσιμο
σημείο
ελέγχου, όπου σε περιπτώσεις
σεισμού θα γίνεται έλεγχος των
φορτίων των αισθητήρων.
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Εγκατάσταση Οπτικών αισθητήρων στον τρούλο του Ιερού Ναού Αγ.
Κωνσταντίνου και Ελένης Γλυφάδας
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Case Study – Γέφυρες
Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας
Γέφυρας , Εγνατία Οδός ΑΕ, Ελλάδα
2008-9

Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας Γέφυρας

To έργο στόχευε στον έλεγχο της
δομικής
συμπεριφοράς
της
γέφυρας
κατά
τη
διέλευση
οχημάτων
συγκεκριμένου
βάρους.
Η
επιλεγμένη
γέφυρα
είχε
παρουσιάσει ρηγμάτωση κατά
την κατασκευή της και υπήρξε η
ανάγκη
επιβεβαίωσης
της
θεωρητικής
στατικής
συμπεριφοράς
με
την
πραγματική.
Για τους σκοπούς των μετρήσεων
τοποθετήθηκαν 10 αισθητήρες
ελέγχου παραμορφώσεων.
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Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας Γέφυρας
•
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Background

Σκοπός του Έργου ήταν η δημιουργία ενός Συστήματος Αυτοματοποιημένης
Παρακολούθησης της Δομικής Ακεραιότητας της γέφυρας επί της Εγνατίας
Οδού , η οποία χρήζει στατικού ελέγχου. Σε αυτό το πλαίσιο τοποθετήθηκαν
δυο συστοιχίες οπτικών αισθητήρων τάσης εφελκυσμού / θλίψης και
θερμοκρασίας κατά μήκος της γέφυρας. Καθώς και ένα οπτικό
επιταχυνσιόμετρο για τον υπολογισμό των ιδιοσυχνοτήτων της γέφυρας
2
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Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας Γέφυρας
•

Application

Στην επιτόπια διερεύνηση που έγινε, επιλέχθηκαν 8 σημεία κατά μήκος της
κάτω επιφάνειας της οδού, ώστε να είναι αντιπροσωπευτικές οι μετρήσεις της
καταπόνησης σε αρκετό μήκος διαδρομής.
Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται –τουλάχιστον την τρέχουσα στιγμή- η λειτουργία
μιας μόνιμης μονάδας Η/Υ, παρά μόνο η παραλαβή των στοιχείων του
interrogator έπειτα από σεισμό, με την προσωρινή διασύνδεσή του με φορητό
Η/Υ.
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Οπτικοί FBG Αισθητήρες

Optical Sensors

140

Description
Strain

os3100

Stainless Steel
Strain Gage

os3200

Non-Metallic
Strain Gage

os3600

Long Gage

Temperature
os4100

Temperature
Compensator

os4200

Temperature
Probe

os4300

Temperature
Sensor

Accelerometer

Coming Soon
Micron Optics Confidential

Sensing Instruments
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Static

Dynamic

Field Module

sm125

sm130

Rack Mount Module

sm225

sm230

Portable Instrument

si325

si330

Laboratory Instrument

si725

si730

Sensing Processor

sp125

sp130

Channel Multiplexer

sm041

sm041

Accessories

Micron Optics Confidential

¾Μικροσκοπικοί FBG αισθητήρες τάσης εφελκυσμού και
θερμοκρασίας
¾Μικροί όσο 125 micron σε διάμετρο
¾Κατάλληλοι για επιφανειακή επικόλληση στις
περισσότερες κατασκευές
¾Δύναται να ενσωματωθούν σε συνθετικά και άλλου
είδους υλικά
¾Διαθέσιμοι και σε συστοιχίες πολλαπλών αισθητήρων

¾FBG αισθητήρες (τάσης εφελκυσμού ή θερμοκρασίας) σε
πλαστικοποιημένα ανθρακό/υάλο-νήματα
¾Εύκολη επιφανειακή επικόλληση από ανειδίκευτο
προσωπικό
¾Διαθέσιμοι σε ένα κομμάτι ή σε SmartPatch συστοιχίες
¾Για επιφανειακή συγκόλληση με μεταλλικές συμπαγείς ή
συνθετικές κατασκευές,
¾Για μακροχρόνια SHM ή επαναχρησιμοποιούμενη
προσωρινή επικόλληση.

Smart Patch επικολλημένο σεl I-beam

¾FBG αισθητήρες για μέτρηση τάσης, θερμοκρασίας
και συμπίεσης
¾Χρησιμοποιείται για μέτρηση εσωτερικών φορτίων
σε συνθετικά και ανομοιογενής κατασκευής υλικά

¾Έχει υψηλή ευαισθησία και αξιοπιστία
¾Είναι ανοξείδωτο και τελείως ανεπηρέαστο σε
οποιαδήποτε ακτινοβολία
¾Δυνατότητα πολυπλεξίας
¾Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλές εφαρμογές
(πχ δομές πολιτικών μηχανικών, πνευματικό &
υδραυλικό έλεγχο, συσκευές αυτοματισμού, κτλ)

¾Ανεπηρέαστο σε ακτινοβολίες
¾Υψηλή ευαισθησία και μεγάλη ακρίβεια
¾Συμβατό με τα περισσότερες συσκευές μέτρησης
¾Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύρος εφαρμογών,
όπως: εφαρμογές περιστρεφόμενων μηχανισμών,
υδρογεννήτριες, παρακολούθηση κραδασμών σε
επικίνδυνα περιβάλλοντα, μετασχηματιστές, κτλ
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