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σx, σy, σz   - ορθές τάσεις
τxy, τyz, τzx   - διατμητικές τάσεις
σ1, σ2, σ3   - κύριες τάσεις
σn, τn   - τάσεις επί επιπέδου n
E, ν, G   - ελαστικές σταθερές
Ε, ν, E’, G’, ν’   - ελαστικές σταθερές, εγκάρσια ισότροπο υλικό
Ex, Ey, Ez, νxy, νyz, νzx, Gxy, Gyz, Gzx   - ελαστικές σταθερές, ορθότροπο υλικό
[D], [C]   - μητρώο ελαστικών ιδιοτήτων – τροπή→τάση
[A]   - μητρώο ελαστικών ιδιοτήτων – τάση→τροπή
[K]   - μητρώο δυστροπίας (stiffness matrix)
[B]   - μητρώο παραγώγων συναρτήσεων μορφής
[N]T   - μητρώο-στήλη συναρτήσεων μορφής
HBW   - Half Band Width, ημιεύρος μητρώου δυστροπίας
kn, ks   - δυστροπίες της ασυνέχειας (κάθετη, διατμητική)
f   - συντελεστής απομείωσης μέτρου ελαστικότητας – πολλαπλασιασμού καθιζήσεων και συγκλίσεων
ψ   - κλίση στρωμάτων
S   - απόσταση μεταξύ των διακλάσεων
r,s   - αδιάστατες παράμετροι, λόγος ανισότροπων ελαστικών παραμέτρων
P   - σημειακό φορτίο
D, a   - διάμετρος, ακτίνα σήραγγας
p, pi   - πίεση, εσωτερική πίεση λόγω αποτόνωσης ή μέτρων υποστήριξης
λ   - συντελεστής αποτόνωσης
f   - δυναμικό διαρροής / αστοχίας
Ι1, Ι2, Ι3   - αναλλοίωτες τανυστή τάσεων
J2 ή (√J’2)², J3   - αναλλοίωτες του αποκλίνοντος τανυστή τάσεων
θ    - γωνία του Lode
φ, c   - γωνία τριβής, συνοχή – κριτήριο Mohr-Coulomb
Ns   - συντελεστής υπερφόρτισης
Κp   - συντελεστής παθητικής ώθησης (Rankine)
σc   - μονοαξονική αντοχή σε θλίψη
σt   - μονοαξονική αντοχή σε εφελκυσμό
σcm   - αντοχή της βραχομάζας
mi   - παράμετρος καμπυλότητας του άρρηκτου πετρώματος – κριτήριο  Hoek-Brown
m, s   - παράμετροι της βραχομάζας – κριτήριο Hoek-Brown
mb, s, α   - ως άνω – γενικευμένο κριτήριο Hoek-Brown
a   - διόγκωση βραχομάζας κατά την αστοχία – Hoek-Brown
ΚΔΒ   - Κανονικά Διακλασμένη Βραχομάζα – Regularly jointed rock mass
ΕΔΒ   - Έντονα Διακλασμένη Βραχομάζα – Heavily jointed rock mass
ΜΠΣ ή ΠΣ   - Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων – Finite Element Method (FEM)
GSI   - Geological Strength Index – Γεωλογικός Δείκτης Αντοχής
RMR   - Rock Mass Ratio
ΕΠ   - Ελλειπτικό Παραβολοειδές – το κριτήριο του ελλειπτικού παραβολοειδούς
R   - λόγος αντοχών – κριτήριο ΕΠ και παραβολοειδούς εκ περιστροφής
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δ   - γωνία διόγκωσης κατά την ολίσθηση
A, κ   - ποσότητες κράτυνσης
r   - ελαστοπλαστικός συντελεστής
ψ   - διάνυσμα, έλλειμμα ισορροπίας
i   - γωνία τριβής λόγω τραχύτητας – Patton
JRC   - τραχύτητα κατά  Barton
φb   - βασική γωνία τριβής (base friction)
β   - γωνία της ασυνέχειας ως προς την κύρια τάση – Jaeger-Cook
β, ψ   - προσανατολισμός της ασυνέχειας – αζιμούθιο, μέγιστη κλίση – στερεογραφική προβολή –

Amadei
β, ψ,θ   - Γενικές γωνίες προσανατολισμού
ra   - Παράμετρος ανισοτροπίας – κριτήριο ΕΠ
[L]   - μητρώο συνημίτονων κατεύθυνσης
n   - διάνυσμα κάθετο στο επίπεδο της ασυνέχειας
h   - διάστημα παραγώγισης



1 Εισαγωγή – Γενικότητες

Η γεωτεχνική μηχανική είναι κλάδος της εφαρμοσμένης μηχανικής που εμφανίστηκε τον 20ο
αιώνα, ταυτόχρονα με την εγκαθίδρυση του κλάδου της εδαφομηχανικής, μετά από τις εργασίες
ερευνητών όπως των Brenecke, Lohmeyer (1936) και του K. Terzaghi (1966). Μία από τις κύριες
διαφοροποιήσεις της εδαφομηχανικής από τους υπόλοιπους κλάδους της εφαρμοσμένης μηχανικής,
είναι η φύση των υλικών στα οποία αναφέρεται. Εξετάζοντας κλάδους όπως οι μεταλλικές
κατασκευές, τα έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα υλικά είναι αρκετά καλά προδιαγεγραμμένα, με
ικανοποιητική γνώση των φυσικών και μηχανικών τους ιδιοτήτων. Ωστόσο, στον κλάδο της
εδαφομηχανικής, το εξεταζόμενο υλικό είναι το έδαφος, το οποίο δεν είναι προδιαγεγραμμένο, είναι
τριφασικό (εδαφικοί κόκκοι, νερό, αέρας), έχει ιδιότητες οι οποίες κατ’αρχήν είναι άγνωστες και
ορισμένες φορές είναι απρόσιτο.

Η περαιτέρω ανάπτυξη της γεωτεχνικής μηχανικής έγινε με την ανάπτυξη προχωρημένων
θεωριών της εδαφομηχανικής (Roscoe, 1970, Schofield, Wroth, 1968) και την εγκαθίδρυση του
κλάδου της βραχομηχανικής (Jaeger and Cook, 1979). Ο κλάδος της βραχομηχανικής έχει άμεση
συγγένεια με την εδαφομηχανική, εν τούτοις αναφέρεται σε διαφορετικό υλικό: τα πετρώματα με την
δομή τους – ασυνέχειες, ρήγματα, διακλάσεις – γνωστό ως μάζα πετρώματος ή βραχομάζα. Ενώ στην
εδαφομηχανική ως δομικό στοιχείο θεωρείται ο εδαφικός κόκκος, στην βραχομηχανική θεωρείται το
άρρηκτο πέτρωμα μεταξύ των ασυνεχειών (διακλάσεων). Συνεπώς, στην εδαφομηχανική, η
προσομοίωση της συμπεριφοράς του εδάφους στο εργαστήριο είναι πραγματοποιήσιμη στις
περισσότερες περιπτώσεις της πράξης, ενώ στην περίπτωση της βραχομηχανικής είναι δύσκολη, λόγω
του μεγάλου απαιτούμενου αντιπροσωπευτικού όγκου (Hudson, 1993).

Τα προβλήματα της βραχομηχανικής διαφέρουν ριζικά από αυτά της εδαφομηχανικής καθώς στην
περίπτωση της εδαφομηχανικής η πολυφασικότητα του υλικού είναι σημαντική και τα υλικά
μακροσκοπικά είναι ομοιογενή και συνεχή. Αντίθετα, στην περίπτωση της βραχομηχανικής, η
πολυφασικότητα και δει, η παρουσία του νερού, είναι σημαντική μόνο στις ασυνέχειες. Η δε
βραχομάζα, είναι ασυνεχής, ανομοιογενής και ανισότροπη στις περισσότερες περιπτώσεις. Για να
ερμηνευτεί η συμπεριφορά της βραχομάζας, εμπλέκονται και άλλα επιστημονικά πεδία, όπως η
γεωλογία. Τέλος, σημαντική είναι η περιγραφική – ποιοτική ερμηνεία, στις περιπτώσεις όπου δεν
μπορεί να εφαρμοσθεί μετρητική διαδικασία και τυποποίηση.

Το πρόβλημα της βραχομηχανικής περιπλέκεται επιπλέον, καθώς το υλικό στο οποίο αναφέρεται
είναι σύνθετο, με πολύπλοκες μηχανικές ιδιότητες και συμπεριφορά. Εξετάζοντας ως παράδειγμα τα
μέταλλα γνωρίζουμε ότι είναι υλικά στα οποία ισχύει με πολύ καλή ακρίβεια ο νόμος της αναλογίας
και η εκδήλωση ελαστοπλαστικών παραμορφώσεων γίνεται με διατήρηση πρακτικώς σταθερού
όγκου. Η βραχομάζα, ωστόσο, είναι υλικό στο οποίο ο νόμος της αναλογίας μπορεί να μην ισχύει
ακόμα και σε μικρά επίπεδα εντατικής καταπόνησης, η δε εκδήλωση ελαστοπλαστικών (μή-
γραμμικών) παραμορφώσεων είναι δυνατόν να συνοδεύεται με σημαντική διόγκωση (dilatancy).

Από τα πιο ενδιαφέροντα προβλήματα μηχανικής συμπεριφοράς της βραχομάζας είναι τα
λεγόμενα μή-γραμμικά προβλήματα. Ένας γενικός κανόνας της μηχανικής για την διάκριση
γραμμικών και μή-γραμμικών προβλημάτων είναι η ισχύς ή μη του νόμου της υπέρθεσης των
αποτελεσμάτων. Ως τέτοια μή-γραμμικά προβλήματα αναφέρονται η ελαστοπλαστική συμπεριφορά, η
μή-ισχύς του νόμου της αναλογίας καθώς και τα φαινόμενα δευτέρας τάξεως (μεγάλων
παραμορφώσεων). Η ελαστοπλαστική συμπεριφορά καθώς και η συμπεριφορά πέρα από την
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κατάσταση αστοχίας αποτελούν περιπτώσεις της μετελαστικής συμπεριφοράς όπως και η υπέρβαση
του ορίου αναλογίας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά την εκδήλωση μή-γραμμικών φαινομένων, η ενέργεια μπορεί να
αλλάξει μορφή από μηχανική σε θερμική (π.χ. κατά την εκδήλωση ελαστοπλαστικών
παραμορφώσεων). Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται μετάβαση σε μία νέα κατάσταση, η δε μεταβολή
είναι μη-αντιστρεπτή και η εντροπία του συστήματος αυξάνει. Τέλος, σύμφωνα με πολλούς
ερευνητές, μή-γραμμικά προβλήματα είναι αυτά για τα οποία η επίλυση της διαφορικής εξίσωσής
τους, παρουσιάζει αστάθεια γύρω από κάποιο σημείο και μεγάλη ευαισθησία στις αρχικές συνθήκες.
Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η ελαστοπλαστική συμπεριφορά δεν είναι απαραίτητα μή-γραμμικό
πρόβλημα, ενώ ο λυγισμός είναι.

Η διατριβή αυτή ασχολείται ειδικότερα με την κατηγορία των μή-γραμμικών προβλημάτων της
βραχομάζας, στην οποία ανήκει η μετελαστική και η ελαστοπλαστική συμπεριφορά. Η ερμηνεία της
ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς στην μηχανική γίνεται με την υιοθέτηση κατάλληλων καταστατικών
νόμων (μοντέλων –  σχέσεων), που συνδέουν την εκδήλωση μή-γραμμικών παραμορφώσεων με τις
τάσεις. Η χρήση καταστατικών νόμων είναι απαραίτητη, για την εφαρμογή των μεθόδων υπολογισμού
στην αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων.

Η βραχομάζα, κατά την κατάσταση αστοχίας, συμπεριφέρεται σύμφωνα με τα δομικά της
χαρακτηριστικά, ισότροπα ή ανισότροπα. Η διερεύνηση των καταστατικών μοντέλων που ερμηνεύουν
την ανισότροπη συμπεριφορά κατά την κατάσταση αστοχίας της βραχομάζας είναι το ειδικότερο θέμα
που αναπτύσσεται σε αυτή την διατριβή.

Οι μέθοδοι υπολογισμού που αντιμετωπίζουν τα πρακτικά προβλήματα διακρίνονται σε
αναλυτικές, αριθμητικές και πειραματικές. Ωστόσο, η ανάπτυξη της επιστήμης των ηλεκτρονικών
υπολογιστών έχει δώσει μεγάλη ώθηση στον κλάδο των αριθμητικών μεθόδων. Οι αριθμητικές
μέθοδοι είναι σε θέση πια, να αντιμετωπίζουν και να προσομοιώνουν τα πλέον σύνθετα των
προβλημάτων.

Οι βέλτιστες αριθμητικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της μηχανικής του
συνεχούς μέσου είναι: η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων, η μέθοδος των συνοριακών στοιχείων
και η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών. Διαφορετικές μεθοδολογίες έχουν αναπτυχθεί για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων του ασυνεχούς μέσου όπως η θεωρία των μπλοκ και η μέθοδος των
διακριτών στοιχείων. Τα προβλήματα της διακλασμένης βραχομάζας μπορούν να αντιμετωπιστούν με
διαφορετικές μεθοδολογίες, είτε με ανάλυση συνεχούς είτε με ανάλυση ασυνεχούς μέσου, με τα
αντίστοιχα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Εν τούτοις είναι εξίσου αποδεκτή η εφαρμογή και των
δύο μεθοδολογιών. Η διατριβή αυτή αναφέρεται στις μεθοδολογίες ανάλυσης συνεχούς μέσου.

Κάθε μία από τις τρεις μεθόδους για την επίλυση προβλημάτων συνεχούς μέσου πλεονεκτεί ή
μειονεκτεί σε διαφορετικούς τομείς. Έτσι, η μέθοδος των συνοριακών στοιχείων (ολοκληρωτική
μέθοδος) πλεονεκτεί όταν εφαρμόζεται για την επίλυση προβλημάτων συγκέντρωσης τάσεων σε
εγκοπές ή διαρρήξεις, παρουσία ημίχωρου ή άπειρου χώρου, αλλά μειονεκτεί στην εφαρμογή της για
την επίλυση προβλημάτων ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς, ετερογένειας και ανομοιογένειας του
υλικού.

Οι μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων και πεπερασμένων διαφορών (διαφορικές μέθοδοι)
αντιμετωπίζουν επιτυχώς τα προβλήματα ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς και σύνθετων υλικών, η δε
μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών με πλεονέκτημα στην επίλυση μεταβατικών (transient)
προβλημάτων ενώ η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων με κύριο πλεονέκτημα την ακρίβεια των
αποτελεσμάτων. Εν τούτοις, και οι δύο μέθοδοι μειονεκτούν λόγω της απαιτούμενης υπολογιστικής
ισχύος και αποθηκευτικής ικανότητας των υπολογιστικών συστημάτων. Τέλος, η μέθοδος των
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πεπερασμένων στοιχείων, σε συνδυασμό με τη μέθοδο συνοριακών στοιχείων, δίνει μία μικτή μέθοδο
που παρέχει τα πλεονεκτήματα και των δύο μεθοδολογιών.

Η διατριβή αυτή, εκτός από τη διερεύνηση των καταστατικών μοντέλων μή-γραμμικής
συμπεριφοράς, προχωρά στην εφαρμογή τους στην μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Για τον
σκοπό αυτό αναπτύσσεται κατάλληλο λογισμικό – κώδικας πεπερασμένων στοιχείων. Ο κώδικας
αυτός ονομάζεται «x-fem». Το x-fem, έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον αντικειμενοστραφούς
προγραμματισμού, με την γλώσσα προγραμματισμού C++. Η περιγραφή της ανάπτυξης του κώδικα
καθώς και των αλγορίθμων που χρησιμοποιεί γίνεται εκτενέστερα στο δεύτερο κεφάλαιο της
διατριβής.

Στη συνέχεια του εισαγωγικού αυτού κεφαλαίου γίνεται αναφορά σε βασικές έννοιες της
μηχανικής συνεχούς μέσου που χρησιμοποιούνται περαιτέρω. Δίνονται οι βασικοί ορισμοί περί
ισοτροπίας και ανισοτροπίας και σχολιάζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν ώστε η μάζα
πετρώματος να συμπεριφέρεται ισότροπα ή ανισότροπα. Τέλος, παρουσιάζονται μεθοδολογίες
ανάλυσης συνεχούς μέσου που εφαρμόζονται στην διακλασμένη – ανισότροπη βραχομάζα καθώς και
οι κατάλληλοι μετασχηματισμοί προς αυτό.

1.1 Έννοιες από την μηχανική του συνεχούς μέσου
Η μηχανική του συνεχούς μέσου χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις μηχανικές ιδιότητες και τη

συμπεριφορά υλικών μέσων, με προϋπόθεση να μη καταλύεται η συνέχεια. Διακρίνεται στην
μηχανική των στερεών σωμάτων και στην μηχανική των ρευστών. Όταν ισχύει η μηχανική του
συνεχούς, κάθε ιδιότητα ή κατάσταση σε κάποιο σημείο του πεδίου P(x), παρουσιάζει διαφορική
μεταβολή dP, από το σημείο x στο σημείο x+dx:

P(x+dx) = P(x)+dP 1.1

Σύμφωνα με αυτήν την προϋπόθεση, τα προβλήματα της μηχανικής του συνεχούς μπορούν να
περιγραφούν με την χρήση διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους. Σε έναν μεγάλο αριθμό
προβλημάτων, όπως σε αυτά της μηχανικής των πετρωμάτων, η δυνατότητα εφαρμογής ή μη της
μηχανικής του συνεχούς είναι εξαρτημένη από τον αντιπροσωπευτικό όγκο (κλίμακα) που εξετάζεται.
Το κριτήριο αυτό έχει σχέση με την ομοιογένεια ή ετερογένεια των ιδιοτήτων του μέσου,
χαρακτηρισμοί που επίσης εμπλέκονται με την κλίμακα.

Ένα μέσο μπορεί να χαρακτηριστεί ομοιογενές όταν οι εξεταζόμενες ιδιότητες έχουν σταθερές
τιμές σε όλο το πεδίο του μέσου. Όταν δεν ισχύει η ομοιογένεια τότε το μέσο χαρακτηρίζεται ως
ανομοιογενές. Η ετερογένεια είναι η ειδική περίπτωση της ανομοιογένειας, όταν στο εξεταζόμενο
μέσο παρουσιάζονται διαφορετικές επί μέρους ομάδες μέσων (φάσεις) με διαφορετικές ιδιότητες.

Σε ένα ομοιογενές μέσο, μπορεί οπωσδήποτε να εφαρμοστεί η μηχανική του συνεχούς. Σε
ανομοιογενή μέσα εφαρμόζεται η μηχανική του συνεχούς όταν επιλεχθεί η κατάλληλη κλίμακα, ώστε
μακροσκοπικά οι ιδιότητες να έχουν σταθερές τιμές. Άλλωστε και τα πιο ομοιογενή, φαινομενικά,
μέσα είναι ανομοιογενή σε μικροσκοπική, μοριακή ή ατομική κλίμακα. Τέλος, στην κατηγορία των
ανομοιογενών  μέσων, όπου οι τιμές των ιδιοτήτων μεταβάλλονται βάσει συνεχών και παραγωγίσιμων
συναρτήσεων, είναι δυνατή αναντίρρητα, η εφαρμογή της μηχανικής του συνεχούς μέσου.

Η μηχανική του συνεχούς μέσου και ειδικότερα, η μηχανική των στερεών σωμάτων  μπορεί να
αντιμετωπίσει το μέσο ως ισότροπο ή ανισότροπο. Ενώ ο χαρακτηρισμός της ομοιογένειας ή
ανομοιογένειας εξετάζει την μεταβολή των ιδιοτήτων σύμφωνα με την θέση στο πεδίο του μέσου, ο
χαρακτηρισμός της ισοτροπίας ή ανισοτροπίας εξετάζει την μεταβολή των ιδιοτήτων σύμφωνα με την
διεύθυνση στον χώρο. Έτσι, ένα μέσο χαρακτηρίζεται ως ισότροπο μόνο στην περίπτωση όπου, οι
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τιμές των ιδιοτήτων σε κάθε συγκεκριμένη θέση είναι αμετάβλητες για κάθε δυνατή διεύθυνση στον
χώρο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το μέσο χαρακτηρίζεται ως ανισότροπο.

Ένα μέσο που χαρακτηρίζεται ανισότροπο μπορεί να είναι εγκάρσια ισότροπο όταν υπάρχει
κάποιο επίπεδο συμμετρίας. Οι ιδιότητες του μέσου δεν μεταβάλλονται στις διαφορετικές διευθύνσεις
επί του επιπέδου. Τέλος, ένα ανισότροπο μέσο χαρακτηρίζεται ως ορθότροπο ή ορθοτροπικά
ισότροπο όταν υπάρχουν τρία, τεμνόμενα κάθετα μεταξύ τους, επίπεδα συμμετρίας. Εν τέλει, η
εγκάρσια ισοτροπία είναι μία ειδική περίπτωση της ορθοτροπίας όπου δύο από τα τρία επίπεδα
συμμετρίας είναι ισοδύναμα.

Η μηχανική των στερεών σωμάτων χωρίζεται σε επί μέρους κλάδους που ερμηνεύουν
διαφορετικά φαινόμενα, όπως η θεωρία της ελαστικότητας, η θεωρία δευτέρας τάξης και η
πλαστικότητα. Βασικές έννοιες της μηχανικής των στερεών σωμάτων είναι η τάση και η
παραμόρφωση. Η τάση περιγράφει την εντατική κατάσταση ενός στερεού σώματος, σύμφωνα με την
κατανομή των εσωτερικών δυνάμεων ανά μονάδα επιφάνειας. Η παραμόρφωση περιγράφει την
αλλαγή της μορφής του στερεού. Η παραμόρφωση μπορεί να εκφραστεί αριθμητικά είτε με το πεδίο
των μετατοπίσεων είτε με την έννοια της τροπής (Μυλωνάς, 1992).

Η τάση και η τροπή είναι τανυστικά μεγέθη και περιγράφονται εν γένει από τανυστές δευτέρας
τάξης. Οι τανυστές δευτέρας τάξης, για την περίπτωση του τρισδιάστατου χώρου, παριστώνται  με
μητρώα διαστάσεως 3x3. Επιπλέον, οι τανυστές της τάσης και της τροπής είναι συμμετρικοί, με την
προϋπόθεση ότι ισχύει η μηχανική του συνεχούς μέσου. Εφεξής, η αναφορά στην τάση θα γίνεται με
το σύμβολο σ ενώ στην τροπή με το σύμβολο ε. Όταν περιγράφονται οι πλήρεις τανυστές, τότε η τάση
και η τροπή ισοδυναμούν με:
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Η τάση και η τροπή στα προβλήματα ελαστικότητας συνδέονται μεταξύ τους με καταστατικούς
νόμους συμπεριφοράς. Η ισοτροπία και η ανισοτροπία αποτελούν δύο διαφορετικές ομάδες
καταστατικών νόμων.

Στο εδάφιο που ακολουθεί, γίνεται αναφορά στην ισότροπη σχέση τάσεων – παραμορφώσεων,
στο δε επόμενο για την αντίστοιχη ανισότροπη.

1.1.1 Η σχέση τάσεων – παραμορφώσεων σε ισότροπο μέσο

Είναι ευρύτατα γνωστός από την φυσική των στερεών σωμάτων, (Alonso, Finn, 1980) ο νόμος του
Hooke. Ο νόμος του Hooke αποτελεί ένα καταστατικό μοντέλο, με εφαρμογή στην μονοδιάστατη
ανάλυση. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, υπάρχει αναλογία μεταξύ της ασκούμενης δύναμης σε ένα
ελατήριο και της παραμόρφωσής του. Η έννοια του ελατηρίου είναι συμβολική, καθώς ο νόμος
μπορεί να εξετάσει οποιοδήποτε ελαστικό μέσο σε μονοδιάστατη καταπόνηση. Ο νόμος του Hooke
περιγράφεται από την σχέση (1.4):

Κ.Δu = F 1.4
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Η σχέση (1.4) είναι μονοδιάστατη, συνεπώς περιέχει βαθμωτά μεγέθη. Ο συντελεστής K είναι η
σταθερά του ελατηρίου, γνωστή και ως δυστροπία του ελατηρίου, F η ασκούμενη δύναμη και Δu η
μετατόπιση. Αν τα βαθμωτά μεγέθη αντικατασταθούν από μητρωικά nστής τάξης, τότε η σχέση (1.4)
μπορεί να γενικευτεί για ένα σύστημα n βαθμών ελευθερίας:

[K].u = F 1.5

Το [K] είναι μητρώο nxn ενώ τα F, u μητρώα στήλες, διάστασης n. Η (1.5) είναι η βασική σχέση
για την επίλυση με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και είναι η γενίκευση του
μονοδιάστατου προβλήματος σε n-διάστατο πρόβλημα. Το μητρώο [K], θα καλείται εφεξής μητρώο
δυστροπίας (stiffness matrix).

Η σχέση (1.4) γράφεται με όρους της θεωρίας της ελαστικότητας, με την χρήση της τάσης και της
τροπής ως:

σ = E.ε 1.6

Το μέγεθος E είναι το μέτρο ελαστικότητας ή συντελεστής του Young. Στην εξειδικευμένη
περίπτωση της παραμόρφωσης μίας ράβδου διατομής A, από φορτίο P, η σχέση (1.6) γράφεται ως:
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Ο γενικευμένος νόμος του Hooke

Στην περίπτωση της ανάλυσης στις τρεις διαστάσεις, ο νόμος του Hooke γενικεύεται με τις
παρακάτω σχέσεις:
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Οι παραπάνω σχέσεις, αντιστρεφόμενες, γράφονται σύμφωνα με τον τανυστικό λογισμό ως:

σij = Cijklεkl 1.12

Ο Cijkl είναι τανυστής τετάρτης τάξης με 81 στοιχεία. Στην περίπτωση της μηχανικής του
συνεχούς μέσου και για ισότροπο ή ορθότροπο μέσο, ο τανυστής μπορεί να αντικατασταθεί από ένα
μητρώο 6x6, εφόσον οι τανυστές της τάσης και της τροπής παρασταθούν ως διανύσματα στήλες 6
στοιχείων. Η σχέση μεταξύ τάσεων – τροπών γράφεται τότε:

[ ] [ ][ ]Τ= zxyzxyzyxpq
T

zxyzxyzyx C γγγεεετττσσσ 1.13

Το μητρώο [Cpq] συνήθως γράφεται ως [D], όπως συνηθίζεται στην βιβλιογραφία της μεθόδου
των πεπερασμένων στοιχείων (Zienkiewicz, 1971). Στην περίπτωση της ισότροπης ελαστικότητας, το
μητρώο [D] είναι συμμετρικό και έχει δύο ανεξάρτητες παραμέτρους, το μέτρο ελαστικότητας E και
τον λόγο Poisson ν.

Ο πίνακας (μητρώο) [D], που καλείται συνήθως ως «πίνακας υλικών» ή ως «πίνακας ελαστικών
ιδιοτήτων», γράφεται ως:
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Οπότε η σχέση μεταξύ τάσεων και τροπών γράφεται ως:

σ = [D].ε 1.15

Η σχέση (1.15) μετασχηματίζεται, με χρήση του αντιστρόφου μητρώου του [D], του [Α], ως:

ε = [A].σ 1.16

Το μητρώο [A] είναι συμμετρικό επίσης, με δύο ανεξάρτητες παραμέτρους Ε και ν. Η παράμετρος
G – το μέτρο ολίσθησης, είναι εξαρτημένη παράμετρος που υπολογίζεται από τα E, ν ως
G = E(1+ν)/2:

[ ] [ ]





































−−

−−

−−

== −

G

G

G

EEE

EEE

EEE

DA

100000

010000

001000

0001

0001

0001

1

νν

νν

νν

1.17

Στην οριακή περίπτωση όπου ν=0.5, υπάρχει απροσδιοριστία στον υπολογισμό του [D], ενώ δεν
συμβαίνει το ίδιο για το μητρώο [A]. Η περίπτωση ν=0.5 αντιστοιχεί σε ισόογκη παραμόρφωση,
κατάσταση που παρουσιάζεται στα ρευστά και στην ιδανική πλαστικότητα.

1.1.2 Η σχέση τάσεων – παραμορφώσεων σε ανισότροπο μέσο

Στο παρών εδάφιο γίνεται περιγραφή των σχέσεων για τις περιπτώσεις της ορθοτροπίας καθώς και
της εγκάρσιας ισοτροπίας. Αυτές οι περιπτώσεις έχουν το μεγαλύτερο πρακτικό ενδιαφέρον και
εφαρμογή στην βραχομηχανική, περιγράφοντας τις ιδιότητες της κανονικά διακλασμένης –
ανισότροπης βραχομάζας.

Ορίζεται τρισορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων x,y,z. Η ορθότροπη συμπεριφορά περιγράφεται
μέσω των ιδιοτήτων που επικρατούν στα τρία κάθετα επίπεδα στους άξονες z,x,y (xy, yz και zx).
Κάθε επίπεδο χαρακτηρίζεται από τρεις παραμέτρους συμπεριφοράς, συνεπώς ο συνολικός αριθμός
παραμέτρων που περιγράφουν το υλικό, είναι εννέα. Η σχέση τροπών – τάσεων έχει την μορφή
ε = [A]σ όπως και στην περίπτωση της ισοτροπίας. Το μητρώο [A] ορίζεται ως εξής:
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Tο μητρώο [A], διαπιστώνεται πως είναι ασύμμετρο και διαθέτει 12 ανεξάρτητες παραμέτρους
αντί των 9 αναμενόμενων. Εν τούτοις, επειδή η συμμετρία του μητρώου είναι η φυσική απαίτηση που
πηγάζει από την ισχύ της μηχανικής του συνεχούς μέσου, τίθενται σε ισχύ οι σχέσεις (1.19) μεταξύ
των παραμέτρων, ώστε το μητρώο να είναι συμμετρικό και να περιλαμβάνει 9 ανεξάρτητες
παραμέτρους.
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EEEEEE
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=== ,, 1.19

Όταν ισχύει η εγκάρσια ισοτροπία, υπάρχει κάποιο επίπεδο συμμετρίας (έστω το επίπεδο xy)
πάνω στο οποίο ισχύει η ισοτροπία ενώ στα κάθετα επίπεδα σε αυτό παρουσιάζεται ανισοτροπία. Σε
αυτήν την περίπτωση, το μητρώο [Α] υπολογίζεται από την σχέση (1.18) με τις κατάλληλες απαλοιφές
στις παραμέτρους:

Ex = Ey = E, Ε’ = Ez

νxy = νyx = ν, νzx = νzy = ν’ 1.20

Gxz = Gyz = G’

Επιπλέον, το μέτρο ολίσθησης Gxy = G δεν είναι κάποια ανεξάρτητη παράμετρος αλλά
υπολογίζεται με την χρήση των E, ν ως: G = E(1+ν)/2.

Οι παράμετροι νxz, νyz, υπολογίζονται με την βοήθεια των σχέσεων (1.19).

Φαίνεται ότι στην περίπτωση της εγκάρσιας ισοτροπίας, οι ανεξάρτητες παράμετροι είναι πλέον 5,
ήτοι 2 για την περιγραφή των ιδιοτήτων του επιπέδου συμμετρίας (Ε, ν) και 3 για τα επίπεδα που είναι
κάθετα στο επίπεδο συμμετρίας (Ε’, ν’, G’). Το μητρώο [Α] γράφεται ως:
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Θερμοδυναμικοί περιορισμοί

Οι Amadei et al (1987) θέτουν περιορισμούς μεταξύ των ελαστικών παραμέτρων για τις σχέσεις
τάσεων-τροπών του ανισότροπου μέσου, ώστε να ισχύουν οι θερμοδυναμικοί περιορισμοί που
αφορούν την ενέργεια παραμορφώσεως, η οποία πρέπει να είναι πάντοτε θετική ποσότητα. Για την
περίπτωση του ορθότροπου μέσου, οι περιορισμοί δίνονται στις παρακάτω σχέσεις: (i = x,y,z j = x,y,z
i ≠ j)

01,01 >>
iji GE

1.22

01 >− jiijνν 1.23

1-νzyνyz-νxyνyx-νxzνzx-νyxνxzνzy-νzxνxyνyz > 0 1.24

i

j
ji

i

j

E
E

E
E

<<− ν 1.25

Για την περίπτωση του εγκάρσια ισότροπου μέσου οι παραπάνω σχέσεις απλοποιούνται και
γράφονται ως εξής:

E,E’,G,G’ > 0 1.26

-1 < ν < 1 1.27

'' E
E

E
E

xz <<− ν 1.28

2
)1(

'2
)1(

'
ννν −<<−−

E
E

E
E

xz 1.29

Το θερμοδυναμικό αυτό κριτήριο μπορεί να αναπαρασταθεί γραφικά σε άξονες νxz, ν, E/E’. Στο
Σχήμα 1.1 φαίνεται αυτή η γραφική αναπαράσταση.

Σχήμα 1.1: Θερμοδυναμικοί περιορισμοί κατά Amadei – εγκάρσια ισότροπο υλικό – γραφική
αναπαράσταση (Amadei et al, 1987)

Η επιφάνεια που είναι σχεδιασμένη στο Σχήμα 1.1 είναι το σύνορο των θερμοδυναμικά
επιτρεπτών τιμών για τις ελαστικές παραμέτρους. Οι τιμές που είναι επιτρεπτές πρέπει να έχουν
παραστατικό σημείο που να βρίσκεται εντός του συνόρου.

1.2 Περιγραφή της βραχομάζας
Τα γεωτεχνικά προβλήματα αναφέρονται είτε στα ανώτερα εδαφικά ιζήματα (νεογενείς

αποθέσεις) με τα οποία ασχολείται ο κλάδος της εδαφομηχανικής, είτε σε όλη την γκάμα των
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πετρωμάτων του γήινου φλοιού, με τα οποία ασχολείται η μηχανική των πετρωμάτων -
βραχομηχανική. Η μηχανική των πετρωμάτων ή βραχομηχανική εξετάζει το σύνολο του πετρώματος
με τη δομή του, γνωστό ως βραχομάζα ή μάζα πετρώματος. Μία μεγάλη κατηγορία γεωτεχνικών
προβλημάτων αναφέρεται στην ανισότροπη συμπεριφορά των πετρωμάτων και της βραχομάζας. Στα
πετρώματα, η ανισοτροπία οφείλεται στην ίδια την φύση του υλικού, στον προσανατολισμό των
κρυστάλλων του και τις διαδικασίες γένεσής τους. Ωστόσο, στην βραχομάζα η ανισοτροπία απορρέει
από τα δομικά χαρακτηριστικά, τεκτονικής προέλευσης ή λόγω της αποσάθρωσης και της διάβρωσης.

1.2.1 Τα πετρώματα

Οι διάφορες γεωλογικές διεργασίες συμβάλλουν στον σχηματισμό των πετρωμάτων. Τα
πετρώματα αποτελούνται από διάφορα ορυκτά και συνθέτουν τον γήινο φλοιό, στον οποίο βρίσκονται
σε στερεά κατάσταση. Όταν με τεκτονικές διεργασίες βρεθούν σε μεγάλα βάθη λιώνουν,
σχηματίζοντας το υλικό του μάγματος του μανδύα. Όταν το μάγμα βρεθεί στην επιφάνεια, ψύχεται
και δημιουργεί νέα πετρώματα με την μορφή εκρηξιγενών πετρωμάτων ή πλουτώνιων διεισδύσεων.
Τα πετρώματα στην επιφάνεια αποσαθρώνονται και διαβρώνονται σχηματίζοντας ιζήματα. Τα
ιζήματα, με διεργασίες που γίνονται συνήθως στις λεκάνες των θαλασσών και των λιμνών,
μετατρέπονται σε ιζηματογενή πετρώματα με την διαδικασία της διαγένεσης. Τέλος τα πετρώματα
όταν βρεθούν σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας, «μεταμορφώνονται», σχηματίζοντας
μεταμορφωμένα πετρώματα (Farndon, 1994).

Τα πυριγενή πετρώματα (εκρηξιγενή και πλουτώνια) έχουν συνήθως ισότροπη συμπεριφορά.
Αυτό οφείλεται στην διαδικασία σχηματισμού τους, η οποία γίνεται με την πήξη του μάγματος.
Ωστόσο, η ανομοιόμορφη ψύξη μπορεί να τους προσδώσει ιδιότητες ανισοτροπίας. Το ίδιο μπορεί να
συμβεί όταν ο σχηματισμός τους γίνεται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ώστε να υπάρχει η
λογική της στρωσιγένειας.

Η μεταμόρφωση είναι το σύνολο των διεργασιών που επιδρούν σε ένα πέτρωμα, αλλάζοντάς του
τον ιστό ή την ορυκτολογική σύνθεση, ή και τα δύο, υπό συνθήκες αυξημένης πίεσης και
θερμοκρασίας με ή χωρίς την παρουσία χημικώς ενεργών ρευστών  και χωρίς τα πετρώματα να
περιέλθουν σε τήξη (Κουκουβέλας, 1998). Το αποτέλεσμα της διαδικασίας της μεταμόρφωσης είναι η
ανάκτηση χαρακτηριστικών επιπέδων αδυναμίας – σχιστότητα – και ανισότροπων ιδιοτήτων. Οι
ανισότροπες ιδιότητες αφορούν τόσο την ελαστική συμπεριφορά των πετρωμάτων όσο και την
κατάσταση αστοχίας, η οποία γίνεται κατά τα χαρακτηριστικά επίπεδα αδυναμίας – σχισμού (Lama,
Vutukuri, 1978).

Η μηχανική συμπεριφορά των πυριγενών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων, όταν παρουσιάζουν
ανισοτροπία, μπορεί να περιγραφεί με την θεώρηση ορθότροπου μέσου κατά την ελαστικότητα. Για
την συμπεριφορά κατά την κατάσταση αστοχίας έχουν προταθεί διάφορα καταστατικά μοντέλα –
κριτήρια αστοχίας. Ως τέτοια μοντέλα αναφέρονται: η τροποποιημένη θεωρία Mohr – Coulomb των
Ramamurthy et al (1985, Ramamurthy, αναφορά Hudson, 1993), η θεωρία του Pariseau (1972,
αναφορά Amadei, 1983), το κριτήριο του ελλειπτικού παραβολοειδούς για ορθότροπα μέσα, με
εφαρμογή στην αστοχία πυριγενών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων (Theocaris, 1999).

Η κατηγορία των πετρωμάτων που χαρακτηρίζονται ως ιζηματογενή, είναι το αποτέλεσμα της
γεωλογικής διαδικασίας της διαγένεσης. Η διαγένεση είναι η διαδικασία μετατροπής των χαλαρών
ιζημάτων σε πετρώματα. Η διαδικασία της διαγένεσης δεν γίνεται σε τέτοιο καθεστώς πίεσης και
θερμοκρασίας ώστε να προκληθεί μεταμόρφωση, εν τούτοις πραγματοποιείται όσο τα ιζήματα
καλύπτονται από νέες στρώσεις ιζημάτων, ώστε βαθμιαία να σκληραίνουν λόγω συμπίεσης και
συγκόλλησης. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της ιζηματογένησης είναι οι ασυμφωνίες, αποτέλεσμα της
χρονικά μεταβαλλόμενης μεταφοράς φερτών υλικών.
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Το χαρακτηριστικό της στρωσιγένειας των ιζηματογενών πετρωμάτων μπορεί να προσδώσει
χαρακτηριστικά ανισοτροπίας και ετερογένειας. Η στρωσιγένεια προσδίδει στα πετρώματα επίπεδα
αδυναμίας και μειωμένων μηχανικών χαρακτηριστικών. Εν τούτοις, αρκετοί ιζηματογενείς
σχηματισμοί – πετρώματα έχουν ισότροπες ιδιότητες, όπως ο συμπαγής ασβεστόλιθος (χημικό ίζημα).
Τα ιζηματογενή πετρώματα αποτελούν είτε αυτόνομα πετρώματα, είτε τμήματα γεωλογικών
σχηματισμών όπως ο φλύσχης και η μολάσσα.

Η μηχανική συμπεριφορά των ανισότροπων ιζηματογενών σχηματισμών περιγράφεται με την
θεώρηση ορθότροπου μέσου όπως και στα πυριγενή και μεταμορφωμένα πετρώματα. Ωστόσο, κατά
την κατάσταση αστοχίας, η συμπεριφορά χαρακτηρίζεται συνήθως από την ολίσθηση στα επίπεδα
αδυναμίας (ιζηματογενείς στρώσεις μειωμένων αντοχών), σύμφωνα με την λογική που αστοχεί η
διακλασμένη βραχομάζα. Μοντέλα όπως των Jaeger-Cook (1960, αναφορά Σακελλαρίου, 1984) ή του
Amadei (Amadei, 1986, 1988) μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Σε όλες τις κατηγορίες των πετρωμάτων (πυριγενή, μεταμορφωμένα και ιζηματογενή) όταν η
συμπεριφορά κατά την κατάσταση αστοχίας είναι ισότροπη, γίνεται χρήση ισότροπων κριτηρίων
αστοχίας. Τέτοια κριτήρια είναι των Mohr-Coulomb, η θεωρία Griffith (αναφορά Σακελλαρίου,
2001), το εμπειρικό κριτήριο Hoek-Brown (1980), κ.α. Η συμπεριφορά των πετρωμάτων είναι
ψαθυρή όταν επικρατεί μικρό καθεστώς τάσεων. Στην περίπτωση υψηλού καθεστώτος τάσεων,
κυρίως σε μεγάλες τάσεις εγκλωβισμού, η συμπεριφορά μπορεί να γίνει όλκιμη (Paterson, 1978).

Στη πρακτική της γεωτεχνικής μηχανικής, η εμφάνιση συμπαγών μαζών πετρωμάτων είναι
σπάνια. Οι ατμοσφαιρικές και τεκτονικές καταπονήσεις συντείνουν ώστε τα πετρώματα να
παρουσιάζουν ατέλειες, συνήθως με τη μορφή ασυνεχειών και διακλάσεων. Εφεξής, το πέτρωμα
μεταξύ των ασυνεχειών, θα καλείται «άρρηκτο» ενώ θα αποφεύγεται ο όρος «μητρικό», καθώς μπορεί
να προκληθεί σύγχυση.

1.2.2 Η Βραχομάζα ή Μάζα Πετρώματος

Τα πετρώματα του γήινου φλοιού, όταν βρίσκονται σε μικρό βάθος, παρουσιάζουν ατέλειες. Οι
ατέλειες αυτές συνιστούν την δομή των πετρωμάτων,  η οποία αποτελείται από ασυνέχειες, ρήγματα,
διακλάσεις και άλλα σχετικά χαρακτηριστικά. Βραχομάζα ή μάζα πετρώματος καλείται το σύνολο:
πετρώματα με την δομή τους. Οι ατέλειες είναι είτε συγγενετικές, όπως η σχιστότητα των
μεταμορφωμένων πετρωμάτων, είτε μεταγενετικές όπως τα συστήματα ασυνεχειών που προέρχονται
από τον τεκτονισμό. Ο κλάδος της εφαρμοσμένης μηχανικής που ασχολείται με την βραχομάζα και
την μηχανική συμπεριφορά της, καλείται βραχομηχανική.

Οι ατέλειες των επιφανειακών πετρωμάτων προκαλούνται από τους μηχανισμούς της
αποσάθρωσης και της διάβρωσης. Ως αποσάθρωση, καλείται η βαθμιαία αποσύνθεση των
πετρωμάτων λόγω χημικών, μηχανικών και οργανικών διεργασιών. Ο κύριος φορέας της
αποσάθρωσης είναι το νερό, το οποίο μπορεί να διεισδύσει σε βάθη έως και 185 μέτρων. Ως
διάβρωση, ορίζεται η φθορά και η απομάκρυνση των πετρωμάτων. Οι διαδικασίες της αποσάθρωσης
και της διάβρωσης γίνονται σε ευρεία κλίμακα πετρωμάτων, από τα χαλαρότερα ιζηματογενή έως τα
ανθεκτικά πυριγενή, όπως ο γρανίτης.

Η διάβρωση και η αποσάθρωση είναι δυνατό να προκαλέσουν ομάδες ασυνεχειών που
προσδίδουν ανισότροπη συμπεριφορά. Τέτοιο παράδειγμα είναι τα «γρανιτικά τορ» (βραχώδεις
γεωμορφές, αποτέλεσμα της υπόγειας αποσάθρωσης των πετρωμάτων). Ακόμη, η καρστικοποίηση
του ασβεστόλιθου είναι ένα παράδειγμα χημικής αποσάθρωσης, που διευρύνει τις ρωγμές και μειώνει
τις αντοχές των ασυνεχειών.
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Κύριος μηχανισμός που προκαλεί ατέλειες στα πετρώματα είναι ο τεκτονισμός. Ο τεκτονισμός
οφείλεται στις τεκτονικές δυνάμεις που δρουν στον γήινο φλοιό, λόγω της κίνησης των
λιθοσφαιρικών πλακών από τα υπόγεια ρεύματα μεταφοράς και την επίδραση της βαρύτητας σε
μακροσκοπική κλίμακα. Ο τεκτονισμός προκαλεί τεκτονικές δομές όπως τα ρήγματα, οι ζώνες
διάτμησης, οι πτυχές και οι διακλάσεις.

Ρήγμα ονομάζεται μία διάρρηξη, η οποία διαχωρίζει ένα πέτρωμα σε δύο τεμάχη, τα οποία έχουν
κινηθεί το ένα σε σχέση με το άλλο. Όταν δε το ρήγμα συνδέεται με ενεργό σεισμική δραστηριότητα
ονομάζεται ενεργό. Σε μία ζώνη περί του ρήγματος δημιουργούνται ρηξιγενείς – μυλωνιτικές ζώνες
μειωμένων μηχανικών χαρακτηριστικών, καθώς και οικογένειες διακλάσεων.

Οι διακλάσεις των πετρωμάτων (joints) είναι διαρρήξεις κατά μήκος των οποίων οι κινήσεις που
παρατηρούνται είναι από ελάχιστες ως μηδενικές, η δε κίνηση κάθετα στην διάρρηξη προκαλεί την
δημιουργία τους ή την διεύρυνσή τους. Οι διακλάσεις συνήθως αναπτύσσονται κάθετα στη στρώση
των ιζηματογενών πετρωμάτων. Συστηματικές διακλάσεις (systematic joints)  είναι η περίπτωση των
επίπεδων διακλάσεων. Ένα σύνολο παράλληλων ή σχεδόν παράλληλων συστηματικών διακλάσεων
συνιστά μία δέσμη ή ομάδα ή οικογένεια διακλάσεων (joint set). Δύο ή περισσότερα ζεύγη
συστηματικών διακλάσεων αποτελούν σύστημα διακλάσεων (joint system) (Κουκουβέλας, 1998).

Οι διακλάσεις αποτελούν την κύρια δομή ατελειών της βραχομάζας. Όταν οι ομάδες των
διακλάσεων είναι αριθμητικά λίγες, συνήθως τρεις ή λιγότερες, η βραχομάζα καλείται ως «κανονικά
διακλασμένη βραχομάζα» (ΚΔΒ, regularly jointed rock mass). Στην περίπτωση αυτή, οι διακλάσεις
τέμνονται σχεδόν κάθετα, η απόσταση μεταξύ τους είναι σταθερή. Η ΚΔΒ μπορεί να συμπεριφέρεται
ιδιαίτερα ανισότροπα τόσο κατά την ελαστική συμπεριφορά όσο και κατά την κατάσταση αστοχίας.

Όταν τέσσερις ή περισσότερες ομάδες διακλάσεων παρουσιάζονται στην βραχομάζα τότε γίνεται
αναφορά σε «έντονα διακλασμένη βραχομάζα» (ΕΔΒ, heavily jointed rock mass). Όταν δεν είναι
δυνατή η διάκριση σε ομάδες διακλάσεων, γίνεται αναφορά σε «κατακερματισμένη βραχομάζα».
Όταν δεν είναι δυνατή η διάκριση δομής, γίνεται αναφορά σε λίθους ή σε χονδρόκοκκο υλικό –
χάλικες.

Η περιγραφή των διακλάσεων για την μελέτη της επιρροής τους στην αντοχή της βραχομάζας έχει
τυποποιηθεί από την ISRM (ISRM, 1978), με την χρήση των 10 χαρακτηριστικών μεγεθών:
Προσανατολισμός, αποστάσεις, εμμονή, τραχύτητα, αντοχή τοιχωμάτων, άνοιγμα – χωρίς υλικό
πλήρωσης, υλικό πλήρωσης, υδραυλικές συνθήκες, αριθμός οικογενειών και διαστάσεις όγκων
(block).Τα μεγέθη αυτά προσδιορίζονται με επί τόπου παρατηρήσεις ή με εργαστηριακές δοκιμές
όπου δυνατόν.

Ένας σημαντικός αριθμός μοντέλων έχουν προταθεί για την μηχανική συμπεριφορά των
διακλάσεων. Τα δύο τεμάχη εκατέρωθεν της διάκλασης παραμορφώνονται ελαστικά σύμφωνα με την
ορθή και διατμητική δυστροπία (kn, ks) (Goodman, 1980). Για την περιγραφή της αστοχίας
(ολίσθησης) των διακλάσεων έχουν προταθεί μοντέλα, όπως ο νόμος των Mohr-Coulomb, η
τροποποίηση του νόμου M-C από τον Patton, ο νόμος των Ladanyi και Archambault (1970, 1972), ο
νόμος του Barton (1973). Πρόσφατα προτάθηκε ο νόμος των Kulatilake et al (1999), ανισότροπης
ολίσθησης των ασυνεχειών, βάσει αρχών της κλασματικής γεωμετρίας (fractal geometry, Sakellariou
et al, 1991, Στρατάκος, 2001).

Η δομή των πετρωμάτων γενικά και ο αριθμός των ομάδων διακλάσεων, ειδικότερα, είναι οι
βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή κατάλληλων μοντέλων συμπεριφοράς αλλά και
μεθόδων ανάλυσης. Σε δεύτερο στάδιο η ανάλυση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιότητες των
διακλάσεων που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο αλλά και των ιδιοτήτων του άρρηκτου
πετρώματος.
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Οι Hoek (1983), Hoek και Kaiser (1995), προτείνουν μία κατηγοριοποίηση της βραχομάζας,
σύμφωνα με τον αριθμό των ομάδων ασυνεχειών. Η κατηγοριοποίηση αυτή προτείνει: αναμενόμενη
μηχανική συμπεριφορά, συνιστώμενες δοκιμές αντοχής καθώς και την θεωρητική αντιμετώπιση για
κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες. Η ταξινόμηση παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.1. Η εξέταση της
δομής της βραχομάζας πρέπει να γίνεται πάντα στην συγκεκριμένη κλίμακα μελέτης. Η κλίμακα
μελέτης, συνήθως, είναι η κλίμακα δειγματοληψίας στις εργαστηριακές δοκιμές, ή η κλίμακα του
έργου, στην περίπτωση σχεδιασμού – μελέτης έργων όπως σήραγγες, πρανή, κ.α.

Πίνακας 1.1: Κατηγοριοποίηση της βραχομάζας σύμφωνα με τα δομικά της χαρακτηριστικά (Hoek,
Kaiser, 1995)

Το άρρηκτο πέτρωμα (πρώτη γραμμή του Πίνακα 1.1) αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στο εδάφιο 1.2.1 και η συμπεριφορά είναι είτε ισότροπη είτε ανισότροπη.

Η δεύτερη γραμμή του Πίνακα 1.1, αναφέρεται στην περίπτωση πετρώματος που διατρέχεται από
διάρρηξη. Η συμπεριφορά είναι ιδιαίτερα ανισότροπη και εξαρτημένη, αποκλειστικά σχεδόν, από την
μηχανική συμπεριφορά της διάρρηξης. Τα αναλυτικά μέσα αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η
μέθοδος των συνοριακών στοιχείων και η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων με χρήση κατάλληλων
στοιχείων ρωγμής. Στις περισσότερες περιπτώσεις της πράξης, η κατηγορία αυτή αντιμετωπίζεται ως
πρόβλημα οριακής ισορροπίας (Goodman, 1976), με χρήση κατάλληλης μεθοδολογίας, όπως αυτή της
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στερεογραφικής προβολής. Η διατριβή αυτή, δεν ασχολείται καθόλου με την κατηγορία
προβλημάτων, των πετρωμάτων δηλαδή, με μία διάρρηξη.

Η τρίτη γραμμή του Πίνακα αναφέρεται στην ΚΔΒ. Η συμπεριφορά είναι συνήθως ανισότροπη. Η
αντιμετώπιση μπορεί να γίνει επίσης με την θεώρηση οριακής ισορροπίας, οπότε η ανάλυση παρέχει
συντελεστή ασφαλείας. Εν τούτοις, οι μέθοδοι οριακής ισορροπίας δεν αντιμετωπίζουν την φάση
λειτουργίας (μή-αστοχίας) και δεν μπορούν να εκτιμήσουν τις μετατοπίσεις. Ιδιαίτερα πλεονεκτική
μέθοδος για τα προβλήματα αυτής της κατηγορίας είναι η μέθοδος των διακριτών στοιχείων (ΜΔΣ –
DEM) (αναφορά, Bhasin, Høeg, 1998). Η μέθοδος αυτή κάνει θεώρηση ασυνεχούς μέσου. Το
πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η ακριβής αναπαράσταση της δομής. Αυτή είναι όμως και η αδυναμία
της, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις της πράξης, είναι δύσκολη η γνώση της. Υπολογιστικές
μέθοδοι με θεώρηση συνεχούς μέσου μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αρκεί να ισχύουν οι
προϋποθέσεις για την θεώρηση ισοδύναμου συνεχούς μέσου. Η κύρια προϋπόθεση είναι το μέγεθος
της υπό μελέτη βραχομάζας, να είναι τουλάχιστον μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από το μέγεθος του
άρρηκτου πετρώματος μεταξύ των διακλάσεων. Η διατριβή αυτή, ασχολείται κυρίως με αυτήν την
κατηγορία προβλημάτων ΚΔΒ.

Η τέταρτη κατηγορία του πίνακα αναφέρεται στην ΕΔΒ. Η συμπεριφορά είναι σχεδόν ή τελείως
ισότροπη ώστε να εφαρμόζονται τα ισότροπα κριτήρια αστοχίας, όπως αυτά των Mohr-Coulomb και
Hoek-Brown (1980). Χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά η θεώρηση συνεχούς μέσου και
εφαρμόζονται οι μέθοδοι ανάλυσης των πεπερασμένων στοιχείων και των πεπερασμένων διαφορών.
Για την πέμπτη και την έκτη κατηγορία (κατακερματισμένη βραχομάζα, σπασμένοι λίθοι,
χονδρόκοκκο υλικό - χάλικες) ισχύουν τα ίδια συμπεράσματα που ισχύουν στην τέταρτη, με αύξηση
των πλεονεκτημάτων της χρήση του νόμου Mohr-Coulomb. Επιπλέον δε, οι κατηγορίες αυτές
μπορούν να αντιμετωπιστούν σαφώς ως πρόβλημα εδαφομηχανικής.

Η Ταξινόμηση της Βραχομάζας

Η διαδικασία σχεδιασμού ενός γεωτεχνικού έργου απαιτεί γνώση των ποιοτικών και των
ποσοτικών χαρακτηριστικών της βραχομάζας. Η διαδικασία αυτή διευκολύνεται με την χρήση ενός
συστήματος ταξινόμησης (κατάταξης) της βραχομάζας. Η ταξινόμηση της βραχομάζας
χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση των σχηματισμών της βραχομάζας, για την παροχή
ποσοτικών δεδομένων για το σχεδιασμό καθώς και για την καταρχήν εκτίμηση των μέτρων
υποστήριξης. Επιπλέον δε, η ταξινόμηση της βραχομάζας πρέπει να αποτελεί κοινή βάση
επικοινωνίας μεταξύ του γεωλόγου και του μηχανικού. Ωστόσο, οι μέθοδοι ταξινόμησης δεν είναι
πανάκεια και πρέπει να εφαρμόζονται σε συνδυασμό με επί πλέον δεδομένα, όπως το καθεστώς των
επί τόπου τάσεων καθώς και των επί μέρους μηχανικών χαρακτηριστικών της βραχομάζας.

Κατά καιρούς έχουν προταθεί διαφορετικά συστήματα ταξινόμησης όπως αυτό του Terzaghi,
Lauffer, Deere (RQD), Wicham et al (RSR), Bieniawski (RMR), NGI – Barton et al (Q) (αναφορές
Μαρίνος, 1979, Barton et al, 1993, Sklavounos and Sakellariou, 1995).

Οι Hoek και Brown (1997), Hoek και Marinos (2000), προτείνουν την καθιέρωση ενός
«γεωλογικά φιλικού» συστήματος ταξινόμησης, του GSI (Geological Strength Index). Το GSI
εκφράζεται ποσοτικά μέσω ενός βαθμού από το 0 έως το 100, ο οποίος ταξινομεί την ποιότητα της
βραχομάζας. Ο βαθμός GSI προκύπτει από τα δομικά χαρακτηριστικά – τεκτονισμό της βραχομάζας
καθώς και από την κατάσταση των διακλάσεων. Η εκτίμηση του βαθμού γίνεται επί τόπου, με την
χρήση νομογραφήματος όπως αυτό που προτείνουν οι Hoek, Marinos (2000) και παρουσιάζεται στον
Πίνακα 1.2.
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Πίνακας 1.2: Ο βαθμός GSI, σύμφωνα με τους Hoek, Marinos (2000)

Η χρήση του GSI πλεονεκτεί στις βραχομάζες απομειωμένων μηχανικών ιδιοτήτων ενώ σε
βραχομάζες καλής ποιότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν αξιόπιστα τα συστήματα RMR και NGI
(Q). Στην διατριβή αυτή, όπου είναι απαραίτητη η έννοια της ταξινόμησης της βραχομάζας,
χρησιμοποιείται η ταξινόμηση κατά GSI.

1.3 Η ελαστική συμπεριφορά της βραχομάζας
Η ελαστική συμπεριφορά της βραχομάζας, περιγράφεται από τον γενικευμένο νόμο του Hooke. Η

συμπεριφορά είναι είτε ισότροπη είτε ανισότροπη, σύμφωνα με την σύσταση της βραχομάζας αλλά
και την δομής της. Η ελαστική συμπεριφορά είναι γραμμική ή και μή-γραμμική, όταν υπάρχει
εξάρτηση της συμπεριφοράς από το επικρατούν τασικό πεδίο.

1.3.1 Άρρηκτο πέτρωμα

Κατά την περίπτωση όπου εξετάζεται μάζα άρρηκτου πετρώματος, οι ελαστικές ιδιότητες, ήτοι τα
μέτρα ελαστικότητας (Ex, Ey, Ez), τα μέτρα ολίσθησης (Gxy, Gyz, Gxz) και οι λόγοι εγκάρσιας
παραμόρφωσης – Poisson (νxy, νyz, νxz), προσδιορίζονται εργαστηριακά με τις κατάλληλες
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μεθοδολογίες (π.χ. Amadei, 1983). Όταν είναι δύσκολη η πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων
εργαστηριακών δοκιμών για τον προσδιορισμό των 9 παραμέτρων ελαστικής συμπεριφοράς,
ενδεικτικές τιμές ανισοτροπίας,  μπορούν να εκτιμηθούν βιβλιογραφικά (Lama, Vutukuri, 1978).

Η πλειοψηφία των πετρωμάτων με ανισότροπη συμπεριφορά είναι εγκάρσια ισότροπα οπότε οι
παράμετροι συμπεριφοράς μειώνονται σε 5 (βλέπε εδάφιο 1.1.2). Τέτοια είναι και η περίπτωση των
περισσοτέρων μεταμορφωμένων πετρωμάτων, όπου το επίπεδο συμμετρίας είναι τα επίπεδα σχισμού.

1.3.2 Έντονα διακλασμένη βραχομάζα

Η ΕΔΒ συμπεριφέρεται ισότροπα, οπότε οι παράμετροι που περιγράφουν την ελαστική
συμπεριφορά είναι το μέτρο ελαστικότητας (E) και ο λόγος εγκάρσιας παραμόρφωσης (ν). Οι
εργαστηριακές δοκιμές είναι αδύνατες λόγω του μεγάλου αντιπροσωπευτικού όγκου. Οι
προτεινόμενες τεχνικές είναι οι επί-τόπου δοκιμές μεγάλης κλίμακας (ISRM, 1978). Οι δοκιμές αυτές
είναι δαπανηρές τόσο σε χρόνο όσο και σε κόστος. Η συνήθης πρακτική για τον προσδιορισμό του
μέτρου ελαστικότητας είναι η εκτίμηση με χρήση συστήματος ταξινόμησης.

Οι διαφορετικές προτάσεις για τον προσδιορισμό του μέτρου ελαστικότητας σε GPa είναι οι
παρακάτω:

E = 2RMR – 100      (Bieniawski, 1978) 1.30
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E       (Serafim, Pereira, 1983) 1.31

E = 25 log10Q      (Barton, 1980) 1.32

40
10

10
100

−

=
GSI

ciE
σ

      (Hoek, 1996) 1.33

Η σχέση (1.33), την οποία προτείνει ο Hoek, είναι μία τροποποίηση της σχέσης (1.31) των
Serafim, Pereira. Η σχέση (1.33) είναι αυτή που χρησιμοποιείται στην διατριβή για τον προσδιορισμό
του μέτρου ελαστικότητας της ΕΔΒ, εφόσον χρησιμοποιείται ως σύστημα ταξινόμησης το GSI. Η
παράμετρος σci είναι η μοναξονική αντοχή σε θλίψη του άρρηκτου πετρώματος εκφρασμένη σε MPa,
η οποία εκτιμάται από την αντίστοιχη δοκιμή είτε με δοκιμή διείσδυσης..

Η εκτίμηση του λόγου εγκάρσιας παραμόρφωσης περιέχει έναν αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Όταν
δεν είναι δυνατή η μέτρησή του με επί τόπου δοκιμές, μπορεί να εκτιμηθεί βιβλιογραφικά. Εν τούτοις
ένα εύρος τιμών από 0.2 έως 0.3 με μέση τιμή 0.25, καλύπτει τις περισσότερες περιπτώσεις της
πρακτικής.

1.3.3 Κανονικά διακλασμένη βραχομάζα

Η ελαστική συμπεριφορά της ΚΔΒ είναι ιδιαίτερα ανισότροπη. Η ελαστική παραμόρφωση
οφείλεται εν μέρει στην παραμόρφωση του άρρηκτου πετρώματος, καθώς και στην ορθή και
διατμητική παραμόρφωση των διακλάσεων. Η ελαστική συμπεριφορά των διακλάσεων περιγράφεται
από την ορθή και την διατμητική δυστροπία (kn, ks).

Τα μέτρα δυστροπίας έχουν μή-γραμμικό χαρακτήρα και είναι εξαρτημένα από την συμπίεση στα
επίπεδα των διακλάσεων καθώς και από τις ήδη εκδηλωμένες διατμητικές μετακινήσεις. Ο μή-
γραμμικός χαρακτήρας αυτού του τύπου δεν προσδίδει χαρακτηριστικά μη αντιστρεπτών
παραμορφώσεων. Συνήθως, η διαδικασία της φόρτισης και αποφόρτισης ακολουθεί την ίδια καμπύλη
τάσεων - μετατοπίσεων, ειδικότερα όσον αφορά την ορθή διεύθυνση.
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Οι δυστροπίες (kn, ks) ορίζονται ως ο λόγος: της μεταβολής της ασκούμενης τάσης προς την
μετακίνηση που προκαλείται από αυτήν την μεταβολή. Αν u η διατμητική μετακίνηση,  v η ορθή, σn η
ορθή τάση στο επίπεδο της διάκλασης και τ η διατμητική, τότε οι δυστροπίες ορίζονται ως:

u
k

v
k s

n
n ∂

∂=
∂
∂= τσ , 1.34

Ο προσδιορισμός των δυστροπιών μπορεί να γίνει με απευθείας δοκιμές σε μοντέλα διακλάσεων ή
με την χρήση αναλυτικών μοντέλων που περιγράφουν την συμπεριφορά της διάκλασης, συναρτήσει
των μηχανικών χαρακτηριστικών της. Μία λύση για την ορθή δυστροπία είναι αυτή του Goodman
(1976):
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Όπου ξ, η τάση για την οποία προκαλείται επαφή μεταξύ των συνθλιβομένων επιφανειών και είναι
η αρχή για την μέτρηση των ορθών μετατοπίσεων Δv, Vmc είναι το μέγιστο κλείσιμο των ασυνεχειών.
Σύμφωνα με τους Barton, Bandis et al (1983), το Vmc υπολογίζεται συναρτήσει του JRC:

Dci
mc a

CJRCBAV )()( σ
++= 1.36

Όπου A, B, C, D συντελεστές και a το μέσο πάχος της διάκλασης.

Η εφαρμογή του γενικευμένου νόμου του Hooke, απαιτεί θεώρηση συνεχούς μέσου, η οποία είναι
δυνατή με την εφαρμογή του κατάλληλου μετασχηματισμού. Ο Goodman (1980) προτείνει τον εξής
μετασχηματισμό που αναλύεται στην ακόλουθη παράγραφο:

Περίπτωση μίας οικογένειας διακλάσεων – ασυνεχειών

Η βραχομάζα που αποτελείται από μία οικογένεια διακλάσεων, αποτελεί ένα εγκάρσια ισότροπο
μέσο. Το επίπεδο συμμετρίας ταυτίζεται με τα επίπεδα των διακλάσεων. Οι διακλάσεις είναι με ή
χωρίς υλικό πλήρωσης. Η ύπαρξη του υλικού πλήρωσης επηρεάζει την δυστροπία της διάκλασης.
Επιπλέον δε, το μοντέλο εφαρμόζεται στην περίπτωση ιζηματογενών σχηματισμών όπου στην θέση
της διάκλασης γίνεται η θεώρηση της ασθενής ιζηματογενής στρώσης.

Μεταξύ των διακλάσεων βρίσκεται άρρηκτο πέτρωμα το οποίο θεωρείται ισότροπο, με ελαστικές
παραμέτρους E=Et, ν. Οι παράμετροι ελαστικότητας του πετρώματος προσδιορίζονται με τον τρόπο
που αναφέρεται στο εδάφιο 1.3.1. Κάθετα στο επίπεδο συμμετρίας, η συμπεριφορά είναι ανισότροπη,
το δε μέτρο ελαστικότητας είναι E’=En. Αν η απόσταση μεταξύ των διακλάσεων είναι S και η ορθή
δυστροπία είναι kn, τότε σύμφωνα με τον  μετασχηματισμό του Σχήματος 1.2:

SkEE n

11
'
1 += 1.37

Ο αντίστοιχος μετασχηματισμός για το μέτρο ολίσθησης G’=Gnt είναι:

SkGG s

11
'
1 += 1.38

Ο λόγος εγκάρσιας παραμόρφωσης εκτός του επιπέδου συμμετρίας (ν’=νnt) σύμφωνα με τον
Goodman, για την περίπτωση της μίας οικογένειας διακλάσεων είναι:

νν
E
E ''= 1.39
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Σχήμα 1.2: Μετασχηματισμός σε συνεχές μέσο, σύμφωνα με τον Goodman (1980)

Περίπτωση δύο ή τριών, κάθετα τεμνόμενων, οικογενειών διακλάσεων

Στην περίπτωση ΚΔΒ με δύο ή τρεις οικογένειες διακλάσεων, κάθετα τεμνόμενες, γίνεται
μετασχηματισμός σε ορθότροπο (ορθοτροπικά ισότροπο) μέσο (Goodman, Amadei, 1983).

Οι οικογένειες διακλάσεων συμβολίζονται με 1,2 και 3. Τα επίπεδα των διακλάσεων ορίζονται
από τα κάθετα, στα επίπεδα, διανύσματα, n, s και t αντίστοιχα. Μεταξύ των διακλάσεων βρίσκεται
άρρηκτο πέτρωμα που θεωρείται ισότροπο με ελαστικές παραμέτρους E, ν. Η ελαστική συμπεριφορά
των διακλάσεων περιγράφεται από τις ορθές και διατμητικές δυστροπίες (kni, ksi). Οι αποστάσεις
μεταξύ των διακλάσεων είναι ίσες με Si.

Σχήμα 1.3: Επίπεδα των διακλάσεων

Ο μετασχηματισμός των μέτρων ελαστικότητας και των μέτρων ολίσθησης γίνεται σύμφωνα με
τις παρακάτω σχέσεις:

iini SkEE
111 += 1.40
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jsisij SkSkGG
ji

1111 ++= 1.41

Εφόσον ο συντελεστής εγκάρσιας παραμόρφωσης για το πέτρωμα είναι ν, για τους επί μέρους
συντελεστές εγκάρσιας παραμόρφωσης ισχύει η σχέση:

νν
j

i
ij E

E= 1.42

Οι λόγοι εγκάρσιας παραμόρφωσης που προκύπτουν από τις σχέσεις (1.39) και (1.42),
ικανοποιούν τους θερμοδυναμικούς περιορισμούς που τέθηκαν στο εδάφιο 1.1.2.

1.4 Ανακεφαλαίωση
Το πρώτο κεφάλαιο, το κεφάλαιο της εισαγωγής, θέτει τις βασικές έννοιες για την ανάπτυξη των

περαιτέρω κεφαλαίων της διατριβής. Παρουσιάζεται το θέμα της διατριβής και προτείνεται η
μεθοδολογία αντιμετώπισής του. Τίθεται το πρόβλημα της μηχανικής, του συνεχούς μέσου, των μή-
γραμμικών προβλημάτων και η αντιμετώπισή τους με τα κατάλληλα καταστατικά μοντέλα
συμπεριφοράς. Τέλος, αναλύεται το ελαστικό μοντέλο συμπεριφοράς ισότροπου ή ανισότροπου
συνεχούς μέσου.

Στην συνέχεια, εξετάζεται η συμπεριφορά της βραχομάζας. Αναφέρονται οι γεωτεχνικές
συνθήκες, σύμφωνα με τις οποίες με τις οποίες η βραχομάζα συμπεριφέρεται ισότροπα ή ανισότροπα.
Προτείνονται βασικές οδηγίες για την ανάλυση με την χρήση των κατάλληλων καταστατικών
μοντέλων και μεθόδων υπολογισμού για τις διαφορετικές καταστάσεις.

Παρουσιάζονται τα μοντέλα ελαστικής συμπεριφοράς για άρρηκτο πέτρωμα, ΕΔΒ και ΚΔΒ με
θεώρηση συνεχούς μέσου. Τα μοντέλα αυτά εφαρμόζονται στο λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων x-
fem.

Στο επόμενο κεφάλαιο, περιγράφεται η ανάπτυξη της μεθοδολογίας και του λογισμικού για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που τέθηκαν στο εισαγωγικό κεφάλαιο.
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2 Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων – η
ανάπτυξη του λογισμικού «x-fem»

Στα πλαίσια της διερεύνησης των μή-γραμμικών προβλημάτων της γεωτεχνικής μηχανικής με την
Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων (ΜΠΣ), αναπτύχθηκε το λογισμικό ΜΠΣ «x-fem». Πρόκειται
για ένα λογισμικό ανάλυσης προβλημάτων στερεών σωμάτων, σε τρεις διαστάσεις. Ολοκληρώνει, σε
κοινό γραφικό περιβάλλον, τον προεπεξεργαστή, τον επεξεργαστή και τον μετεπεξεργαστή. Διαθέτει
δε πολυάριθμα μοντέλα ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς, με έμφαση σε αυτά με γεωτεχνική
εφαρμογή.

Ένας σημαντικός αριθμός πρακτικών προβλημάτων της γεωτεχνικής μηχανικής, όπως ο
σχεδιασμός υπογείων έργων, αντιμετωπίζονται επιτυχώς με την χρήση της ΜΠΣ. Η εμβέλεια
εφαρμογής της μεθόδου περιλαμβάνει τα προβλήματα του συνεχούς μέσου, ή του ασυνεχούς μέσου
όταν είναι δυνατός ο μετασχηματισμός του σε συνεχές. Με την χρήση της ΜΠΣ, υπολογίζονται οι
μετατοπίσεις που προκαλούνται από την κατασκευή έργων, η εντατική κατάσταση καθώς και οριακές
καταστάσεις αστοχίας – ο υπολογισμός του συντελεστή ασφαλείας.

Αξιόλογοι κώδικες – λογισμικά, που εφαρμόζουν την ΜΠΣ, έχουν αναπτυχθεί από ερευνητικά
κέντρα καθώς και από ιδιωτικές εταιρείες. Κάποια από αυτά είναι εξειδικευμένα σε προβλήματα
γεωτεχνικής μηχανικής ενώ άλλα έχουν μεγαλύτερη γενικότητα και εμβέλεια εφαρμογής. Εν τούτοις,
για την πραγματοποίηση αυτής της διατριβής επιλέχθηκε η ανάπτυξη νέου κώδικα, ώστε να είναι
δυνατή η διερεύνηση νέων μή-γραμμικών νόμων καθώς και η προσαρμογή του λογισμικού σε ειδικές
απαιτήσεις.

Στις ενότητες αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζονται βασικές – εισαγωγικές αρχές της ΜΠΣ. Στην
συνέχεια, παρουσιάζονται ειδικές ιδιότητες του λογισμικού x-fem. Τέλος γίνεται ελαστική επίλυση
προβλημάτων, για να ελεγχθεί η αξιοπιστία του x-fem στην λύση γεωτεχνικών προβλημάτων.

2.1 Εισαγωγικά
Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων είναι μία μέθοδος της αριθμητικής ανάλυσης, η οποία

αποτελεί φυσική προσέγγιση του προβλήματος με την διαμέριση του φυσικού χώρου σε επιμέρους
διακριτά πεπερασμένα στοιχεία, στα οποία ορίζονται οι εξισώσεις που έχουν ακριβή λύση. Επειδή δε
τα προβλήματα της μηχανικής των παραμορφωσίμων (όπως και όλα τα φυσικά προβλήματα του
συνεχούς μέσου) περιγράφονται με διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους, είναι δυνατή η
επίλυσή τους με την χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων.

Η περιγραφή και η ανάπτυξη της μεθόδου παρουσιάζεται σε έναν σημαντικό αριθμό
συγγραμμάτων, μεταξύ των οποίων και αυτό του Zienkiewicz (1971) ενώ ως ένας εκ των θεμελιωτών
της μεθόδου αναφέρεται ο καθηγητής Αργύρης (Argyris, Kelsey, 1960). Πρόσφατα, η ελληνική
βιβλιογραφία έχει εμπλουτιστεί με αρκετά συγγράμματα όπως αυτό των Τσαμασφύρου, Θεοτοκόγλου
(1994). Η ανάπτυξη του x-fem βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές που τίθενται σε τέτοια συγγράμματα,
συνεπώς δεν θεωρείται σκόπιμη, στα πλαίσια της διατριβής, η πλήρης περιγραφή της μεθόδου εκτός
των βασικών εννοιών, όπως αυτές εφαρμόζονται στο x-fem (Κοζάνης, Σακελλαρίου, 1999).

Τα προβλήματα των στερεών, όπως αυτά της γεωτεχνικής μηχανικής, εφόσον ισχύει η θεώρηση
του συνεχούς μέσου, περιγράφονται από διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους. Ο
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υπολογισμός του πεδίου λύσης των διαφορικών εξισώσεων γίνεται με την επιβολή των κατάλληλων
συνοριακών συνθηκών.

Διαφορικές σχέσεις που ισχύουν στα στερεά, είναι οι εξισώσεις ισορροπίας (2.1), οι διαφορικές
σχέσεις μετατοπίσεων – τροπών (2.2), οι εξισώσεις συμβιβαστού των παραμορφώσεων (2.3) καθώς
και το καταστατικό μοντέλο συμπεριφοράς.
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Το καταστατικό μοντέλο της ελαστικότητας, περιγράφεται στο κεφάλαιο 1 στα εδάφια 1.1.1
(ισότροπο) και 1.1.2 (ανισότροπο).

Η λύση επιτυγχάνεται, με την εφαρμογή των συνοριακών συνθηκών. Οι συνοριακές συνθήκες
χωρίζονται σε δύο ομάδες:

Βασικές συνοριακές συνθήκες (Dirichlet)   - επιβολή τιμών της συνάρτησης λύσης στο σύνορο.
Όταν η συνάρτηση λύσης είναι το πεδίο των μετατοπίσεων τότε οι συνοριακές συνθήκες Dirichlet
είναι οι δεσμεύσεις των μετατοπίσεων – στηρίξεις. Αν u(x,y,z) είναι το πεδίο των λύσεων,
(xb,yb,zb) το σύνορο και δ η δέσμευση, τότε οι συνοριακές συνθήκες Dirichlet είναι:

u(xb,yb,zb) = δ 2.4

Δευτερεύουσες ή «φυσικές» συνοριακές συνθήκες (Neumann)   - επιβολή τιμών της ∇ (βαθμίδας –
gradient) της συνάρτησης λύσης στο σύνορο. Όταν η συνάρτηση λύσης είναι το πεδίο των
μετατοπίσεων τότε οι συνοριακές συνθήκες Neumann είναι οι επιβαλλόμενες τάσεις – φορτίσεις.
Αν  jv  το κάθετο διάνυσμα στο σύνορο και Gi το ασκούμενο ανηγμένο φορτίο στην επιφάνεια

του συνόρου, τότε οι συνοριακές συνθήκες Neumann είναι:

ijij Gv =σ 2.5

Η λύση των διαφορικών εξισώσεων, γίνεται με εφαρμογή της αρχής των δυνατών έργων. Αν δi οι
δυνατές μετατοπίσεις των φορτίσεων Pi, τότε η σχέση γράφεται:

dVP ij
V

ijii εσδ ∫∑ = 2.6

Η λύση επιτυγχάνεται με την χρήση διακριτών – πεπερασμένων στοιχείων. Κάθε στοιχείο έχει
συγκεκριμένους – διακριτούς βαθμούς ελευθερίας, σε σημεία τα οποία ονομάζονται κόμβοι.

2.1.1 Λύση με την χρήση ισοπαραμετρικών στοιχείων

Τα ισοπαραμετρικά πεπερασμένα στοιχεία περιγράφουν το πεδίο με μεγαλύτερη ακρίβεια καθώς
μπορούν να διαθέτουν ακανόνιστα σχήματα ή καμπυλόγραμμες πλευρές καθώς και αυξημένο βαθμό
παρεμβολής. Χαρακτηριστικό τους είναι η υιοθέτηση αμφιμονοσήμαντου κανόνα μετασχηματισμού
(απεικόνισης) από το καθολικό σύστημα των καρτεσιανών συντεταγμένων (x,y,z) σε ένα
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«κανονικοποιημένο» σύστημα συντεταγμένων (ξ,η,ζ). Όταν δε τα ακανόνιστα ισοπαραμετρικά
στοιχεία απεικονίζονται από τον πραγματικό χώρο στον κανονικοποιημένο, αποκτούν κανονική
μορφή (τετραγωνική – κυβική) και μοναδιαίο μέγεθος (ημιδιάσταση πλευρών: 1).

Σχήμα 2.1: Καθολικό και κανονικοποιημένο σύστημα συντεταγμένων

Στον χώρο των τριών διαστάσεων, τα εξαεδρικά πεπερασμένα στοιχεία 8 κόμβων είναι περίπτωση
ισοπαραμετρικών πεπερασμένων στοιχείων καθώς οι πλευρές των εξάεδρων αποτελούνται από 4
κόμβους, όχι απαραίτητα συνεπίπεδους.

Σχήμα 2.2: Ισοπαραμετρικά πεπερασμένα στοιχεία τριών διαστάσεων

Η απεικόνιση, από τον χώρο των φυσικών συντεταγμένων στον χώρο των καθολικών
συντεταγμένων, γίνεται με την χρήση συναρτήσεων μορφής (shape functions). Τέτοιες συναρτήσεις
είναι τα πολυώνυμα του Lagrange ή οι συναρτήσεις serendipity (Zienkiewicz, 1971). Το x-fem
χρησιμοποιεί την κατηγορία συναρτήσεων serendipity, καθώς έχουν την ικανότητα περιγραφής
πεπερασμένων στοιχείων τυχαίας μορφής. Μία τέτοια οικογένεια συναρτήσεων αποτελείται από n
επιμέρους συναρτήσεις (n: βαθμοί ελευθερίας των στοιχείων), τύπου Ni(ξ,η,ζ), οι οποίες είναι
κατάλληλα ορισμένες ώστε:
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Το μητρώο-στήλη των συναρτήσεων μορφής ορίζεται ως: [N]T = [N1,N2,...Ni]T. Η βαθμίδα (∇) του
μητρώου [Ν] είναι το μητρώο [B], το οποίο έχει την ιδιότητα:

[εij] = [B]uk 2.8
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Τα uk είναι οι n μετατοπίσεις κατά τους βαθμούς ελευθερίας. Εν τέλει, η λύση της σχέσης (2.6)
στο ισοπαραμετρικό πεπερασμένο στοιχείο γίνεται με εφαρμογή της σχέσης (2.9):

[ ]TT

V

T FudVBDB =⋅∫ ][]][[][ 2.9

Η σχέση (2.9) μπορεί να γραφεί με την μορφή (2.10) για την περίπτωση της γραμμικής
συμπεριφοράς του συστήματος:

[Ke]u = F 2.10

Όπου u, το μητρώο-στήλη των μετατοπίσεων στους βαθμούς ελευθερίας και F, το μητρώο-στήλη
των ασκούμενων δυνάμεων στους βαθμούς ελευθερίας. Το μητρώο [Ke] καλείται μητρώο δυστροπίας
του στοιχείου και ισούται με:
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Η σχέση (2.11) μπορεί να γραφεί ως ολοκλήρωμα στον χώρο των κανονικοποιημένων
συντεταγμένων (ξ,η,ζ):
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2.12

H |J| είναι η ορίζουσα της Ιακωβιανής της απεικόνισης. Το ολοκλήρωμα υπολογίζεται αριθμητικά
με τη μέθοδο ολοκλήρωσης του Gauss (Abramowitz, Stegun, 1972). Σύμφωνα με την ολοκλήρωση
Gauss, το ολοκλήρωμα (2.12) γράφεται ως εξής:
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Τα (ξi,ηi,ζi), είναι τα σημεία ολοκλήρωσης Gauss, ενώ τα Hi είναι τα «βάρη» ολοκλήρωσης. Το x-
fem διαθέτει εξαεδρικά στοιχεία από 8 έως 20 κόμβους. Για την επίτευξη αποδεκτής ακρίβειας
χρησιμοποιούνται 27 σημεία ολοκλήρωσης Gauss. Τα σημεία είναι τοποθετημένα στις τρεις
διαστάσεις, σύμφωνα με την λογική του Σχήματος 2.3:

Σχήμα 2.3: Σημεία ολοκλήρωσης Gauss

Τα σημεία Gauss, έχουν μεγάλη σημασία για την μεθοδολογία της ΜΠΣ καθώς είναι τα σημεία
πάνω στα οποία υπολογίζονται τα δευτερογενή μεγέθη – οι τάσεις.

2.1.2 Τελική επίλυση

Στο προηγούμενο εδάφιο παρουσιάστηκαν οι σχέσεις μεταξύ φορτίων – μετατοπίσεων, των
βαθμών ελευθερίας ενός πεπερασμένου στοιχείου. Τα πρακτικά προβλήματα, επιλύονται με την
χρήση της ΜΠΣ, διαμερίζοντας το μέσο σε ικανό αριθμό πεπερασμένων στοιχείων. Οι βαθμοί
ελευθερίας του συστήματος που αναπαριστά το μέσο είναι n. Η επίλυση του προβλήματος λαμβάνεται
με την αριθμητική επίλυση του συστήματος n εξισώσεων:

[K]u = F 2.14
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Το μητρώο [K] είναι το καθολικό μητρώο δυστροπίας του συστήματος. Ο σχηματισμός του
καθολικού μητρώου δυστροπίας γίνεται με άθροιση των μητρώων δυστροπίας των στοιχείων στους
καθολικούς βαθμούς ελευθερίας ώστε να ισχύουν οι εξισώσεις ισορροπίας.

Το μητρώο-στήλη u περιέχει τις άγνωστες μετατοπίσεις προς λύση καθώς και τις συνοριακές
συνθήκες Dirichlet (δεσμεύσεις μετατοπίσεων). Το μητρώο-στήλη F περιέχει τις επιβαλλόμενες
φορτίσεις (συνοριακές συνθήκες Neumann).

Η σχέση (2.14) έχει ισχύ εφόσον η συμπεριφορά είναι γραμμική. Έτσι λοιπόν, μετά την επίλυση
του συστήματος, είναι απαραίτητο να επαληθεύεται η σχέση:

[K]u – F = 0 2.15

Η σχέση (2.15) δεν επαληθεύεται στην περίπτωση μή-γραμμικής συμπεριφοράς ή στην περίπτωση
των αριθμητικών σφαλμάτων κατά την επίλυση του συστήματος n εξισώσεων. Σε αυτήν την
περίπτωση θα υπάρχει έλλειμμα ισορροπίας πάνω στους βαθμούς ελευθερίας: [ψ]Τ, ή ψ, ώστε:

[K]u = F + ψ 2.16

Τα ελλείμματα ισορροπίας απαλείφονται, μέσω μίας επαναληπτικής διαδικασίας, όπου ως νέα
φόρτιση θεωρείται η ψ. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «μή-γραμμική» σύγκλιση καθώς είναι
απαραίτητη διαδικασία για την επίλυση μή-γραμμικών προβλημάτων. Εκτενέστερη ανάπτυξη του
θέματος θα γίνει στο κεφάλαιο περί μή-γραμμικής συμπεριφοράς.

2.1.3 Η έννοια της σύγκλισης

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων είναι η
«σύγκλιση». Σύμφωνα με αυτή την έννοια, τα πεπερασμένα στοιχεία πρέπει να είναι σχεδιασμένα με
τέτοιο τρόπο ώστε:

 Η αριθμητική λύση να συγκλίνει στην πραγματική, όσο η διαμέριση των πεπερασμένων στοιχείων
γίνεται πυκνότερη.

 Η αριθμητική λύση να συγκλίνει στην πραγματική, σύμφωνα με την αύξηση του βαθμού
παρεμβολής των πεπερασμένων στοιχείων.

Όταν δεν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η λύση παρουσιάζει αστάθεια και έλλειψη
αξιοπιστίας. Το κριτήριο σύγκλισης για τα σύμμορφα στοιχεία (Τσαμασφύρος, 1994) είναι η
ικανοποίηση της συνέχειας των παραγώγων έως την τάξη p-1 (p: η τάξη του στοιχείου – των
συναρτήσεων παρεμβολής) μέσα σε κάθε στοιχείο. Ο έλεγχος της σύγκλισης γίνεται με ελέγχους
συρραφής (Richard, Macneal, 1994).

To x-fem χρησιμοποιεί την σύμμορφη προσέγγιση καθώς οι παράγωγοι μέχρι την τάξη p-1 των
στοιχείων παρουσιάζουν συνέχεια στις κοινές πλευρές των πεπερασμένων στοιχείων. Επιπλέον δε, τα
στοιχεία που χρησιμοποιεί τηρούν τα κριτήρια σύγκλισης.

2.2 Το λογισμικό x-fem
Το λογισμικό x-fem, αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής αυτής. Πρόκειται για λογισμικό

ΜΠΣ με δυνατότητα επίλυσης τρισδιάστατων προβλημάτων στερεών σωμάτων, με γραμμική ή μή-
γραμμική συμπεριφορά. Περιέχει γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας με τον χρήστη (GUI) ώστε να
είναι απλούστερος και αποτελεσματικότερος ο χειρισμός των σταδίων της προεπεξεργασίας και της
μετεπεξεργασίας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης απεικονίζονται γραφικά στο περιβάλλον του x-fem,
ή εξάγονται ως αρχεία κειμένου, ώστε να είναι δυνατή η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων από άλλα
λογισμικά.
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Ο κώδικας του x-fem είναι γραμμένος σε γλώσσα προγραμματισμού C++ (C++: Stroustrup, 1994,
C: Kernigham, Ritchie, 1988), σύμφωνα με τα πρότυπα POSSIX, ANSI και GNU. Η γλώσσα
προγραμματισμού C++ ανήκει στην ομάδα των «αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού»
(ΑΓΠ – object oriented languages). Οι ΑΓΠ αναπτύχθηκαν κατά τις δεκαετίες 1980-2000 ως εξέλιξη
στις γλώσσες δομημένου προγραμματισμού (structural programming languages). Οι ΑΓΠ βασίζονται
στις υπερδομές – αντικείμενα, γνωστές και ως κλάσεις (class). Η χρήση των ΑΓΠ είναι ιδιαίτερα
πλεονεκτική για την κατασκευή προγραμμάτων με γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας καθώς τα
αντικείμενα επικοινωνίας, όπως τα «παράθυρα διαλόγου» και τα «μενού», αναπαριστώνται με χρήση
κλάσεων.

Το x-fem σχεδιάστηκε ώστε να εκτελείται σε περιβάλλοντα τύπου Unix. Ωστόσο, το Unix είναι
σήμα κατατεθέν της AT&T, λίγα δε συστήματα λειτουργούν με το συγκεκριμένο περιβάλλον. Έτσι,
το x-fem εκτός από Unix, εκτελείται σε όλα τα περιβάλλοντα που τηρούν τα πρότυπα BSD, System V
ή Possix. Ως τέτοια συστήματα αναφέρονται οι κλώνοι του BSD, το HP-UX, το Sun OS, το Solaris, το
Irix καθώς και το Linux. Για να είναι δυνατή η εκτέλεση του x-fem με το γραφικό του περιβάλλον,
απαιτείται η ύπαρξη παραθυρικού περιβάλλοντος επικοινωνίας που να τηρεί το πρότυπο X11R6. Ως
τέτοια περιβάλλοντα αναφέρονται τα Irix, HP-UX, Solaris και XFree86.

Η σχεδίαση του παραθυρικού περιβάλλοντος του x-fem έγινε με τη βοήθεια ενός «κιτ»
παραγωγής. Το κιτ που χρησιμοποιήθηκε είναι το «XForms» των Zhao, Overmars (1996).

Συνοπτικά, ορισμένες από τις δυνατότητες του x-fem:

 Επίλυση με τρισδιάστατα ισοπαραμετρικά πεπερασμένα στοιχεία μορφής εξάεδρου από 8 – 20
κόμβους καθώς και πρισματικά στοιχεία 6 κόμβων. Κόμβοι με τρεις βαθμούς ελευθερίας (τρεις
μετατοπίσεις κατά x,y,z).

 Σημειακά και επιφανειακά φορτία. Μαζικά φορτία (π.χ. ίδιο βάρος, σεισμική επιτάχυνση). Τα
επιφανειακά φορτία προσομοιώνουν απευθείας επιβολή φορτίσεων, επιβολή υδατικών πιέσεων
(υδροστατικά φορτία) και προσομοίωση πίεσης υποστήριξης σε υπόγεια έργα.

 Δεσμεύσεις με ή χωρίς αρχική μετατόπιση.
 Γραμμική επίλυση με ελαστικά μοντέλα. Μη-γραμμική επίλυση με μοντέλα διαρροής / αστοχίας.
Στατικά φορτία, μή-γραμμικές παραμορφώσεις μη-εξαρτημένες από τον χρόνο.

 Απεικόνιση αποτελεσμάτων με τρισδιάστατα ή διδιάστατα γραφήματα. Έξοδος αποτελεσμάτων
σε μορφή κειμένου.

 Απλές δυνατότητες γένεσης καννάβου με έμφαση σε υπόγεια έργα. Δυνατότητα δημιουργίας
καννάβου από ψηφιακό μοντέλο εδάφους (ΨΜΕ). Εισαγωγή δεδομένων από σχεδιαστικά
λογισμικά (π.χ. AutoCAD).

Η ανάπτυξη του x-fem ξεκίνησε στα πλαίσια προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Κοζάνης,
1996) με 10,000 γραμμές κώδικα. Η περαιτέρω ανάπτυξη του x-fem οδήγησε στην παρούσα έκδοση
(20,000 και πλέον γραμμών κώδικα) με ειδικές δυνατότητες και λειτουργίες που παρουσιάζονται στην
διατριβή.

Το x-fem διαθέτει ένα κεντρικό παράθυρο επικοινωνίας με τα βασικά μενού για την εισαγωγή
εντολών από τον χρήστη (File, Edit, Process, View). Επιπλέον, διαθέτει έναν χώρο όπου τυπώνονται
τα μηνύματα του συστήματος, σχετικά με την επίλυση και την προετοιμασία των δεδομένων. Το
παράθυρο αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 2.4:
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Σχήμα 2.4: Το κεντρικό παράθυρο επικοινωνίας του x-fem

Με χρήση των βασικών μενού, ενεργοποιούνται τα ειδικά παράθυρα επικοινωνίας με τον χρήστη.
Στο Σχήμα 2.5, φαίνονται ενδεικτικά μερικά τέτοια παράθυρα.

Σχήμα 2.5: Παράθυρα επικοινωνίας του x-fem

Επιπλέον, σε ένα ξεχωριστό παράθυρο, πραγματοποιείται η γραφική έξοδος. Η γραφική έξοδος
χρησιμοποιείται για την προετοιμασία των δεδομένων (προεπεξεργασία), καθώς και στην γραφική
απόδοση των αποτελεσμάτων της επίλυσης. Στην συνέχεια, όπου παρουσιάζεται ο προεπεξεργαστής
και ο μετεπεξεργαστής, επιδεικνύεται η γραφική έξοδος.

2.2.1 Προεπεξεργαστής – Γένεση στοιχείων

Σκοπός της γένεσης στοιχείων ή γένεσης κάνναβου (mesh generation) είναι η περιγραφή του
φυσικού προβλήματος με ικανό αριθμό στοιχείων. Τα στοιχεία διαθέτουν το κατάλληλο σχήμα και
συνενώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε η επίλυση να παρέχει αξιοπιστία, ευστάθεια και τον επιθυμητό
βαθμό ακρίβειας.

Το x-fem δεν διαθέτει εξειδικευμένο αλγόριθμο γένεσης κάνναβου όπως αλγόριθμους τύπου:
«adaptive mesh generation», εν τούτοις παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να παραχθούν οι
κάνναβοι για αρκετές κατηγορίες προβλημάτων.



42 Στέφανου Κοζάνη, Διδακτορική Διατριβή

Τύποι στοιχείων

Οι δεκατρείς τύποι στοιχείων που διαθέτει το x-fem είναι παράγωγοι τύποι του εξάεδρου
στοιχείου. Διαθέτουν ενδιάμεσους κόμβους σε επιλεγμένες ακμές, έτσι ώστε οι κόμβοι που
περιγράφουν τα στοιχεία να είναι από 6 (για το πρισματικό στοιχείο τύπου 7) έως 20 (για το στοιχείο
δευτέρας τάξεως, τύπου 2). Ο υπολογισμός για τους 13 διαφορετικούς τύπους στοιχείων υλοποιείται
με την χρήση συναρτήσεων serendipity. Στο Σχήμα 2.6 , παρουσιάζονται αυτοί οι τύποι στοιχείων:

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

Σχήμα 2.6: Οι 13 τύποι στοιχείων του x-fem

Με το σχήμα του κύκλου συμβολίζονται οι βασικοί κόμβοι στις κορυφές ενώ με το τετράγωνο οι
ενδιάμεσοι κόμβοι. Η αρίθμηση των κόμβων γίνεται αριθμώντας τους βασικούς κόμβους από 1 έως 8,
αριστερόστροφα από την κατώτερη έδρα στην ανώτερη. Στην συνέχεια, γίνεται η αρίθμηση των
ενδιάμεσων κόμβων. Οι ακμές που περιέχουν ενδιάμεσο κόμβο, απεικονίζονται καμπυλόγραμμες.

Με τις λειτουργίες του x-fem, δημιουργίας κόμβων σε διατάξεις (grids) και παραγωγής
μεμονωμένων στοιχείων, είναι δυνατή η παραγωγή όλων των 13 τύπων στοιχείων.

Παραγωγή στοιχείων από σχήματα δύο διαστάσεων

Η δημιουργία στοιχείων τριών διαστάσεων απ’ευθείας είναι δύσκολη για τις περισσότερες
περιπτώσεις. Η διαδικασία απλοποιείται με την χρήση της δυνατότητας του x-fem, δηλαδή την
παραγωγή τρισδιάστατων στοιχείων από σχήματα δύο διαστάσεων. Στο Σχήμα 2.7, παρουσιάζονται
όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί.

1 1 1

1
1

1: 1

4: 3 5: 8

2: 2 3: 5

Σχήμα 2.7: Παραγωγή τρισδιάστατων στοιχείων από σχήματα δύο διαστάσεων
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Τα σχήματα ορίζονται με κόμβους, οι οποίοι είτε παράγονται απ’ευθείας από το x-fem είτε
εισάγονται από εξωτερικό αρχείο δεδομένων τύπου «dxf». Τα αρχεία τύπου «dxf» παράγονται από
σχεδιαστικά λογισμικά όπως το «AutoCAD» της Autodesk.

Αντιγραφή στοιχείων

Οι μηχανισμοί αντιγραφής στοιχείων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: η αντιγραφή στοιχείων σε
ορθοκανονική διάταξη και η αντιγραφή σε κυλινδρική διάταξη. Η διαδικασία της αντιγραφή, είναι
δυνατόν να συνοδεύεται από προοδευτική αλλαγή της κλίμακας. Κατάλληλοι αλγόριθμοι αντιγραφής
εφαρμόζονται, με σκοπό την σχεδίαση κάνναβων, για χρήση σε εφαρμογές υπογείων έργων. Τέτοιος
αλγόριθμος είναι και ο «βαθμιαίος τετραγωνισμός» του συνόρου. Στο Σχήμα 2.8, απεικονίζεται το
αποτέλεσμα μίας τέτοια εφαρμογής:

Σχήμα 2.8: «Βαθμιαίος τετραγωνισμός» του συνόρου

Εισαγωγή τοπογραφικών δεδομένων

Μία επιπλέον δυνατότητα του x-fem είναι η εισαγωγή τοπογραφικών δεδομένων με την μορφή
ψηφιακών μοντέλων εδάφους (ΨΜΕ ή DTM). Η γένεση στοιχείων γίνεται με εφαρμογή κατάλληλου
αλγόριθμου παρεμβολής. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται σε γεωτεχνικά προβλήματα, όπως ο
υπολογισμός των επί τόπου τάσεων και η ευστάθεια εδαφικών ή βραχωδών πρανών.

Στο Σχήμα 2.9, απεικονίζεται η εφαρμογή του x-fem σε πραγματική τοπογραφία, από την περιοχή
του Μετσόβου. Η γραφική έξοδος περιγράφει την κατανομή των κατακόρυφων τάσεων σz που
προκαλούνται από υδατικές πιέσεις στην επιφάνεια του εδάφους.

Σχήμα 2.9: Κατανομή τάσεων σε πραγματικό ανάγλυφο
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2.2.2 Προεπεξεργασία – Μετεπεξεργασία, γραφική απεικόνιση

Ο αλγόριθμος της γραφικής απεικόνισης του x-fem αποτελεί το βασικότερο τμήμα του λογισμικού
για την αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Μέσω της απεικόνισης, προβάλλονται τα τρισδιάστατα
γραφικά των πεπερασμένων στοιχείων, στο διδιάστατο σύστημα της οθόνης. Κατά τη διαδικασία της
προεπεξεργασίας, εμφανίζονται τα πεπερασμένα στοιχεία ως γραμμικά σχήματα μαζί με τους
κόμβους, τα φορτία και τις δεσμεύσεις. Ένα τμήμα του αλγόριθμου αναλαμβάνει την φωτοσκίαση των
εδρών των στοιχείων, όταν αυτό ζητηθεί από τον χρήστη. Τέλος κατά το στάδιο της μετεπεξεργασίας,
οι έδρες προβάλλονται με ισοχρωματικές περιοχές και καμπύλες ίσου μεγέθους, ώστε να απεικονιστεί
το ζητούμενο μέγεθος από τον χρήστη.

Στο Σχήμα 2.10 παρουσιάζονται οι γραφικές απεικονίσεις του γραμμικού μοντέλου, του
φωτοσκιασμένου μοντέλου καθώς και του επιλυμένου μοντέλου, με χρήση ισοτασικών καμπύλων και
ισοχρωματικών περιοχών:

Σχήμα 2.10: Γραφική απεικόνιση, γραμμικού, φωτοσκιασμένου μοντέλου και επίλυσης

Η απεικόνιση γίνεται βάσει των αρχών της προβολικής γεωμετρίας. Ειδικοί αλγόριθμοι έχουν
αναπτυχθεί ώστε να είναι δυνατός ο προγραμματισμός. Ο Watt (1993) περιγράφει και αναπτύσσει τις
κατάλληλες μεθοδολογίες για την απεικόνιση τρισδιάστατων γραφικών σε υπολογιστικά συστήματα.

Αν οι συντεταγμένες των αντικειμένων προς απεικόνιση στο καθολικό σύστημα συντεταγμένων
είναι [xw, yw, zw], τότε η απεικόνιση στο σύστημα συντεταγμένων της οθόνης [xv, yv, zv] γίνεται με
χρήση του μετασχηματισμού (2.17):
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2.17

Η παράμετρος μ είναι ο βαθμός μεγέθυνσης ενώ το [tx, ty, tz] είναι το κέντρο απεικόνισης. Ο
μετασχηματισμός (2.17) παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.11:
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Σχήμα 2.11: Σύστημα απεικόνισης

Η απόσταση d είναι η εστιακή απόσταση του επιπέδου απεικόνισης από το κέντρο προβολής και
έχει νόημα όταν η προβολή είναι προοπτική. Το x-fem έχει δυνατότητα αξονοσυμμετρικής και
προοπτικής προβολής, ωστόσο χρησιμοποιείται κυρίως η πρώτη καθώς δεν παραμορφώνει τις
αναλογίες των σχημάτων. Η συντεταγμένη zv, κάθετη στο επίπεδο της οθόνης, είναι απαραίτητη για
την ταξινόμιση των απεικονιζόμενων σχημάτων ώστε να δίνεται στον χρήστη η αίσθηση του βάθους.

Η φωτοσκίαση γίνεται  με τον αλγόριθμο του Phong (Watt, 1993). Σύμφωνα με τον αλγόριθμο,
για κάθε απεικονιζόμενο σημείο κάποιας επιφάνειας, αποδίδεται μία ραδιομετρική τιμή, σύμφωνα με
το κάθετο διάνυσμα (Ν) της επιφάνειας και τα διανύσματα προς την φωτεινή πηγή (L) και προς τον
θεωρητικό θεατή (V) (Σχήμα 2.12).

Σχήμα 2.12: Διανύσματα για το μοντέλο φωτοσκίασης

Έστω Ii η ένταση της φωτεινής πηγής, Ia η ένταση του διάχυτου φωτός, kdr, kdg, kdb οι συντελεστές
διάχυσης του φωτός του υλικού, ks η ανακλαστικότητα του υλικού και n ο βαθμός ανάκλασης. Τότε η
ραδιομετρικές τιμές Ir, Ig, Ib, σύμφωνα με τον Phong, είναι:

Ij = Iakdj + Ii [kdj (V.N) + ks (N.H)n]   j=r,g,b 2.18

Όπου V.N και N.H, τα εσωτερικά γινόμενα των διανυσμάτων.

Απεικόνιση με χρήση διδιάστατων γραφικών

Ο χρήστης του x-fem επιλέγει μία διεύθυνση στον χώρο, το αρχικό σημείο και τον ρυθμό
δειγματοληψίας. Με τα δεδομένα αυτά, ορίζεται ένας άξονας, πάνω στον οποίο σχεδιάζεται το
διάγραμμα μεταβολής τιμών που επιλέγει ο χρήστης, ήτοι των τάσεων, των κυρίων τάσεων ή των
μετατοπίσεων.
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Σχήμα 2.13: Διδιάστατο γράφημα

2.2.3 Μετεπεξεργασία – σύμμορφη εξομάλυνση του πεδίου των τάσεων

Όπως αναφέρουν οι Τσαμασφύρος και Θεοτοκόγλου (1994), όταν εφαρμόζεται η μέθοδος
πεπερασμένων στοιχείων με το μοντέλο μετατοπίσεων, όπως στην περίπτωση του x-fem, το πεδίο των
τάσεων που προκύπτει από την επεξεργασία είναι ασυνεχές. Εν τούτοις, τα πεπερασμένα στοιχεία
εφόσον ακολουθούν την σύμμορφη προσέγγιση, παρέχουν οπωσδήποτε συνεχές πεδίο μετατοπίσεων.
Έτσι, είναι δυνατή η χρήση του παρεμβολικού χαρακτήρα των μετατοπίσεων για την απεικόνιση του
τασικού πεδίου, μέσω της σύμμορφης εξομάλυνσης.

Οι τιμές των τάσεων στα σημεία ολοκλήρωσης Gauss θεωρούνται ως αρχικές συνθήκες -
δεσμεύσεις. Γίνεται επίλυση ενός συστήματος δυστροπίας και λαμβάνονται οι εξομαλυμένες τιμές
στους κόμβους.

Το εξομαλυμένο πεδίο των τάσεων στους κόμβους σk λαμβάνεται τελικά από την επίλυση του
συστήματος n εξισώσεων (n: αριθμός κόμβων):
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Το [Ω], αποτελεί ένα μητρώο βάσης όπου:
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Όπου [N] οι συναρτήσεις μορφής των πεπερασμένων στοιχείων και [A] το λογικό μητρώο
μετασχηματισμού από τα στοιχεία στο καθολικό σύστημα.

Η εφαρμογή της σύμμορφης εξομάλυνσης παρίσταται γραφικά στο Σχήμα 2.21:

Σχήμα 2.21: Ασυνεχές πεδίο (α) και η σύμμορφη εξομάλυνσή του (β), Τσαμασφύρος, Θεοτοκόγλου
(1994)
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2.2.4 Επίλυση – επεξεργασία

Η επεξεργασία γίνεται με τη κλασσική μεθοδολογία όπως περιγράφεται στα περισσότερα
συγγράμματα της μεθόδου, όπως του Zienkiewicz (1971), Reddy (1993), Hughes (1987), Fagan
(1992), Chandrupatla & Belegundu (1996) και Bathe (1982). Τα βασικά στάδια του αλγόριθμου
επίλυσης είναι τα παρακάτω:

1. Προετοιμασία των μητρώων δυστροπίας των στοιχείων και ταυτόχρονη συναρμολόγηση στο
καθολικό μητρώο δυστροπίας.

2. Εφαρμογή των βασικών συνοριακών συνθηκών με τροποποίηση των γραμμών του μητρώου
δυστροπίας.

3. Εφαρμογή των δευτερευουσών συνοριακών συνθηκών (φορτίων).
4. Επίλυση του συστήματος εξισώσεων.
5. Υπολογισμός των τάσεων στα σημεία ολοκλήρωσης Gauss.

Επίλυση του συστήματος εξισώσεων

Η επίλυση του συστήματος εξισώσεων του μητρώου δυστροπίας γίνεται με την χρήση του
αλγόριθμου «Skyline» (Chandrupatla, Belegundu, 1996, Bathe, 1982). Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος
έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 Εκμετάλλευση του ημιεύρους HBW του μητρώου δυστροπίας
 Απαλοιφή, σε κάθε στήλη του μητρώου, από το πρώτο μη-μηδενικό στοιχείο

Το ημιεύρος HBW (Half Band Width) του μητρώου δυστροπίας είναι ο μέγιστος αριθμός στήλης
όπως μετράται από την διαγώνιο του τελευταίου μη-μηδενικού στοιχείου. Ένα τέτοιο μητρώο
απεικονίζεται στο Σχήμα 2.14 (Chapra, Canale, 1998).

Σχήμα 2.14: Ημιεύρος μητρώου

Όσο περιορίζεται το μέγεθος HBW, εφόσον εφαρμόζεται ο κατάλληλος αλγόριθμος, τόσο αυξάνει
η ταχύτητα επίλυσης του συστήματος εξισώσεων και μειώνεται η απαιτούμενη αποθηκευτική
ικανότητα του υπολογιστικού συστήματος. Η διαδικασία περιορισμού του HBW γίνεται με την
διαδικασία της βελτιστοποίησης της αρίθμησης των κόμβων. Το x-fem διαθέτει αλγόριθμο
βελτιστοποίησης με εφαρμογή ταξινόμησης στην αρίθμηση των κόμβων, σύμφωνα με την μέγιστη
απόσταση του κάνναβου.

Επιφανειακές φορτίσεις

Οι επιφανειακές φορτίσεις στις έδρες των πεπερασμένων στοιχείων μετασχηματίζονται σε
μεμονωμένες φορτίσεις στους κόμβους. Έστω A, η επιφάνεια της φορτιζόμενης έδρας, τότε η διανομή
της φόρτισης δίνεται από την σχέση (2.22):
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Όπου q, το επιφανειακό φορτίο σε μονάδες τάσης, [N]Τ οι συναρτήσεις μορφής, ξ και η, οι
φυσικές συντεταγμένες στην έδρα του πεπερασμένου στοιχείου. Τα E, F, G είναι οι θεμελιώδεις
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ποσότητες πρώτης τάξης του Gauss για την απεικόνιση (ξ,η)→(x,y,z) (Lipschutz, 1974) και ορίζονται
ως:
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Το ολοκλήρωμα (2.22), υπολογίζεται βάσει της ολοκλήρωσης Gauss, με την χρήση διακριτών
στοιχείων:
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Η επιβολή φορτίσεων γίνεται είτε απ’ευθείας είτε έμμεσα. Έμμεσοι τρόποι επιβολής φόρτισης
είναι τα υδροστατικά φορτία και οι εσωτερικές πιέσεις υποστήριξης σε σήραγγες (για την
προσομοίωση της εκσκαφής ή/και των μέτρων υποστήριξης).

Τα υδροστατικά φορτία μεταβάλλονται κατά την διεύθυνση z, σύμφωνα με τη βαθμίδα της
βαρύτητας g, ως εξής:

pz = ρw g h 2.25

Στην περίπτωση της πίεσης υποστήριξης, η επιφανειακή φόρτιση στις έδρες των πεπερασμένων
στοιχείων είναι ορθή και διατμητική:
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1 kp −= 2.27

Όπου p η κατακόρυφη επί τόπου τάση και k ο λόγος της οριζόντιας προς την κατακόρυφη επί
τόπου  τάση. Η γωνία φ μεταβάλλεται μεταξύ του κάθετου διανύσματος στο επίπεδο της έδρας και της
διεύθυνσης της κατακόρυφου.

2.3 Σύγκριση με αποτελέσματα της πειραματικής μεθόδου
Στα πλαίσια ελέγχου της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του x-fem γίνεται σύγκριση των

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από εφαρμογή πειραματικής μεθόδου σε μοντέλο σήραγγας, με τα
αντίστοιχα αποτελέσματα από την χρήση του x-fem. Χρησιμοποιείται η πειραματική μέθοδος της
φωτοελαστικότητας. Η μέθοδος της φωτοελαστικότητας (Frocht, 1941) βασίζεται στην ιδιότητα των
διπλοθλαστικών υλικών να αποκτούν οπτική ανισοτροπία όταν βρίσκονται σε ένταση. Με χρήση
κατάλληλης διάταξης πολωτών είναι δυνατή η χάραξη ισοτασικών καμπύλων μέγιστων διατμητικών
τάσεων (ισόχρωμων) καθώς και των ισοκλινών καμπύλων διευθύνσεως των κυρίων τάσεων.

Τα ομοιώματα κατασκευών κατασκευάζονται από συνθετικά υλικά ή από γυαλί. Τα συνήθη
ομοιώματα είναι πλάκες που υποβάλλονται σε επίπεδη εντατική κατάσταση (plane stress). Το
ομοίωμα που χρησιμοποιήθηκε για την σύγκριση είναι κατασκευασμένο από ρητίνη ώστε να
αποδίδονται καλύτερα οι ισόχρωμες. Το συγκεκριμένο ομοίωμα, παραχωρήθηκε από το εργαστήριο
δομικής μηχανικής του Ε.Μ.Π. Η πλάκα του ομοιώματος, φορτίζεται ομοιόμορφα στην επάνω και την
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κάτω έδρα, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες μονοαξονικής έντασης. Η γεωμετρία του ομοιώματος,
είναι αυτή του Σχήματος 2.15:

Σχήμα 2.15: Γεωμετρία ομοιώματος

Το μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από 116 στοιχεία
δεύτερης τάξης (ισοπαραμετρικά εξαεδρικά στοιχεία 20 κόμβων), συναρμολογημένα σε 912 κόμβους.
Επιβλήθηκαν συνθήκες έδρασης στην κάτω έδρα και επιφανειακής φόρτισης στην άνω έδρα. Στο
Σχήμα 2.16, παρουσιάζεται ο κάνναβος των πεπερασμένων στοιχείων.

Σχήμα 2.16: Κάνναβος πεπερασμένων στοιχείων

Έγινε εφαρμογή της μεθόδου της φωτοελαστικότητας, ώστε να αποδοθούν οι ισόχρωμες
καμπύλες. Οι ισόχρωμες καμπύλες, είναι οι γεωμετρικοί τόποι όπου η τιμή της μέγιστης διατμητικής
τάσης είναι σταθερή. Η τιμή της μέγιστης διατμητικής τάσης, για την περίπτωση της επίπεδης
έντασης, υπολογίζεται από την σχέση (2.28):

2
21

max
σστ −= 2.28

Το μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων είναι επίπεδο, παράλληλο με το επίπεδο yz. Συνεπώς οι
τάσεις στο επίπεδο είναι οι σy, σz, τyz και η σχέση (2.28) γράφεται:
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Τα αποτελέσματα από το πείραμα και από την επίλυση με το x-fem, παρουσιάζονται στα Σχήματα
2.17 και 2.18.

Σχήμα 2.17: Ισόχρωμες καμπύλες

Σχήμα 2.18: Καμπύλες τmax (x-fem)

Οι κατανομές των τmax όπως προκύπτουν από τις δύο μεθοδολογίες συγκλίνουν ικανοποιητικά, με
εξαίρεση την ασυμμετρία της κατανομής στο πειραματικό μοντέλο. Η σύγκλιση των αποτελεσμάτων
αφορά ποιοτικά χαρακτηριστικά καθώς η σύγκριση γίνεται με τέτοιον τρόπο. Η ασυμμετρία της
πειραματικής λύσης οφείλεται στις εκκεντρότητες του ομοιώματος και της φόρτισης. Ωστόσο, η
επίλυση του πλήρους μοντέλου με το x-fem, έδωσε την αναμενόμενη συμμετρία στα αποτελέσματα.
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2.4 Ανακεφαλαίωση
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν βασικές έννοιες της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων.

Αναπτύχθηκε η εφαρμογή της μεθόδου για την περίπτωση των τρισδιάστατων ισοπαραμετρικών
στοιχείων με σκοπό την επίλυση προβλημάτων στερεών σωμάτων.

Παρουσιάστηκε το λογισμικό της ΜΠΣ «x-fem», το οποίο αναπτύσσεται στα πλαίσια της
διατριβής. Προβάλλονται επί μέρους αλγόριθμοι που χρησιμοποιεί το x-fem. Προτείνεται κατάλληλη
μεθοδολογία και αλγόριθμος για την επίλυση προβλημάτων της ελαστικότητας ανισότροπων μέσων.
Το x-fem είναι λογισμικό που αντιμετωπίζει ικανό αριθμό προβλημάτων των στερεών σωμάτων, σε
τρισδιάστατη ανάλυση. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση και μοντελοποίηση γεωτεχνικών
προβλημάτων, χωρίς όμως να χάνεται η ικανότητα του λογισμικού να αντιμετωπίζει και άλλες
κατηγορίες προβλημάτων.

Γίνεται σύγκριση της επίλυσης προβλήματος ελαστικότητας με αποτελέσματα πειράματος
φωτοελαστικότητας. Το μοντέλο που επιλύεται αφορά γεωμετρία σήραγγας. Η σύγκριση δείχνει
ικανοποιητική σύγκλιση και επιπλέον δείχνει την σταθερότητα του λογισμικού καθώς παρουσιάζεται
η αναμενόμενη συμμετρία στην επίλυση.





3 Η μή-γραμμική συμπεριφορά

Στο κεφάλαιο 1 περιγράφονται οι καταστατικοί νόμοι για την ελαστική συμπεριφορά ισότροπων
μέσων. Στο κεφάλαιο 2 γίνεται η εφαρμογή της ελαστικής συμπεριφοράς στην επίλυση με την μέθοδο
των πεπερασμένων στοιχείων.

Η ελαστική συμπεριφορά των υλικών περιορίζεται σε ένα πεπερασμένο εύρος έντασης. Πέρα από
την κρίσιμη ένταση, η δομή των υλικών επηρεάζεται και η ελαστική συμπεριφορά μεταβαίνει σε
μετελαστική, η οποία καλείται συνήθως: «ελαστοπλαστική συμπεριφορά» ή «κατάσταση αστοχίας».
Κατά το μετελαστικό στάδιο, εκδηλώνονται μεγάλες παραμορφώσεις ενδεχομένως, χωρίς μεταβολή
του όγκου, με σταθερή περίπου ένταση. Αν δε η φύση των υλικών είναι τέτοια και υπό τις κατάλληλες
συνθήκες, προκαλείται ρήξη στην δομή των υλικών και ενδεχομένως, παρουσιάζονται μεταβολές
όγκου ή/και χαλάρωση (stress softening). Σε κάθε περίπτωση μετελαστικής συμπεριφοράς, η νέα
κατάσταση στην οποία μεταβαίνουν τα υλικά είναι μή-αντιστρεπτή, καθώς η μηχανική ενέργεια που
προσδίδεται για να προκληθεί η ένταση αλλάζει μορφή μεταβαίνοντας σε θερμική ή/και ακουστική
ενέργεια. Η διάκριση σε ψαθυρή ή όλκιμη κατάσταση αστοχίας είναι ασαφής από την φύση της και
αποφεύγεται κατά το δυνατόν η χρήση της στην διατριβή.

Η μετάβαση από την ελαστική συμπεριφορά στην μετελαστική καλείται «κατάσταση αστοχίας» ή
διαροοή. Οι δύο αυτοί ορισμοί (αστοχία/ failure – διαρροή/ yield) χρησιμοποιούνται ανάμικτα και
ισοδύναμα περίπου, στην βιβλιογραφία για να περιγράψουν την μετελαστική συμπεριφορά. Εν
τούτοις, στην διατριβή αυτή γίνεται η εξής χαλαρή διάκριση:

 Οι νόμοι ή τα κριτήρια διαρροής (Yield Criteria), αφορούν σε κριτήρια τα οποία περιγράφουν την
έναρξη της διαρροής και επιπλέον, με εφαρμογή ενός νόμου ροής (flow rule) στο κριτήριο
διαρροής υπολογίζονται οι μετελαστικές ή ελαστοπλαστικές παραμορφώσεις. Ως τέτοιοι νόμοι
(διαρροής) αναφέρονται αυτοί των Tresca, von Mises και Drucker – Prager. Το κριτήριο των
Drucker – Prager πληροί τον παραπάνω ορισμό υπό προϋποθέσεις, εν τούτοις, αναφέρεται
βιβλιογραφικά ως κριτήριο διαρροής (Drucker, 1967).

 Τα κριτήρια αστοχίας (Failure Criteria), αφορούν σε αυτά που περιγράφουν την έναρξη της
αστοχίας. Δεν μπορούν όμως επιπλέον, να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των
μετελαστικών παραμορφώσεων οπότε ένας μή-συσχετισμένος νόμος ροής πρέπει να εφαρμοστεί
(non-associated flow rule). Ως κριτήρια αστοχίας αναφέρονται αυτά των Mohr-Coulomb και των
Hoek-Brown. Τα κριτήρια της οικογένειας του ελλειπτικού παραβολοειδούς (Theocaris,
Filippidis, 1987) αν και εφαρμόζονται με συσχετισμένο νόμο ροής, αναφέρονται στην
βιβλιογραφία ως κριτήρια αστοχίας (EPFC - Elliptical Paraboloid Failure Criterion) όπως και το
κριτήριο FTP – Failure Tensor Polynomial (Tsai, Wu, 1971).

Κατά την μή-γραμμική, μετελαστική συμπεριφορά εκδηλώνονται μετελαστικές παραμορφώσεις
που σε κάθε περίπτωση θα καλούνται εφεξής «ελαστοπλαστικές παραμορφώσεις» ή και
«μετελαστικές παραμορφώσεις». Τέτοιες για παράδειγμα, θα παρουσιάζονται και στην βραχομάζα
μετά την υπέρβαση της κρίσιμης έντασης χωρίς όμως να γίνεται σύγχυση με την πλαστικότητα που
παρουσιάζεται στα μέταλλα. Επιπλέον, οι περιοχές ενός στερεού που έχουν υπερβεί την κρίσιμη
ένταση μεταβαίνουν στην μετελαστική συμπεριφορά, θα καλούνται εφεξής «πλαστικές ζώνες» ή
«ζώνες αστοχίας» και οι ορισμοί θα χρησιμοποιούνται ισοδύναμα.
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Η υπολογιστική αντιμετώπιση του προβλήματος (αλγόριθμοι για τη μή-γραμμική συμπεριφορά)
είναι κοινή είτε για την περίπτωση εξέτασης κριτηρίου διαρροής είτε για την περίπτωση κριτηρίων
αστοχίας και αναλύεται στην συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου.

Η διαρροή ή η κατάσταση αστοχίας σε ισότροπα μέσα είναι εξαρτημένη μόνο και μόνο από το
εντατικό πεδίο, όπως αυτό εκφράζεται από τρεις παραμέτρους, όπως οι (σ1,σ2,σ3) ή (Ι1,Ι2,Ι3) ή (Ι1,√J2,θ)
και είναι ανεξάρτητη από το σύστημα αναφοράς. Η δε κατάσταση αστοχίας των ανισότροπων υλικών
είναι εξαρτημένη από το εντατικό πεδίο, όπως περιγράφηκε προηγουμένως, αλλά και από την
διεύθυνση της έντασης, όπως εκφράζεται από μία αλλαγή του συστήματος αναφοράς, π.χ. μέσω των
τριών γωνιών Euler (φ,θ,ψ) (Shames, 1980).

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι βασικές αρχές της ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς, η
ανάπτυξη των απαραίτητων αλγορίθμων και η εφαρμογή τους στο x-fem. Ακολούθως, γίνεται η
ανασκόπηση των κριτηρίων διαρροής και αστοχίας ισότροπων μέσων. Επιλύεται πρόβλημα
ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς, τα δε αποτελέσματα, συγκρίνονται με πειραματικά αποτελέσματα
της διεθνούς βιβλιογραφίας.

3.1 Η ελαστοπλαστική συμπεριφορά
Η ελαστοπλαστική συμπεριφορά εξετάζει την παραμόρφωση των στερεών υπό ένταση και την

κατανομή των τάσεων όταν δεν ισχύει η ελαστικότητα. Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις
παρακάτω θεωρήσεις (Μαρκέτος, 1992β):

 Απόλυτα στερεό – πλαστικό υλικό. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, οι παραμορφώσεις είναι μη-
αντιστρεπτές για κάθε μεταβολή στην εντατική κατάσταση.

 Ελαστικό – πλαστικό υλικό. Η θεώρηση αυτή, η οποία ισχύει σε αυτήν την διατριβή, θεωρεί
ελαστική συμπεριφορά για ένταση μικρότερη από την κρίσιμη. Όταν επικρατεί η κρίσιμη ένταση,
το υλικό εκδηλώνει μη αντιστρεπτές παραμορφώσεις καθώς φορτίζεται. Ωστόσο, κατά την
αποφόρτιση, η συμπεριφορά είναι ελαστική.

Κατά την ελαστοπλαστική συμπεριφορά, ελαστικών – τελείως πλαστικών υλικών, οι παραμορ-
φώσεις που εκδηλώνονται χωρίζονται πάντα σε ένα ελαστικό και σε ένα πλαστικό μέρος:

εij = εije + εijp 3.1

Τα μεγέθη της σχέσεως (3.1) είναι τανυστικά και είναι τροπές: εij οι συνολικές τροπές, εije οι
ελαστικές τροπές και εijp οι πλαστικές.

Οι πλαστικές παραμορφώσεις εκδηλώνονται ανεξάρτητα από την πάροδο του χρόνου. Οι χρονικά
εξελισσόμενες παραμορφώσεις ερμηνεύονται από τις θεωρίες της βισκοελαστικότητας και της
βισκοπλαστικότητας. Τα δε χρονικά μεταβαλλόμενα φαινόμενα ονομάζονται και «ερπυστικά». Ο
ρυθμός εκδήλωσης πλαστικών παραμορφώσεων, pε , είναι εκφρασμένος ως προς την εξέλιξη της

φόρτισης ή την «ιστορία της φόρτισης» και όχι ως προς τον χρόνο.

Το μοντέλο του ελαστικού – τελείως πλαστικού υλικού αντιστοιχεί στο μηχανικό ανάλογο της
σύνδεσης σε σειρά, ενός ελατηρίου και ενός στοιχείου τριβής τύπου Saint–Venant (Shames,
Cozzarelli, 1992). Η σύνδεση αυτή παρίσταται στο Σχήμα 3.1:
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Σχήμα 3.1: Μηχανικό ανάλογο ελαστοπλαστικού υλικού

Ένα ελαστικό – πλαστικό στερεό συμπεριφέρεται ως κρατυνόμενο (stress hardening), τελείως
πλαστικό ή χαλαρούμενο (stress softening), ανάλογα με την μεταβολή της έντασης κατά την
εκδήλωση πλαστικών παραμορφώσεων. Η θεώρηση για την κράτυνση είναι ισοτροπική ή κινηματική
(Shames, Cozzarelli, 1992). Η ισοτροπική/κινηματική θεώρηση δεν έχει σχέση με την ισοτροπία ή την
ανισοτροπία του μέσου, είναι δε η απλούστερη παραδοχή. Η κινηματική κράτυνση, είναι πιο σύνθετη
θεώρηση, αλλά μπορεί να περιγράψει επιτυχώς φαινόμενα όπως το φαινόμενο «Bauschinger»
(Μαρκέτος, 1992β). Η διατριβή αυτή ασχολείται κυρίως με την τέλεια πλαστικότητα.

3.1.1 Μονοδιάστατη πλαστικότητα

Η μονοδιάστατη πλαστικότητα εξετάζει την ελαστοπλαστική συμπεριφορά στερεών που
υποβάλλονται σε μονοαξονική ένταση. Το κριτήριο που εξετάζει την μετάβαση από την ελαστική
συμπεριφορά στην ελαστοπλαστική εκφράζεται από την σχέση (3.2):

Ελαστική συμπεριφορά, όταν: F(σ)<0, ή: F(σ)=0 και F (σ)<0

Ελαστοπλαστική συμπεριφορά, όταν: F(σ)=0, F (σ)≥0 3.2

Η συνάρτηση F είναι μία συνάρτηση δυναμικού: το δυναμικό διαρροής (Yield Potential) (ή
δυναμικό αστοχίας αν γίνεται αναφορά σε κριτήρια αστοχίας). Η πρώτη παράγωγος του δυναμικού
διαρροής F  είναι ο ρυθμός φόρτισης, όπου στην περίπτωση της αποφόρτισης, είναι αρνητικός. Στην
περίπτωση κρατυνόμενου υλικού υπάρχει μία συνάρτηση δυναμικού f, τέτοια ώστε:

F=f+k 3.3

Όπου k, η παράμετρος της κράτυνσης k(εpij). Η απλούστερη μορφή της συνάρτησης δυναμικού,
για διαρροή σε μονοαξονική ένταση σ, είναι:

F=σ-Y 3.4

Η παράμετρος Y καλείται «όριο διαρροής». Η σχέση (3.4), ισχύει για την θεώρηση της όμοιας
συμπεριφοράς σε θλίψη και εφελκυσμό και προκύπτει από τα κριτήρια διαρροής των von Mises ή
Tresca, αν τεθούν οι συνθήκες μονοαξονικής έντασης. Για τις τροπές ισχύει διαφορικός νόμος ή
«νόμος ροής» (flow rule). Για την περίπτωση της μονοδιάστατης ελαστικότητας, ο νόμος ροής είναι:

Epep
σεεεε +=+= 3.5

3.1.2 Τρισδιάστατη πλαστικότητα

Η γενίκευση της μονοδιάστατης πλαστικότητας στις τρεις διαστάσεις γίνεται μέσω έκφρασης
κατάλληλου δυναμικού διαρροής και νόμου ροής (Shames, Cozzarelli, 1992). Αν η ένταση
εκφράζεται από τον τανυστή των τάσεων σij, τότε θα υπάρχει δυναμικό αστοχίας F τέτοιο ώστε η
συμπεριφορά να είναι:

Ελαστική, όταν: F(σij)<0, ή: F(σij)=0 και F (σij)<0

Ελαστοπλαστική, όταν: F(σij)=0, F (σij)≥0 3.6
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Όταν δε το υλικό συμπεριφέρεται ισότροπα, η έναρξη της διαρροής γίνεται ανεξάρτητα της
διεύθυνσης της έντασης, εξαρτάται δε μόνο από τα αναλλοίωτα μεγέθη του τανυστή τάσεων, είτε από
τις κύριες τάσεις (σ1,σ2,σ3), είτε από τις αναλλοίωτες (Ι1,Ι2,Ι3), είτε από την πρώτη αναλλοίωτη του
τανυστή τάσεων και την δεύτερη και τρίτη αναλλοίωτη του αποκλίνοντος τανυστή τάσεων (Ι1,J2,J3). Ο
αποκλίνων τανυστής λαμβάνεται αφαιρώντας το υδροστατικό μέρος από τις ορθές τάσεις:
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Εξ ορισμού, η πρώτη αναλλοίωτη του αποκλίνοντος τανυστή τάσεων είναι μηδέν: J1=0. Η
δεύτερη και η τρίτη αναλλοίωτη ισούνται με:

J2 = -I2s = ½sijsji

J3 = I3s = 1/3sijsjkski 3.8

Συνήθως, η γωνία του Lode: θ, χρησιμοποιείται στην θέση της J3 και ορίζεται ως:
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Αφού η J2 είναι θετική ποσότητα, χρησιμοποιείται η √J2, η οποία επιπλέον έχει μονάδες τάσης και
γεωμετρική παράσταση στον χώρο των (σ1,σ2,σ3) (είναι η μετρική της έντασης στα παράλληλα
επίπεδα στο αποκλίνον). Συνεπώς, το δυναμικό διαρροής στην περίπτωση ισότροπης συμπεριφοράς
γράφεται συναρτήσει των: (Ι1,√J2,θ), ως:

F(Ι1,√J2,θ) 3.10

Τέλος, αν είναι ανεξάρτητο της υδροστατικής πίεσης, το δυναμικό πλαστικότητας γράφεται
συναρτήσει δύο παραμέτρων, ως εξής:

F(√J2,θ) 3.11

Η σχέση F(σij)=0 είναι μία παραμετρική εξίσωση επιφάνειας στον χώρο (σ1,σ2,σ3). Η επιφάνεια
αυτή καλείται «επιφάνεια διαρροής» (επιφάνεια αστοχίας) και είναι η χαρακτηριστική επιφάνεια του
κριτηρίου διαρροής. Στο Σχήμα 3.2 παρουσιάζεται μία γενικευμένη επιφάνεια διαρροής για κριτήριο
διαρροής ανεξάρτητο της υδροστατικής πίεσης (Shames, Cozzarelli, 1992).
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Σχήμα 3.2: Γενικευμένη επιφάνεια αστοχίας (Shames, Cozzarelli, 1992)

Ο άξονας που ορίζεται από την εξίσωση ευθείας σ1=σ2=σ3 καλείται υδροστατικός άξονας, το δε
κάθετο επίπεδο στην ευθεία αυτή ονομάζεται αποκλίνον επίπεδο και έχει εξίσωση επιπέδου
σ1+σ2+σ3=0 που περιέχει την αρχή των αξόνων.

Η τομή των παράλληλων επιπέδων στο αποκλίνον επίπεδο με την επιφάνεια διαρροής, δίνει μία
κλειστή καμπύλη, τον γεωμετρικό τόπο των (√J2,θ) ώστε F(Ι1,√J2,θ)=0. Η κλειστή αυτή καμπύλη θα
καλείται «καμπύλη διαρροής». Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την αποδοχή μίας επιφάνειας ως
επιφάνειας διαρροής (αστοχίας). Στην περίπτωση των κριτηρίων διαρροής ισότροπων υλικών, η
καμπύλη διαρροής πρέπει να παρουσιάζει συμμετρία ανά 30° ή 60° ως προς τους άξονες των κύριων
τάσεων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.3, ώστε η κυκλική εναλλαγή των κύριων τάσεων να δίνει
ισοδύναμη συμπεριφορά.

Οι καμπύλες διαρροής είναι πάντα κλειστές καμπύλες και για την περίπτωση ισότροπων υλικών
το κέντρο της καμπύλης ταυτίζεται με τον υδροστατικό άξονα (Θεοχάρης, Φιλιππίδης, 1987). Η
επιφάνεια αστοχίας πρέπει να είναι κυρτή επιφάνεια. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα που προκύπτει από
την πρόταση του Drucker (1967): «κατά την ελαστοπλαστική παραμόρφωση, το έργο που
προκαλείται από τις δράσεις που προκαλούν αυτήν την παραμόρφωση είναι πάντα θετικό». Μία
ακόμη συνέπεια της πρότασης του Drucker είναι η ισχύς του νόμου της καθετότητας. Ο νόμος του
Drucker εκφράζεται από την σχέση (3.12):

( ) 00 ≥− p
ii

p
i εσσ 3.12

Όπου σi
p, η τάση κατά την ελαστοπλαστική συμπεριφορά και σi

0, η τάση στην αρχική, ελαστική
κατάσταση.
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Σχήμα 3.3: Η συμμετρία της καμπύλης διαρροής

3.1.3 Ο νόμος της καθετότητας, οι νόμοι ροής

Όπως αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, μία συνέπεια της ισχύος της πρότασης του Drucker,
είναι ο νόμος της καθετότητας. Σύμφωνα με την πρόταση, ο ρυθμός της μεταβολής των πλαστικών
παραμορφώσεων κατά την εκδήλωση ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς είναι διάνυσμα «κάθετο» στην
επιφάνεια αστοχίας. Συνέπεια αυτού του νόμου είναι οι μηδενικές παραμορφώσεις όγκου όταν το
κριτήριο αστοχίας είναι ανεξάρτητο της υδροστατικής πίεσης. Ο νόμος της καθετότητας αποτελεί
έναν «νόμο ροής», υπολογισμού δηλαδή, του ρυθμού εκδήλωσης των πλαστικών παραμορφώσεων.

Ο νόμος ροής των Prandtl (1925), Reuss (1930), αφορά την επιφάνεια αστοχίας von Mises και
είναι γενίκευση του νόμου ροής Levy – von Mises (1871, 1913). Η γενίκευση του νόμου των Prandtl,
Reuss, από τον Drucker για οποιαδήποτε επιφάνεια αστοχίας F=0 είναι η παρακάτω:

Fp
ij ∇Λ=ε 3.13

Η βαθμίδα (∇) της επιφάνειας αστοχίας, στον τρισδιάστατο χώρο (σ1,σ2,σ3), είναι το κάθετο
διάνυσμα στην επιφάνεια διαρροής. Το Λ  είναι βαθμωτό μέγεθος, το οποίο υπολογίζεται κατάλληλα
για κάθε κριτήριο διαρροής (αστοχίας). Η σχέση (3.13) ονομάζεται ειδικότερα, «συσχετισμένος νόμος
ροής» (associated flow rule). Όταν οριστεί κατάλληλο δυναμικό Q (δυναμικό παραμορφώσεων), Q≠F,
ώστε ο ρυθμός εκδήλωσης των πλαστικών παραμορφώσεων να υπολογίζεται από την βαθμίδα του Q,
τότε γίνεται αναφορά σε «μη-συσχετισμένο νόμο ροής» (non-associated flow rule). Ο μη-
συσχετισμένος νόμος ροής γράφεται ως:

Qp
ij ∇Λ=ε 3.14

Σύμφωνα δε με τον κανόνα της αλυσιδωτής παραγώγισης, η σχέση (3.14) γράφεται:
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Όταν το κριτήριο διαρροής είναι εκφρασμένο ως προς (Ι1,√J2,θ), πρακτική που ακολουθείται στην
ΜΠΣ και συγκεκριμένα στο x-fem, οι βαθμίδες ∇F και ∇Q, είναι διανύσματα στον εξαδιάστατο χώρο
(σx,σy,σz,τxy,τyz,τzx) και εκφράζονται μέσω των παρακάτω σχέσεων (Hinton, Owen, 1980):
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Οι σχέσεις γράφονται ως γραμμικοί συνδυασμοί:

a = C1a1+C2a2+C3a3 3.18

a’ = C’1a1+C’2a2+C’3a3 3.19

Οι συντελεστές C1,C2,C3 και C’1,C’2,C’3 είναι βαθμωτά μεγέθη, χαρακτηριστικά του κριτηρίου
διαρροής και υπολογίζονται ως εξής (Hinton, Owen, 1980):
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Τα δε διανύσματα a1,a2,a3, ορίζονται παρακάτω (Hinton, Owen, 1980):

[ ]0,0,0,1,1,11 =Ta 3.22
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3.2 Υλοποίηση αλγόριθμου
Στο κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά στον υπολογισμό των προβλημάτων ελαστικής συμπεριφοράς με

την ΜΠΣ. Τα προβλήματα της ελαστικής συμπεριφοράς, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι
γραμμικά. Ωστόσο, ο υπολογισμός των προβλημάτων ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς είναι μή-
γραμμικός και η αριθμητική επίλυση απαιτεί την χρησιμοποίηση ειδικών τεχνικών.

Η λύση των προβλημάτων ελαστικότητας με την ΜΠΣ γίνεται με την επίλυση του συστήματος
εξισώσεων (κεφάλαιο 2):

[K]u = F 3.25

Κατά την επίλυση μή-γραμμικών προβλημάτων, η δυστροπία του συστήματος δεν είναι σταθερή
αλλά εξαρτημένη από την ένταση. Η χρήση ενός τέτοιου μητρώου στη σχέση (3.25), δίνει μία
εξίσωση πεπλεγμένης μορφής. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, υιοθετείται βηματική επίλυση
με επαναληπτική διαδικασία. Έστω ότι το σύστημα βρίσκεται σε σταθερή ένταση και χαρακτηρίζεται
από το «στιγμιαίο» μητρώο δυστροπίας [K]. Η επιβολή μεταβολής δράσης dF στο σύστημα προκαλεί
παραμόρφωση του συστήματος, που εκφράζεται με το πεδίο μετατοπίσεων du. Η σχέση μεταξύ
δράσεων και μετατοπίσεων είναι η παρακάτω:
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[K]du = dF + ψ 3.26

Το μητρώο-στήλη ψ είναι το έλλειμμα που προκύπτει από τη λύση του μή-γραμμικού
συστήματος, καλείται δε, «έλλειμμα ισορροπίας». Ο υπολογισμός του ψ γίνεται μέσω της σχέσεως:

[ ]∫ −=
V

ij
T RdVB σψ 3.27

Όπου R, το μητρώο στήλη των δράσεων, συμπεριλαμβανομένων και των δυνάμεων αντίδρασης,
στους βαθμούς ελευθερίας που είναι δεσμευμένοι. Για να ολοκληρωθεί ο υπολογισμός του «βήματος»
dF, το ψ πρέπει να απαλοιφεί. Η απαλοιφή γίνεται μέσω μίας επαναληπτικής διαδικασίας (iterative
process), όπου σαν δράση πλέον χρησιμοποιείται το ψ που υπολογίστηκε από τον προηγούμενο
κύκλο. Όταν εφαρμόζεται η φιλοσοφία της μεθόδου Newton-Raphson (Crisfield, 1991) για να
επιτευχθεί η σύγκλιση, γίνεται επανυπολογισμός του μητρώου δυστροπίας σε κάθε επαναληπτικό
κύκλο. Εν τούτοις, η σύγκλιση μπορεί να επέλθει χρησιμοποιώντας σταθερό μητρώο δυστροπίας
(τροποποιημένη σύγκλιση Newton – Raphson). Στο Σχήμα 3.4, παρουσιάζονται γραφικά οι δύο
φιλοσοφίες σύγκλισης.

Σχήμα 3.4: Σύγκλιση Newton-Raphson (a) και τροποποιημένη (b) σε διαφορετικά βήματα φόρτισης

Για τον έλεγχο της σύγκλισης, γίνεται σύγκριση της νόρμας του ψ: ||ψ||, με την νόρμα των
αρχικών δράσεων: ||dF||. Όταν το έλλειμμα ισορροπίας συγκλίνει, επιβάλλεται η δράση dF, του
επόμενου βήματος υπολογισμού (loading step). Χρησιμοποιώντας μικρά βήματα υπολογισμού – dF,
αυξάνεται η τελική ακρίβεια των αποτελεσμάτων, καθώς και η σύγκλιση στην διαδικασία της
επαναληπτικής διαδικασίας γίνεται ταχύτερη. Η υποδιαίρεση μίας φόρτισης σε επιμέρους δράσεις dF
γίνεται σε τέτοιο  βαθμό, ώστε να μην αυξάνεται υπερβολικά ο όγκος των υπολογισμών.

3.2.1 Υπολογισμός μητρώου δυστροπίας

Η επίλυση των μή-γραμμικών προβλημάτων με τη ΜΠΣ γίνεται είτε με χρήση του μητρώου
δυστροπίας για ελαστικό μέσο είτε με κάποιο ειδικό μητρώο δυστροπίας ελαστοπλαστικής
συμπεριφοράς. Η δεύτερη μέθοδος, σαφώς έχει ταχύτερη σύγκλιση ωστόσο η πρώτη χρησιμοποιείται
με επιτυχία σε ειδικές περιπτώσεις όπως σε υλικά με έντονη χαλάρωση (stress-softening) (Smith,
1982).

Ο υπολογισμός του μητρώου δυστροπίας για ελαστοπλαστική συμπεριφορά γίνεται
χρησιμοποιώντας στην σχέση (2.12), το μητρώο ιδιοτήτων [Dep] στην θέση του μητρώου ελαστικών
ιδιοτήτων [D]. Επιπλέον, το μητρώο [Dep] χρησιμοποιείται στον ελαστοπλαστικό υπολογισμό των
τάσεων, μετά την επίλυση του συστήματος δυστροπίας. Σύμφωνα με τους Hinton, Owen (1980), ο
υπολογισμός του μητρώου [Dep], γίνεται ως εξής.

Κατά την εκδήλωση ελαστοπλαστικών παραμορφώσεων, το δυναμικό διαρροής (αστοχίας) είναι
σταθερό: F=0, οπότε dF=0. Συνεπώς:
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Οι όροι ως προς κ και εp είναι μη-μηδενικοί μόνο στην περίπτωση κρατυνόμενης πλαστικότητας.
Το κ περιγράφει τις παραμέτρους κράτυνσης. Ο όρος ως προς dεp έχει νόημα για ανισότροπη
κράτυνση. Για ισοτροπική κράτυνση ο όρος dκ είναι συνήθως ίσος με την παρακάτω
αντιπροσωπευτική τιμή της πλαστικής τροπής:
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Ορίζεται η βαθμωτή ποσότητα Α, ως:
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Στο x-fem, γίνεται εφαρμογή ισοτροπικής κράτυνσης στο κριτήριο διαρροής του von Mises. Για
αυτήν την περίπτωση και για εφαπτομενικό μέτρο κράτυνσης H’, η παραπάνω παράμετρος A ισούται
με H’.

Συνεπώς, η μεταβολή του δυναμικού διαρροής γράφεται ως:

dF = aTdσ – ΑΛ 3.31

Όπου a,  η βαθμίδα της επιφάνειας διαρροής, όπως ορίστηκε στο εδάφιο 3.1.3. Ο ρυθμός των
πλαστικών παραμορφώσεων προκύπτει από την βαθμίδα του δυναμικού παραμορφώσεων:

pε  = dεp = Λ∇Q =Λ a’ 3.32

Εφόσον οι συνολικές παραμορφώσεις είναι το άθροισμα των ελαστικών και των πλαστικών
παραμορφώσεων, ισχύει η σχέση:

dε = dεe + dεp = [D]-1dσ + Λ a’ 3.33

Πολλαπλασιάζοντας τα δύο μέλη της σχέσης (3.33) με aT[D], προκύπτει:

aT[D]dε =  aT dσ + Λ  aT[D]a’ 3.34

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (3.31) και (3.34), προκύπτει:

aT[D]dε = ΑΛ +Λ aT[D]a’ 3.35

Λύνοντας ως προς το βαθμωτό Λ :

'][
][

aDaA
dDa

T

T

+
=Λ ε 3.36

Η μεταβολή των τάσεων είναι:

dσ = dσe-Λ [D]a’ 3.37

Συνεπώς, το ελαστοπλαστικό μητρώο [Dep] υπολογίζεται ως:

[Dep] = [D] – [PL] 3.38

Όπου:
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Χρησιμοποιώντας το μητρώο [Dep], υπολογίζεται το μητρώο δυστροπίας για ελαστοπλαστική
συμπεριφορά καθώς και η μεταβολή των τάσεων μετά την επίλυση του συστήματος δυστροπίας.

3.2.2 Υπολογισμός τάσεων

Ο υπολογισμός των τάσεων γίνεται στα σημεία ολοκλήρωσης Gauss, όπου και αποθηκεύονται.
Βάσει των τιμών της τάσης στα σημεία Gauss, υπολογίζονται τα κατάλληλα μητρώα [Dep]. Σε κάθε
υπολογιστικό βήμα, οι υπολογισμένες τιμές βάσει της σχέσεως dσ=[Dep]dε, αθροίζονται στις τάσεις
που προκύπτουν από τα προηγούμενα υπολογιστικά βήματα. Οι Hinton, Owen (1980) προτείνουν τον
παρακάτω αλγόριθμο, ο οποίος εφαρμόζεται με μικρές τροποποιήσεις στο x-fem.

Με χρήση του υπολογισμένου πεδίου μετατοπίσεων, du, υπολογίζεται η μεταβολή στο πεδίο των
τροπών dε, βάσει της σχέσεως:

[dε] = [B]du 3.40

Η μεταβολή dε, μπορεί να περιέχει μόνο ελαστικές παραμορφώσεις ή και πλαστικές. Αρχικά,
υπολογίζεται η μεταβολή στις τάσεις με θεώρηση ελαστικής συμπεριφοράς:

dσ=[D]dε 3.41

Ορίζεται ο ελαστοπλαστικός συντελεστής r. Όταν r=0, η συμπεριφορά είναι πλήρως ελαστική ενώ
όταν r=1, η συμπεριφορά είναι πλήρως ελαστοπλαστική. Ο υπολογισμός πέρα από αυτό το σημείο
διακρίνεται σε δύο περιπτώσεις:

 Η συμπεριφορά στο προηγούμενο βήμα υπολογισμού ήταν ελαστοπλαστική ή
 Η συμπεριφορά στο προηγούμενο βήμα υπολογισμού ήταν ελαστική

Η συμπεριφορά στο προηγούμενο βήμα υπολογισμού ήταν ελαστοπλαστική

Υπολογίζεται το δυναμικό αστοχίας F. Ανάλογα με το πρόσημο του δυναμικού διαρροής,
διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

F<0   Πρόκειται για την περίπτωση της ελαστικής αποφόρτισης, το δε r ισούται με μηδέν, r=0.
F≥≥≥≥0   Πρόκειται για την περίπτωση όπου συνεχίζεται η ελαστοπλαστική συμπεριφορά. Επειδή δε το

δυναμικό κατά την διαρροή πρέπει να ισούται με 0, γίνεται κατάλληλη διόρθωση η οποία
περιγράφεται παρακάτω. Το r τίθεται ίσο με την μονάδα, r=1.

Η συμπεριφορά στο προηγούμενο βήμα υπολογισμού ήταν ελαστική

Υπολογίζεται το δυναμικό αστοχίας F. Ανάλογα με το πρόσημο του δυναμικού αστοχίας
διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

F<0   Η ελαστική συμπεριφορά συνεχίζεται όπως και στο προηγούμενο βήμα, το r τίθεται ίσο με
μηδέν, r=0.

F≥≥≥≥0   Πρόκειται για την περίπτωση της μετάβασης από ελαστική σε ελαστοπλαστική συμπεριφορά.
Πρέπει να υπολογιστεί το κατάλληλο r, 0≤r≤1, το οποίο διαχωρίζει τις ελαστικές από τις
ελαστοπλαστικές παραμορφώσεις.

Ο υπολογισμός του r γίνεται με την αριθμητική μέθοδο της μεθόδου της χορδής (Chapra, Canale,
1988). Αρχική τιμή θεωρείται η 0.5, κατόπιν υπολογίζεται το κατάλληλο r, ώστε:

F{σi-1+(1-r)dσ}=0 3.42
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Οι διαδοχικές δοκιμές τερματίζονται όταν το επίπεδο ακρίβειας φτάσει το 5x10-6. Στο Σχήμα 3.5,
φαίνεται η γραφική αναπαράσταση του συντελεστή r. Στο Πίνακα 3.2, παρουσιάζεται ο κώδικας του
x-fem, για τον υπολογισμό του συντελεστή r.

σ1 σ2

σ3

F=0

ΕΛ

ΠΛ

βήμα  i-1
βήμα i

r
1-r

Σχήμα 3.5: Ο ελαστοπλαστικός συντελεστής r

Οι ελαστικές παραμορφώσεις είναι (1-r)dε, συνεπώς η ελαστική μεταβολή στις τάσεις είναι
τελικά:

dσe=(1-r)[D]dε 3.43

Η ελαστική μεταβολή των τάσεων αθροίζεται στις συνολικές τάσεις. Το υπόλοιπο rdε μέρος των
παραμορφώσεων είναι ελαστοπλαστικές. Ο υπολογισμός της μεταβολής των τάσεων γίνεται μέσω του
μητρώου για ελαστοπλαστική συμπεριφορά [Dep]. Λόγω της μή-γραμμικότητας, ο υπολογισμός
γίνεται σε βήματα. Η τεχνική που χρησιμοποιείται είναι ο επιμερισμός του r σε επιμέρους βήματα.
Στο x-fem χρησιμοποιείται επιμερισμός (r/12), τιμή που δίνει ικανοποιητική ακρίβεια. Όταν
πραγματοποιηθούν τα ελαστοπλαστικά βήματα, γίνεται επιστροφή στην επιφάνεια αστοχίας μέσω
κατάλληλου συντελεστή fac_plast. Αν η επιστροφή γίνεται σε κάθε βήμα (r/12), η ακρίβεια είναι
αυξημένη. Στο x-fem υιοθετείται επιστροφή στην επιφάνεια αστοχίας σε κάθε βήμα.

Οι Hinton, Owen (1980) προτείνουν επιστροφή στην επιφάνεια αστοχίας μέσω συντελεστή
fac_plast, ο οποίος πολλαπλασιάζει όλες τις συνιστώσες του τανυστή τάσεων ισοδύναμα (ισότροπα).
Στην διατριβή αυτή προτείνεται η μεθοδολογία που εφαρμόζεται στο x-fem: πολλαπλασιασμός του
αποκλίνοντος μέρους του τανυστή των τάσεων, ώστε η επιστροφή να γίνεται κάθετα στην επιφάνεια
αστοχίας. Με την μεθοδολογία αυτή εκτελείται επιστροφή στην επιφάνεια αστοχίας με την ελάχιστη
διαδρομή (ελαχιστοποίηση του dσ της επιστροφής στην επιφάνεια).
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F=0
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ΠΛ

Σχήμα 3.6: Επιστροφή στην επιφάνεια αστοχίας σε κάθε βήμα ή στο τελικό βήμα (διακεκομμένη
γραμμή)
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Στον Πίνακα 3.3 παρουσιάζεται ο κώδικας για τον υπολογισμό του συντελεστή fac_plast, μέσω
της αριθμητικής μεθόδου της χορδής. Στον δε Πίνακα 3.1 παρουσιάζεται ο κώδικας του x-fem για τον
ελαστοπλαστικό υπολογισμό των τάσεων.

Πίνακας 3.1: Κώδικας για τον ελαστοπλαστικό υπολογισμό στο x-fem
/******************************************
****************/
/* Calculate stresses on Gauss Points ,
*/
/* Calculate ds tensors
*/
/******************************************
****************/

if((dstr=(sdstr*)malloc((numofelements+1)*s
izeof(sdstr)))==NULL)memerror();
 progress.open("Calculate Stress on Gauss
points",numofelements);
 for(i=1;i<=numofelements;i++){
  progress.refresh(i);

for(j=1;j<=type_nod[element[i].type];j++){
   nod[j]=element[i].node[j];
  }

Kc.input(element[i].type,material[element[i
].material].E,
material[element[i].material].n);
  for(j=1;j<=27;j++){
   float r;

/** First set the current status elastic
**/
   element[i].status[j]=0;

/** Store previous element stress with
minus **/
   dstr[i].sx[j]=-element[i].sx[j];
   dstr[i].sy[j]=-element[i].sy[j];
   dstr[i].sz[j]=-element[i].sz[j];
   dstr[i].sxy[j]=-element[i].sxy[j];
   dstr[i].syz[j]=-element[i].syz[j];
   dstr[i].szx[j]=-element[i].szx[j];
   dstr[i].ep[j]=-element[i].ep[j];

/** Now calculate an elastic stress
increment **/
   Kc.CalcGpStress(i,j,1.0000);

/** Check if the material includes plastic
behaviour laws **/

if(material[element[i].material].type==1||m
aterial[element[i].material].type==2){

 /** Check previous status of gauss point
**/
    switch(element[i].prev_status[j]){
     /** If the point had previously
yielded ...**/
     case 1:
      /** Check stress point if it is
inside or outside the yield locus **/
      if(ff(element[i].sx[j]+stress[1],
            element[i].sy[j]+stress[2],
            element[i].sz[j]+stress[3],
            element[i].sxy[j]+stress[4],
            element[i].syz[j]+stress[5],
            element[i].szx[j]+stress[6],
            element[i].material)
            <IsoHard(i,j)){

       /** Case of Inside:... **/
       /** The stress point is unloading
elastically **/
       element[i].status[j]=0;
       element[i].sx[j]+=stress[1];
       element[i].sy[j]+=stress[2];
       element[i].sz[j]+=stress[3];
       element[i].sxy[j]+=stress[4];
       element[i].syz[j]+=stress[5];
       element[i].szx[j]+=stress[6];
      }
      else{
       /** Case of Outside:... **/
       /** The stress point is still
yielding **/
       /** Set status plastic and r=1
**/
       element[i].status[j]=1;
       r=1.0000;
      }
     break;

     /** If the previous behaviour was
elastic... **/
     case 0:
      /** Check again the stress point **/
      if(ff(element[i].sx[j]+stress[1],
            element[i].sy[j]+stress[2],
            element[i].sz[j]+stress[3],
            element[i].sxy[j]+stress[4],
            element[i].syz[j]+stress[5],
            element[i].szx[j]+stress[6],
            element[i].material)
            <IsoHard(i,j)){
       /** Case of Inside:... **/
       /** The stress point is still
elastic **/
       element[i].status[j]=0;
       element[i].sx[j]+=stress[1];
       element[i].sy[j]+=stress[2];
       element[i].sz[j]+=stress[3];
       element[i].sxy[j]+=stress[4];
       element[i].syz[j]+=stress[5];
       element[i].szx[j]+=stress[6];
      }
      else{
       /** Case of Outside:... **/
       /** This is the case were we have
elastic and el.plastic **/
       /** parts of stress increment
**/
       element[i].status[j]=1;
       /** Calculate the suitable r **/

r=r_elplast(i,j,stress[1],stress[2],stress[
3],stress[4],stress[5],stress[6]);
      }
     break;
    }
   }
   else{ //The case where the material
doesn't includes plastic law
         //Add the elastic increment
    if(element[i].status[j]==0){ //if
elastic - not cracked
     element[i].sx[j]+=stress[1];
     element[i].sy[j]+=stress[2];
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     element[i].sz[j]+=stress[3];
     element[i].sxy[j]+=stress[4];
     element[i].syz[j]+=stress[5];
     element[i].szx[j]+=stress[6];
    }
   }

   /** Now we check the current status if
it is plastic **/
   if(element[i].status[j]==1){

    /** First add the elastic stress
increment **/
    /** Note that if r=1 then no elastic
incr. **/
    element[i].sx[j]+=(1-r)*stress[1];
    element[i].sy[j]+=(1-r)*stress[2];
    element[i].sz[j]+=(1-r)*stress[3];
    element[i].sxy[j]+=(1-r)*stress[4];
    element[i].syz[j]+=(1-r)*stress[5];
    element[i].szx[j]+=(1-r)*stress[6];

    /** The remaining r is plastic
increment   **/
    /** We may make some loops to follow
the "plastic" path **/
    /** see Hinton - Owen
**/

    /** Temporary set loops to 8 until we
found a good method to prevent it **/
    int m;
    float fac;
    float shydro;
    m=12;

    /** Divide r to m parts **/
    r=r/(float)m;

    /** Now make m loops for plastic stress
increment **/
    for(k=1;k<=m;k++){
     Kc.CalcGpStress(i,j,r);
     element[i].sx[j]+=stress[1];

     element[i].sy[j]+=stress[2];
     element[i].sz[j]+=stress[3];
     element[i].sxy[j]+=stress[4];
     element[i].syz[j]+=stress[5];
     element[i].szx[j]+=stress[6];
     element[i].ep[j]+=stress[0];

     /** Now we have to scale the stresses
**/

shydro=(element[i].sx[j]+element[i].sy[j]+e
lement[i].sz[j])/3.000;
     fac=fac_plast(i,j);

element[i].sx[j]=shydro+fac*(element[i].sx[
j]-shydro);

element[i].sy[j]=shydro+fac*(element[i].sy[
j]-shydro);

element[i].sz[j]=shydro+fac*(element[i].sz[
j]-shydro);

element[i].sxy[j]=element[i].sxy[j]*fac;

element[i].syz[j]=element[i].syz[j]*fac;

element[i].szx[j]=element[i].szx[j]*fac;
    }
   }

   /** finaly add element stresses to ds
tensor **/
   dstr[i].sx[j]+=element[i].sx[j];
   dstr[i].sy[j]+=element[i].sy[j];
   dstr[i].sz[j]+=element[i].sz[j];
   dstr[i].sxy[j]+=element[i].sxy[j];
   dstr[i].syz[j]+=element[i].syz[j];
   dstr[i].szx[j]+=element[i].szx[j];
   dstr[i].ep[j]+=element[i].ep[j];
  }
 }
 progress.close();

Πίνακας 3.2: Κώδικας για τον υπολογισμό του συντελεστή r στο x-fem
/*                                                    */
/* This is a function that returns the elasto-plastic */
/* factor r                                           */
/*                                                    */

float r_elplast(int el,int gp,float dsx,float dsy,float dsz,float dsxy,float dsyz,float dszx)
{
 int mat;
 int counts;
 mat=element[el].material;
 float r,rprev,rprev2,fff,fffprev;
 float sx,sy,sz,sxy,syz,szx;
 sx=element[el].sx[gp];
 sy=element[el].sy[gp];
 sz=element[el].sz[gp];
 sxy=element[el].sxy[gp];
 syz=element[el].syz[gp];
 szx=element[el].szx[gp];
 r=1.0000;
 rprev=0.0000;
 counts=0;
 do{
  fff=ff(sx+(1-r)*dsx,sy+(1-r)*dsy,sz+(1-r)*dsz,sxy+(1-r)*dsxy,syz+(1-r)*dsyz,szx+(1-
r)*dszx,mat)-IsoHard(el,gp);
  fffprev=ff(sx+(1-rprev)*dsx,sy+(1-rprev)*dsy,sz+(1-rprev)*dsz,sxy+(1-rprev)*dsxy,syz+(1-
rprev)*dsyz,szx+(1-rprev)*dszx,mat)-IsoHard(el,gp);
  rprev2=r;
  if(fffprev!=fff)
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   r=r-fff*(rprev-r)/(fffprev-fff);
  rprev=rprev2;
  counts++;
 }while( !(fabs(r-rprev)<5.000e-6)&&!(counts>=50)  );
 return r;
}

Πίνακας 3.3: Κώδικας για τον υπολογισμό του συντελεστή fac_plast στο x-fem
/*                                                */
/* This function returns a factor to scale stress */
/* to the plastic behaviour                       */

float fac_plast(int el,int gp)
{
 int mat,counts=0;
 mat=element[el].material;
 float r,rprev,rprev2,fff,fffprev;
 float sx,sy,sz,sxy,syz,szx,sm;
 sx=element[el].sx[gp];
 sy=element[el].sy[gp];
 sz=element[el].sz[gp];
 sxy=element[el].sxy[gp];
 syz=element[el].syz[gp];
 szx=element[el].szx[gp];
 sm=(sx+sy+sz)/3.000;
 r=1.0500;
 rprev=0.9500;
 do{
  fff=ff(sm+(sx-sm)*r,sm+(sy-sm)*r,sm+(sz-sm)*r,sxy*r,syz*r,szx*r,mat)-IsoHard(el,gp);
  fffprev=ff(sm+(sx-sm)*rprev,sm+(sy-sm)*rprev,sm+(sz-
sm)*rprev,sxy*rprev,syz*rprev,szx*rprev,mat)-IsoHard(el,gp);
  rprev2=r;
  if(fffprev!=fff)
   r=r-fff*(rprev-r)/(fffprev-fff);
  rprev=rprev2;
  counts++;
 }while( !(fabs(r-rprev)<5.000e-6)&&!(counts>=50)  );
 return r;
}

3.3 Κριτήρια διαρροής και αστοχίας ισότροπων μέσων
Στην παρούσα ενότητα, γίνεται ανασκόπηση των κριτηρίων διαρροής και αστοχίας ισότροπων

μέσων που εφαρμόζονται στο x-fem. Τα κριτήρια αστοχίας που αφορούν γεωτεχνικά υλικά, όπως
αυτά των Mohr-Coulomb και Hoek-Brown, παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 4.

3.3.1 Τα κριτήρια διαρροής Tresca, von Mises

Σύμφωνα με την υπόθεση του Tresca (1868), η έναρξη της διαρροής σε υλικό με όλκιμη
συμπεριφορά γίνεται όταν η μέγιστη διατμητική τάση λάβει κάποια κρίσιμη τιμή (Μαρκέτος, 1992α):

Τ=− k
2

31 σσ 3.44

Η κρίσιμη τιμή της διατμητικής τάσης kT είναι η αντοχή σε καθαρή διάτμηση, όπως προκύπτει
από το πείραμα της στρέψης ή το ½ της μονοαξονικής αντοχής σε εφελκυσμό (½Y). Η παράσταση του
κριτηρίου στον χώρο (σ1,σ2,σ3) είναι εξάπλευρο πρίσμα (Σχήμα 3.7).
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το κριτήριο του Tresca γράφεται ως:

F(√J2,θ) = Q = √J2cosθ - kT 3.45
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Τα βαθμωτά μεγέθη C1,C2,C3 για το κριτήριο του Tresca είναι:

C1=0, C2=cosθ(1+tanθtan3θ), 
( )22

3
2

sin3

J
C θ= 3.46

Σχήμα 3.7: Επιφάνεια διαρροής, κριτήριο Tresca

Σύμφωνα με το κριτήριο διαρροής του von Mises (1913), η έναρξη της διαρροής γίνεται όταν το
έργο της συνόγκου παραμόρφωσης λάβει την τιμή του αντίστοιχου έργου που επιτελείται μέχρι την
έναρξη της διαρροής του υλικού σε καθαρό εφελκυσμό. (Μαρκέτος 1992α). Το κριτήριο του von
Mises αγνοεί το έργο της συμμόρφου παραμόρφωσης και αυτή είναι η αδυναμία του κριτηρίου, καθώς
είναι αδύνατη η συμμετοχή της ιδιότητας της διαφορετικής αντοχής σε θλίψη και εφελκυσμό. Η
διαφορετική  τιμή της αντοχής σε θλίψη και εφελκυσμό είναι μία ιδιότητα που ισχύει σε όλα τα υλικά.
Η αδυναμία αυτή, εξαλείφεται με την εφαρμογή του κριτηρίου του παραβολοειδούς εκ περιστροφής
(εδάφιο 3.3.3).

Το κριτήριο του von Mises γράφεται συναρτήσει της αναλλοίωτης J2:

( )
3

22

2
YJ = 3.47

Όπου Υ, η αντοχή σε μονοαξονική θλίψη. Το κριτήριο μπορεί να εκφραστεί ισοδύναμα, ως
κριτήριο της οκτάεδρης διατμητικής τάσης (Ros, Eichinger, 1926, αναφορά Μαρκέτος 1992α). Το
δυναμικό διαρροής για το κριτήριο του von Mises είναι:

F(√J2) = Q = √3√J2-Υ 3.48

Τα βαθμωτά μεγέθη C1,C2,C3 για το κριτήριο του von Mises είναι:

C1=0, C2=√3, C3=0 3.49

Η γεωμετρική αναπαράσταση του κριτηρίου στον χώρο (σ1,σ2,σ3), είναι κύλινδρος με άξονα τον
υδροστατικό άξονα:

Σχήμα 3.8: Η επιφάνεια διαρροής για το κριτήριο von Mises
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Για kT=Y/2, σε κάθε περίπτωση, ο κύλινδρος του κριτηρίου του von Mises περιγράφει το
εξάπλευρο πρίσμα του κριτηρίου του Tresca.

Σχήμα 3.9: Κριτήρια διαρροής von Mises – Tresca (Μαρκέτος, 1992α)

3.3.2 Το κριτήριο διαρροής Drucker-Prager

Το κριτήριο των Drucker-Prager (1952) είναι μία μαθηματική τροποποίηση στο κριτήριο του von
Mises, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η επιρροή της υδροστατικής συνιστώσας. Το δυναμικό διαρροής
του κριτηρίου είναι:

F(I1,√J2) = aI1 + √J2 – k 3.50

Στην περίπτωση εφαρμογής μη-συσχετισμένου νόμου ροής, χρησιμοποιείται το παρακάτω
δυναμικό παραμορφώσεων:

Q(I1,√J2) = a’I1 + √J2 – k’ 3.51

Όταν a=0, k=Y/√3, το κριτήριο των Drucker-Prager ισοδυναμεί με το κριτήριο του von Mises. Σε
κάθε άλλη περίπτωση, η επιφάνεια αστοχίας είναι κώνος με άξονα τον υδροστατικό άξονα.

σ1

σ2

σ3

Σχήμα 3.10: Η επιφάνεια αστοχίας για το κριτήριο Drucker-Prager

Τα βαθμωτά μεγέθη C1,C2,C3 για το κριτήριο των Drucker-Prager είναι:

C1=a, C2=√3, C3=0 3.52

Όταν χρησιμοποιείται μη-συσχετισμένος νόμος ροής, τα βαθμωτά μεγέθη C1’,C2’,C3’ είναι:

C1’=a’, C2’=√3, C3’=0 3.53

Ο κύλινδρος του κριτηρίου Drucker-Prager μπορεί να προσαρμοστεί στην επιφάνεια τύπου
πυραμίδας του κριτηρίου Mohr-Coulomb (βλέπε κεφάλαιο 4). Όταν η επιφάνεια του κριτηρίου
Drucker-Prager περιγράφει την επιφάνεια του κριτηρίου Mohr-Coulomb, τότε οι παράμετροι k και a,
υπολογίζονται μέσω των παραμέτρων φ (γωνία εσωτερικής τριβής) και c (συνοχή) από τις παρακάτω
σχέσεις:
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Όταν δε η επιφάνεια του κριτηρίου Mohr-Coulomb περιγράφει την επιφάνεια του κριτηρίου
Drucker-Prager, τότε οι παράμετροι k και a υπολογίζονται από τις παρακάτω σχέσεις:
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φ
φ

φ
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+
=

+
= cka 3.55

Αν η γωνία εσωτερικής τριβής φ=0, τότε η προσαρμογή των κριτηρίων είναι η περίπτωση της
προσαρμογής των επιφανειών των κριτηρίων Tresca και von Mises. Το κριτήριο των Drucker-Prager,
έχει θεωρητική αξία, καθώς έχει περιορισμένη εφαρμογή σε πρακτικά προβλήματα. Το πλεονέκτημα
του κριτηρίου έναντι του κριτηρίου των Mohr-Coulomb, είναι η συμμετοχή της ενδιάμεσης κύριας
τάσης σ2, εν τούτοις φαίνεται να μη προσαρμόζεται καλά στα πειραματικά δεδομένα της
εδαφομηχανικής.

3.3.3 Το κριτήριο αστοχίας του παραβολοειδούς εκ περιστροφής

Σύμφωνα με τον Π. Σ. Θεοχάρη (Theocaris, 1983, 1987), είναι δυνατή η έκφραση ενός κριτηρίου
αστοχίας για ισότροπα μέσα, όπου θα είναι δυνατή η συμμετοχή της ιδιότητας της διαφορετικής
αντοχής σε θλίψη και εφελκυσμό. Το κριτήριο αυτό έχει σαφή ενεργειακή θεμελίωση καθώς η
αστοχία γίνεται όταν η ελαστική στροφική ενέργεια λάβει κάποια κρίσιμη τιμή που εξαρτάται από την
υδροστατική συνιστώσα. Έτσι, συμμετέχουν εξίσου οι ενέργειες συνόγκου και σύμμορφης
παραμόρφωσης. Ένα τέτοιο κριτήριο αστοχίας είχε προταθεί και από τον Schleicher (1925) με την
μορφή ενός ελλειψοειδούς  εκ περιστροφής στον χώρο (σ1,σ2,σ3). Το κριτήριο που προτείνει ο
καθηγητής Θεοχάρης, όταν παρασταθεί σε χώρο (σ1,σ2,σ3), έχει παραβολική επιφάνεια και αξονική
συμμετρία, συνεπώς είναι ένα παραβολοειδές εκ περιστροφής με άξονα τον υδροστατικό άξονα.
Ανήκει δε στην οικογένεια του κριτηρίου του ελλειπτικού παραβολοειδούς (Theocaris, Filippidis,
1987).

Το κριτήριο αστοχίας γράφεται ως:

(σ1-σ2)² + (σ2-σ3)² + (σ1-σ3)² + 2(R-1)(σ1+σ2+σ3)σT = 2RσT² 3.56

Η παράμετρος σT είναι η μονοαξονική αντοχή σε εφελκυσμό ενώ η παράμετρος R, ο λόγος της
μονοαξονικής αντοχής σε θλίψη προς τη μονοαξονική αντοχή σε εφελκυσμό:

R = σC/σT 3.57

Όταν R=1, το κριτήριο αστοχίας μεταπίπτει σε αυτό του von Mises. Μέσω των τιμών του R αλλά
και της συμμετοχής της Ι1, σύμφωνα δε με τον Π. Θεοχάρη (Theocaris, 1999), είναι δυνατή η εξέταση
της ψαθυρής ή της όλκιμης συμπεριφοράς κατά την αστοχία. Σύμφωνα δε με πειραματικά δεδομένα
της βιβλιογραφίας (Theocaris, 1983, 1987, 1994), η προσαρμογή του κριτηρίου στα πειραματικά
δεδομένα είναι ικανοποιητική και επιπλέον, προβλέπει ρεαλιστικές παραμορφώσεις όγκου.

Το κριτήριο γράφεται συναρτήσει των αναλλοίωτων ως εξής:

3(√J2)²+(σC-σT)I1 = σCσT 3.58

Χρησιμοποιείται ο συσχετισμένος νόμος ροής (Q≡F). Τα δε βαθμωτά μεγέθη C1,C2,C3 για το
κριτήριο του παραβολοειδούς είναι:

C1=σC-σT, C2=6√J2, C3=0 3.59

Σύμφωνα με τις σχέσεις (3.58) και (3.59) γίνεται η εφαρμογή του κριτηρίου αστοχίας στο
λογισμικό x-fem. Από διερεύνηση που έγινε σε γνωστούς κώδικες της ΜΠΣ, το x-fem είναι ο μόνος
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κώδικας που διαθέτει εγγενή υλοποίηση του κριτηρίου του παραβολοειδούς εκ περιστροφής. Στην
ενότητα που ακολουθεί, διερευνάται η εφαρμογή του x-fem στην επίλυση προβλήματος
ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς με χρήση του κριτηρίου του παραβολοειδούς εκ περιστροφής.

Η γεωμετρική απεικόνιση της επιφάνειας αστοχίας του κριτηρίου, φαίνεται στο Σχήμα 3.11:

Σχήμα 3.11: Η επιφάνεια αστοχίας για το κριτήριο του παραβολοειδούς εκ περιστροφής (Theocaris,
1994)

3.4 Επίλυση προβλήματος ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς – ισότροπο
μέσο

Επιλύεται το πρόβλημα της ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς σε πλάκα με εγκοπές, σε επίπεδη
ένταση, υπό αξονικό εφελκυσμό. Το πρόβλημα έχει διερευνηθεί εκτενώς από τον καθηγητή Ε.Γ.
Μαρκέτο (1963) με πειραματικές μεθόδους. Τα πειράματα της διατριβής του καθηγητή Μαρκέτου
είναι ιδιαίτερα αξιόλογα και χρησιμοποιούνται για να ελεγχθεί η αξιοπιστία του αλγόριθμου
ελαστοπλαστικής επίλυσης του x-fem. Τα πειράματα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς και
από άλλους ερευνητές για τον έλεγχο της αξιοπιστίας αριθμητικών επιλύσεων όπως από τους
Zienkiewitz και Αστρεινίδη.

Η πειραματική μελέτη αφορά λεπτές πλάκες από χάλυβα, πάχους 4 mm και πλάτους 180 mm. Οι
εγκοπές έχουν βάθος 45 mm έκαστη, ώστε το ελάχιστο πλάτος της πλάκας να είναι 90mm. Οι εγκοπές
έχουν κλίση 120°, 90°, 60° και 0°, εφαρμόζεται δε στρογγύλευση ακτίνας καμπυλότητας r=8mm. Οι
πλάκες έχουν συμμετρία ως προς τους δύο κεντροβαρικούς άξονες.

Το υλικό κατασκευής των πλακών είναι χάλυβας, U.S.S. «T1», με όριο διαρροής σy=755.4 MPa,
μέτρο ελαστικότητας E=206GPa και λόγο εγκάρσιας παραμόρφωσης ν=0.30. Το υλικό αυτό
παρουσιάζει με πολύ καλή προσέγγιση, ελαστική – τέλεια πλαστική συμπεριφορά.

Το πείραμα προσομοιώνεται μέσω μοντέλου 76 πεπερασμένων στοιχείων σε 370 κόμβους. Τα
πεπερασμένα στοιχεία είναι δεύτερης τάξης κοντά στην εγκοπή και πρώτης τάξης στο τμήμα με
πλάτος 180mm. Ως κριτήριο αστοχίας χρησιμοποιείται το παραβολοειδές εκ περιστροφής με λόγο
αντοχών σε θλίψη και εφελκυσμό R=1.1. Αυτή είναι μία παραδεκτή τιμή (σC/σT), που ισχύει για τους
περισσότερους χάλυβες (McClintock, Argon, 1966 – Hertzberg, 1989). Εξετάζεται το ¼ του
προβλήματος, εκμεταλεύοντας την διπλή συμμετρία του προβλήματος. Η γεωμετρία του μοντέλου
πεπερασμένων στοιχείων φαίνεται στο Σχήμα 3.12:
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Σχήμα 3.12: Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων για την πλάκα με εγκοπές

Επιπλέον, η προσομοίωση γίνεται με εξωτερική επιβολή μετατοπίσεων, όπως δηλαδή γίνεται σε
κάποιο πείραμα εφελκυσμού. Η αρχική καταπόνηση είναι εφελκυσμός της τάξεως ε=0.045% ώστε το
μοντέλο να συμπεριφέρεται ελαστικά. Στο Σχήμα 3.13 φαίνεται η κατανομή των ισόχρωμων κατά την
ελαστική συμπεριφορά.

Σχήμα 3.13: Ισόχρωμες καμπύλες κατά την ελαστική συμπεριφορά

Η προσομοίωση πέρα από το σημείο ε=0.045% συνεχίζεται σε βήματα δε=0.0045%. Στο σημείο
ε=0.0864%, το σύστημα αρχίζει να συμπεριφέρεται ελαστοπλαστικά. Πέρα από αυτό το σημείο η
συμπεριφορά είναι μή-γραμμική. Στο Σχήμα 3.14 παρουσιάζεται η καμπύλη τάσεων-τροπών. Στο
Σχήμα 3.15 παρουσιάζεται η σύγκριση του ελαστοπλαστικού συνόρου που προκύπτει από την
επίλυση με το x-fem με το ελαστοπλαστικό σύνορο από τα πειράματα του καθηγητή Μαρκέτου, για
επίπεδο φόρτισης (μέσης τάσης στην εγκοπή) σm=472.8 MPa / 48.2 Kg/mm².
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Σχήμα 3.14: Μή-γραμμική καμπύλη σm – ε

Σχήμα 3.15: (α) Ελαστοπλαστικό σύνορο για επίπεδο μέσης τάσης σm=472.8 MPa / 48.2 Kg/mm² (β)
Ελαστοπλαστικά σύνορα σύμφωνα με τον Μαρκέτο (1963)

Η σύγκριση γίνεται μέσω των διαγραμμάτων του εύρους της πλαστικής ζώνης, συναρτήσει της
μέσης τάσης στην εγκοπή. Στο Σχήμα 3.16 παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα του
καθηγητή Μαρκέτου. Στο Σχήμα 3.17 παρουσιάζεται η μετακίνηση του ελαστοπλαστικού συνόρου,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του x-fem. Στο ίδιο διάγραμμα, έπειτα, γίνεται σύγκριση με τα
πειραματικά αποτελέσματα.

Σχήμα 3.16: Μετακίνηση του ελαστοπλαστικού συνόρου, Μαρκέτος (1963)
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Σχήμα 3.17: Μετακίνηση ελαστοπλαστικού συνόρου σύμφωνα με το x-fem και τα πειραματικά
αποτελέσματα του Μαρκέτου (1963)

Εξετάζοντας το Σχήμα 3.17 αλλά και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, η σύγκλιση των αποτελεσμάτων
του x-fem και του πειράματος, κρίνεται ικανοποιητική. Συνεπώς, ο αλγόριθμος του x-fem για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς κρίνεται αξιόπιστος και ακριβής.

3.5 Ανακεφαλαίωση
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς.

Γίνεται αναφορά στην μονοδιάστατη ανάλυση και εκτενής ανάπτυξη για την περίπτωση της
τρισδιάστατης ανάλυσης. Προτείνεται κατάλληλη μεθοδολογία για την ανάλυση των προβλημάτων
ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων και ειδικότερα με το x-fem.
Γίνεται ανασκόπηση των κριτηρίων διαρροής και αστοχίας ισότροπων μέσων, εξετάζεται ειδικά το
κριτήριο του παραβολοειδούς εκ περιστροφής. Κατόπιν, επιλύεται πρόβλημα ελαστοπλαστικής
συμπεριφοράς, με χρήση του x-fem και εφαρμογή του κριτηρίου του παραβολοειδούς εκ
περιστροφής. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με πειραματικά αποτελέσματα της διεθνούς
βιβλιογραφίας, παρουσιάζεται δε ικανοποιητική σύγκλιση.





4 Η αντοχή της βραχομάζας

Στο κεφάλαιο 3 γίνεται αναφορά στις θεωρίες μετελαστικής συμπεριφοράς, στους καταστατικούς
νόμους και στα κριτήρια αστοχίας. Τα κριτήρια διαρροής που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 3,
αφορούν υλικά με όλκιμη συνήθως, συμπεριφορά (π.χ. μέταλλα), αλλά και κριτήρια όπως τα κριτήρια
με παραβολική μορφή (το κριτήριο αστοχίας του παραβολοειδούς εκ περιστροφής, ΕΠ) και το
κριτήριο των Drucker-Prager. Η αστοχία των πετρωμάτων και της βραχομάζας δεν περιγράφονται
βέλτιστα από κριτήρια διαρροής του τύπου του von Mises, κυρίως επειδή δεν λαμβάνουν υπόψη την
επιρροή της υδροστατικής συνιστώσας. Η αστοχία δε των πετρωμάτων και της βραχομάζας είναι
ψαθυρού τύπου εν γένει, ειδικά σε χαμηλό επίπεδο παραπλεύρων τάσεων. Επιπλέον, η θραύση των
πετρωμάτων γίνεται με μηχανισμούς όπως, η διεύρυνση και η διάδοση των προϋπαρχόντων
διακλάσεων, τόσο σε εφελκυστικό όσο και σε θλιπτικό πεδίο τάσεων.

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται αναφορά στα κριτήρια αστοχίας που αφορούν σε πετρώματα και
βραχομάζα που συμπεριφέρονται ισότροπα. Ακολούθως, γίνεται αναφορά στην ανισότροπη
συμπεριφορά της ΚΔΒ (βλ. κεφάλαιο 1). Παρουσιάζονται κριτήρια αστοχίας ασυνεχειών και
εφαρμόζονται σε κριτήρια αστοχίας της ΚΔΒ.

Γίνεται αναφορά στο κριτηρίου του Amadei (1986, 1988) για ΚΔΒ. Το κριτήριο γενικεύεται,
διερευνάται και επεκτείνεται στο κεφάλαιο 7, στα πλαίσια της πρωτοτυπίας της διατριβής.

Η ανάλυση σε αυτό το κεφάλαιο αφορά την θεώρηση ισοδύναμου συνεχούς μέσου, στην θέση του
ασυνεχούς μέσου που αντιπροσωπεύει η ΚΔΒ. Στο κεφάλαιο 1, γίνεται εκτενής αναφορά στις
προϋποθέσεις, ώστε να είναι έγκυρη η ανάλυση με τη θεώρηση συνεχούς μέσου.

4.1 Θεωρίες για ισότροπα μέσα
Η βραχομηχανική αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων την κατάσταση αστοχίας των πετρωμάτων και της

βραχομάζας. Εν γένει τα πετρώματα, όπως γίνεται αναφορά στο κεφάλαιο 1, συμπεριφέρονται
ανισότροπα με εξαιρέσεις ορισμένους πυριγενείς και ιζηματογενής σχηματισμούς. Η δε βραχομάζα,
όταν είναι ΕΔΒ ή κατακερματισμένη βραχομάζα, συμπεριφέρεται με πολύ καλή προσέγγιση,
ισότροπα. Οι θεωρίες που εφαρμόζονται στην θραύση τέτοιων υλικών περιλαμβάνουν θεωρίες
ψαθυρής θραύσης και προβλέπουν δε παραμορφώσεις με μεταβολή όγκου (διόγκωση – dilation) κατά
την μετελαστική συμπεριφορά.

Η ένταση που προκαλεί την θραύση των πετρωμάτων καθώς και της βραχομάζας εξαρτάται από
τα μηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά καθώς και από τον όγκο που εξετάζεται (αναφορά,
Σοφιανός, 1999). Οι εργαστηριακές δοκιμές, καθώς και οι δοκιμές μεγάλης κλίμακας (large scale
test), παρέχουν διαφορετικές εκτιμήσεις των μεγεθών της αντοχής (ISRM, 1972, 1978), αυτή δε είναι
η ιδιαιτερότητα της βραχομηχανικής.

Οι δοκιμές αντοχής των πετρωμάτων γίνονται με διαφορετικές μεθοδολογίες (σημειακές δοκιμές,
δοκιμές μονοαξονικής/τριαξονικής θλίψης, Βραζιλιανή δοκιμή, αντοχή σε κάμψη). Διαφορετικές
μεθοδολογίες καθώς και περαιτέρω διαφοροποιήσεις στις μεθοδολογίες, παρέχουν, ενδεχομένως,
διαφορετικές εκτιμήσεις της αντοχής. Για παράδειγμα, οι δοκιμές μονοαξονικής θλίψης παρέχουν
διαφορετικές τιμές όταν η διάταξη επιβολής θλίψης είναι μικρής ή μεγάλης παραμορφωσιμότητας.
Στην δεύτερη περίπτωση, η θραύση είναι ακαριαία καθώς γίνεται απελευθέρωση της ελαστικής
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ενέργειας που συσσωρεύεται στην διάταξη. Μία διάταξη μικρής παραμορφωσιμότητας παρέχει πιο
αξιόπιστη εκτίμηση καθώς και παρακολούθηση της μετελαστικής συμπεριφοράς.

4.1.1 Η θεωρία των Mohr-Coulomb (1773, 1900)

Το κριτήριο του Mohr (1900) θεωρεί αστοχία λόγω ολίσθησης σε ένα επίπεδο. Η αστοχία
περιγράφεται αριθμητικά, με έναν κρίσιμο συνδυασμό της κάθετης (σn) και της διατμητικής τάσης (τn)
που δρουν στο επίπεδο αστοχίας. Ο κρίσιμος αυτός συνδυασμός περιγράφεται από τη σχέση:

τn = f(σn) 4.1

Κατά την αστοχία ισότροπου μέσου, η διεύθυνση του επιπέδου αστοχίας είναι ανεξάρτητη από τις
ιδιότητες του υλικού και εξαρτάται μόνο από την διεύθυνση της έντασης, μέσω της διεύθυνσης των
κύριων τάσεων. Ωστόσο, όταν το επίπεδο αστοχίας είναι προδιαγεγραμμένο (λ.χ. επίπεδο διάκλασης),
η συμπεριφορά είναι ανισότροπη. Η σχέση (4.1), εφόσον ισχύει ο νόμος τριβής του Coulomb (1773),
εκφράζεται ως (θλίψη θετική):

τn = σn tanφ + c 4.2

Η σχέση (4.2) είναι η έκφραση του κριτηρίου αστοχίας Mohr – Coulomb σε όρους διατμητικής
και ορθής τάσης. Οι παράμετροι του κριτηρίου είναι δύο: η γωνία τριβής φ και η συνοχή c. Η συνοχή
έχει μονάδες τάσης. Στο Σχήμα 4.1, φαίνεται η γραφική παράσταση του κριτηρίου σε άξονες τ και σ
όπως προκύπτει ως περιβάλλουσα αστοχίας από πειράματα τριαξονικής θλίψης.

Σχήμα 4.1: Η περιβάλλουσα αστοχίας Mohr-Coulomb, θλίψη θετική

Η σχέση (4.2) γράφεται συναρτήσει των κυρίων τάσεων σ1, σ3 (γεωτεχνική προσήμανση, θλίψη
θετική):

pp KcK 231 +=σσ 4.3

Ο συντελεστής Kp είναι γνωστός στην εδαφομηχανική ως συντελεστής παθητικής ώθησης και
είναι ίσος με tan²(45°+φ/2). Η σχέση (4.3) είναι γνωστή από την εδαφομηχανική ως παθητική
κατάσταση Rankine (Craig, 1992). Όταν εφαρμόζεται η θεωρία Mohr-Coulomb σε ισότροπο μέσο, η
αστοχία θα συμβεί σε επίπεδο που σχηματίζει γωνία 45°+φ/2 με την μέγιστη κύρια τάση σ1.

Η σχέση (4.3) συναρτήσει των (I1, √J’2, θ) είναι το δυναμικό αστοχίας και γράφεται ως εξής
(εφελκυσμός θετικός):

( ) φφθθφθ cossinsin
3
1cossin

3
,, 2

1
21 cJIJIF −



 −+= 4.4

Η γραφική παράσταση της (4.4) είναι μια μη-κανονική, εξάπλευρη πυραμίδα, όπως φαίνεται στο
Σχήμα 4.2.
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Σχήμα 4.2: Η πυραμίδα του κριτηρίου Mohr – Coulomb (α), τομή με το αποκλίνον επίπεδο (β)

Στο Σχήμα 4.2 (β) φαίνεται η τομή της πυραμίδας με το αποκλίνον επίπεδο και η γραφική
παράσταση της γωνίας του Lode (θ). Εξετάζοντας την σχέση (4.4), η παράγωγος της F ως προς θ είναι
ασυνεχής για τιμές θ=±30° και έτσι παρουσιάζονται ακμές. Αυτή είναι μία ιδιότητα των κριτηρίων
αστοχίας που δεν λαμβάνουν υπόψη την επιρροή της ενδιάμεσης κύριας τάσης (σ2). Σε αυτά τα
κριτήρια αστοχίας, ο αλγόριθμος επίλυσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα κάνοντας την
απαραίτητη εξομάλυνση: Για |θ|>29.5°, F(I1, √J2, θ) = F(I1, √J2, ±29.5°).

Η αντοχή σε μονοαξονική θλίψη, συνδέεται με τις παραμέτρους φ, c, μέσω της σχέσης:

φ
φσ

sin1
cos2
−

= c
c

4.5

Όταν δε φ=0°, το κριτήριο Mohr-Coulomb μεταπίπτει σε κριτήριο Tresca και: σc=2c.

Το κριτήριο των Mohr-Coulomb, όταν χρησιμοποιηθεί σε συσχετισμένο νόμο ροής (Q≡F),
παρουσιάζει κλίση του ρυθμού pε  ως προς τον υδροστατικό άξονα, 90°-φ. Ως συνέπεια αυτού,

υπολογίζεται μεταβολή όγκου κατά την ολίσθηση, η οποία χαρακτηρίζεται από εγκάρσια στην
ολίσθηση κίνηση μεγέθους φ, ιδιαίτερα μεγάλη για τα περισσότερα υλικά. Έστω πως η παρατηρημένη
διόγκωση είναι δ<φ. Ένας μη-συσχετισμένος νόμος ροής πρέπει να εκφραστεί ώστε η αστοχία να
γίνεται βάσει του φ αλλά η μεταβολή όγκου να υπολογίζεται βάση μίας γωνίας δ. Προς τούτο,
ορίζεται το παρακάτω δυναμικό παραμορφώσεων Q (αναφορά, λογισμικό Phase 2):

2
3

sin
3

21 JIQ += δ 4.6

Το παραπάνω δυναμικό είναι μία εξομαλυμένη επιφάνεια. Τα βαθμωτά μεγέθη για την υλοποίηση
του μή-γραμμικού αλγορίθμου (x-fem) είναι:
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Η υλοποίηση του Mohr-Coulomb στο x-fem περιέχει υλοποίηση με συσχετισμένο νόμο ροής
(Q≡F), καθώς και υλοποίηση με μη-συσχετισμένο νόμο ροής, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Η εμβέλεια εφαρμογής του νόμου Mohr-Coulomb στην βραχομηχανική είναι περιορισμένη στην
πρόβλεψη της θραύσης των πετρωμάτων. Εν τούτοις, ο νόμος εφαρμόζεται στην αστοχία της
βραχομάζας, ειδικότερα της ΕΔΒ ή της κατακερματισμένης βραχομάζας. Η προϋπόθεση της



78 Στέφανου Κοζάνη, Διδακτορική Διατριβή

εφαρμογής είναι ο προσδιορισμός των παραμέτρων φ και c, μή-γραμμικό πρόβλημα, που εξαρτάται
μεταξύ άλλων από το καθεστώς των επί τόπου τάσεων. Όταν η βραχομάζα έχει μεγάλο βαθμό
κερματισμού, σε επίπεδο τεμαχών – διαβαθμισμένου υλικού, η εφαρμογή του νόμου είναι βέλτιστη.

4.1.2 Η θεωρία του Griffith (1921)

Σύμφωνα με τον Griffith, η θραύση έχει ως σημεία εκκίνησης ρωγμές του υλικού όπου
παρουσιάζεται συγκέντρωση τάσεων στις αιχμές τους (περιοχές με μηδενική σχεδόν, ακτίνα
καμπυλότητας). Η θραύση, σύμφωνα με την θεωρία του Griffith είναι ψαθυρή και μπορεί να
εφαρμοστεί σε υλικά που μπορούν να αστοχήσουν με αυτό τον τρόπο. (Αναφορά, Σακελλαρίου,
2001). Ο Griffith έκανε τα πειράματά του σε γυαλί, ένα υλικό που έχει έντονα ψαθυρή συμπεριφορά.
Στο Σχήμα 4.3 φαίνεται η εκκίνηση της διάδοσης της ρωγμής από μια αρχική ιδεατή ρωγμή
ελλειπτικού σχήματος, σε θλιπτικό πεδίο και επίπεδη ένταση.

Σχήμα 4.3: Η διάδοση της ρωγμής σύμφωνα με τον Griffith

Η θεωρία του Griffith έχει το χαρακτηριστικό της «ενεργειακής θεμελίωσης». Συγκεκριμένα η
βασική υπόθεση της θεωρίας είναι: «Μια προϋπάρχουσα ρωγμή θα επεκταθεί όταν η συνολική
δυναμική ενέργεια του συστήματος των φορτίων και του υλικού μειώνεται ή παραμένει σταθερή για
μία αύξηση του μήκους της ρωγμής». Το κριτήριο μπορεί να εκφραστεί συναρτήσει των κυρίων
τάσεων σ1 και σ2 (θλίψη θετική) ως εξής:

(σ1-σ2)² = 8σt(σ1+σ2) εάν σ1+3σ2>0 και σ2=-σt όταν σ1+3σ2<0 4.9

Ο όρος σt της (4.9) είναι η αντοχή σε μονοαξονικό εφελκυσμό. Είναι φανερό πως για σ2=0 ⇒
σ1 = 8σt, δηλαδή η αντοχή σε θλίψη είναι 8 φορές μεγαλύτερη από την αντοχή σε εφελκυσμό (σc=8σt),
ένας σοβαρός περιορισμός για την εφαρμογή του κριτηρίου στην βραχομηχανική. Το κριτήριο του
Griffith μπορεί να παρασταθεί σε άξονες τ και σn ως εξής:

τ² = 4σt(σt+σn) 4.10

Οι σχέσεις (4.9) και (4.10) μπορούν να παρασταθούν γραφικά, όπως στο Σχήμα 4.4:

Σχήμα 4.4: Το κριτήριο αστοχίας Griffith

Η θεωρία του Griffith έχει ισχύ για συνθήκες ανοικτής ρωγμής. Εν τούτοις, σε θλιπτικό πεδίο η
ρωγμή κλείνει και η αντίστασή σε θραύση οφείλεται πλέον στην τριβή μεταξύ των τοιχωμάτων της
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ρωγμής (Σακελλαρίου, 1989, Theocaris, Sakellariou, 1990, 1991). Εφόσον οι ρωγμές είναι κλειστές,
οι περιβάλλουσες (σ1,σ3) και (τ,σ) είναι ευθύγραμμες, ενώ στην περίπτωση που είναι ανοικτές, οι
περιβάλλουσες είναι παραβολές, όπως στο Σχήμα 4.4. Η θεωρία που εξετάζει την αστοχία, όταν οι
ρωγμές είναι κλειστές είναι η τροποποιημένη θεωρία του Griffith.

Ο Murrel (1965) επεκτείνει την θεωρία του Griffith στις τρεις διαστάσεις, ώστε να συμμετέχουν
και οι τρεις κύριες τάσεις στην αστοχία. Σύμφωνα με την θεωρία του Murrel, η επιφάνεια αστοχίας
είναι ένα παραβολοειδές εκ περιστροφής, που εφάπτεται στα επίπεδα σ1=-Τ0, σ2=-Τ0 και σ3=-Τ0. Το
κριτήριο είναι:

octooct T στ 8= 4.11

Το δυναμικό αστοχίας (εφελκυσμός θετικός):

( ) ( )
33

2, 12

221
IJJIF cσ+= 4.12

Το κριτήριο του Griffith έχει υποστεί επιπλέον τροποποιήσεις έτσι ώστε να προσαρμόζεται στα
δεδομένα της βραχομηχανικής. Τέτοιες τροποποιήσεις έχουν προταθεί από τον Fairhust (1964) και
άλλους. Η δε παραβολική φύση διατηρείται σε όλα τα κριτήρια της βραχομηχανικής όπως Hoek-
Brown (1980), Bieniawsky (1974), Ramamurth et al (1985), Johnston (1985), Yoshida (1990), Balmer
(1952) και Sheorey et al (1989) (Αναφορές, Σοφιανός, 1999). Τα κριτήρια αστοχίας του παρόντος
εδαφίου δεν υλοποιούνται στο x-fem.

4.1.3 Το εμπειρικό κριτήριο Hoek-Brown (1980)

Οι Hoek-Brown ανέπτυξαν ένα εμπειρικό κριτήριο που περιγράφει την ψαθυρή αστοχία της
βραχομάζας αλλά και των πετρωμάτων. Η αστοχία προβλέπεται σύμφωνα με τα μηχανικά και τα
δομικά χαρακτηριστικά του πετρώματος – βραχομάζας. Το κριτήριο έχει εφαρμογή σε ΕΔΒ ή
κατακερματισμένη βραχομάζα, με ισότροπη συμπεριφορά. Η ανάπτυξη του κριτηρίου βασίστηκε στις
εξής παρατηρήσεις (Hoek, 1983):

 Η αστοχία ακολουθεί παραβολικό νόμο σ1,σ3 ή τ,σ, σύμφωνα με την ενεργειακή θεμελίωση του
κριτηρίου του Griffith. Αυτή η παρατήρηση έγινε αρχικά επί τόπου, στις θραύσεις πετρωμάτων σε
βαθιές στοές μεταλλείων.

 Η αστοχία ενός συστήματος βραχομάζας με 4 και πλέον συστήματα διακλάσεων γίνεται ισότροπα
σύμφωνα με πειραματικές (Hoek, 1983) και θεωρητικές (Bray, 1967) παρατηρήσεις.

Ο νόμος των Hoek-Brown, εκφράζεται μέσω της παρακάτω σχέσης (θλίψη θετική):

σ1 = σ3 + (mσ3σc + sσc²)½ 4.13

Οι παράμετροι που υπεισέρχονται στο κριτήριο είναι η αντοχή σε μονοαξονική θλίψη του
άρρηκτου πετρώματος (σc) καθώς και οι παράμετροι m και s, αδιάστατες παράμετροι που εξαρτώνται
από τα δομικά χαρακτηριστικά της βραχομάζας καθώς και από την αλληλoεμπλοκή των κόκκων του
άρρηκτου πετρώματος. Η αντοχή του άρρηκτου πετρώματος μπορεί να εκφραστεί από τη σχέση
(Hoek, Brown, 1997):

σ1 = σ3 + (miσ3σc + σc²)½ 4.14

Η σχέση (4.14) προκύπτει από την σχέση (4.13) με s=1 και m=mi. Η αντοχή σε μονοαξονική
θλίψη είναι σc, η δε αντοχή σε εφελκυσμό προκύπτει θέτοντας σ1=0 στην σχέση (4.14):

σt = ½σc[mi-(mi²+4)½] 4.15



80 Στέφανου Κοζάνη, Διδακτορική Διατριβή

Σύμφωνα δε με την παραπάνω σχέση, με τιμή mi=7.88, ο λόγος της αντοχής σε μονοαξονική
θλίψη προς την αντοχή σε μονοαξονικό εφελκυσμό είναι 8, όπως ισχύει για τα υλικά που περιγράφει
το κριτήριο του Griffith. Στο Σχήμα 4.5 γίνεται η σύγκριση του κριτηρίου των Hoek-Brown με την
θεωρία του Griffith για mi=7.88,3,1. Παρατηρείται δε, ότι η καλύτερη προσαρμογή των κριτηρίων, ως
προς την καμπυλότητα, είναι για μία τιμή mi≅1.5, μη-αντιπροσωπευτική τιμή για πραγματικά
πετρώματα και εκτός της εμβέλειας του κριτηρίου Hoek-Brown.
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Σχήμα 4.5: Περιβάλλουσες σ1,σ3, Hoek-Brown, θεωρία Griffith

Η ισχύς του κριτηρίου Hoek-Brown περιορίζεται στην ψαθυρή θραύση των πετρωμάτων, ο Hoek
(1980) προτείνει την χρήση του εξής κριτηρίου για την μετάβαση από την ψαθυρή στην όλκιμη
αστοχία:

σ1 = 3.4σ3 4.16

Οι Hoek και Brown τροποποιήσαν το κριτήριο (4.13) εισάγοντας την εκθετική παράμετρο α, η
οποία για συνηθισμένες βραχομάζες, καλής αντοχής, έχει τιμή 0.5 όπως η σχέση (4.13), για
βραχομάζες μειωμένης αντοχής μπορεί να λάβει τιμές [0.5, 0.65]. Η σχέση του γενικευμένου
κριτηρίου Hoek-Brown είναι:

σ1 = σ3 + (mσ3σc + sσc²)α 4.17

Η εκτίμηση των παραμέτρων m, s και a, γίνεται βάσει των μηχανικών χαρακτηριστικών του
άρρηκτου πετρώματος (αδιάστατη παράμετρος mi) και των δομικών χαρακτηριστικών – ποιότητα
βραχομάζας όπως προκύπτουν από κάποιο σύστημα ταξινόμησης. Εφόσον χρησιμοποιείται το
σύστημα GSI (Hoek, Brown, 1997 –  Hoek, Marinos, 2000):
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200
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Στην θέση του GSI μπορεί να χρησιμοποιείται το RMR, εφόσον RMR>25.
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Η εκτίμηση της αδιάστατης παραμέτρου mi γίνεται είτε με εργαστηριακές δοκιμές τριαξονικής
θλίψης είτε με χρήση κατάλληλου πίνακα (Πίνακας 4.1, Hoek, Marinos, 2000), σύμφωνα με την
ορυκτολογική σύσταση του άρρηκτου πετρώματος. Οι τριαξονικές δοκιμές γίνονται με ειδική κυψέλη
(κυψέλη «Hoek») που ασκεί παράπλευρη πίεση με υδραυλικό σύστημα ελαίου. Τα καλύτερα
αποτελέσματα λαμβάνονται όταν η διάταξη θλίψης είναι ελεγχόμενης παραμόρφωσης «strain
controlled» και επαρκώς δύστροπη (μικρής παραμορφωσιμότητας).

Πίνακας 4.1: Προτεινόμενες τιμές mi για διάφορα πετρώματα, Hoek, Marinos, 2000

Το δυναμικό αστοχίας του κριτηρίου Hoek-Brown προκύπτει αντικαθιστώντας στη σχέση (4.17),

τις τιμές: 
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Η παράσταση του κριτηρίου στον χώρο (σ1,σ2,σ3) είναι ένα «εξάπλευρο παραβολοειδές». Στο
Σχήμα 4.6 παρίσταται το κριτήριο για s=1, mi=24.
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Σχήμα 4.6: Επιφάνεια αστοχίας Hoek-Brown, s=1, mi=24

Το δυναμικό F για το κριτήριο Hoek-Brown δεν είναι κατάλληλο ώστε να εφαρμοστεί
συσχετισμένος νόμος ροής. Συνεπώς, εφαρμόζεται μη-συσχετισμένος νόμος ροής, με το εξής
δυναμικό παραμορφώσεων (αναφορά, λογισμικό Phase 2):
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Η παράμετρος α (ελληνικό πλάγιο α ≠ a: εκθετική παράμετρος) είναι η παράμετρος διόγκωσης.
Σύμφωνα με τους Hoek-Brown (1997), υπολογίζεται αρχικά η ισοδύναμη γωνία τριβής φ της
βραχομάζας, η παράμετρος διόγκωσης α είναι φ/4 για καλής ποιότητας βραχομάζες, φ/8 για μέσης
ποιότητας βραχομάζες και 0 για πτωχές βραχομάζες. Εφόσον η γωνία φ/4 ή φ/8 είναι μικρή, η
παράμετρος a μπορεί να εκτιμηθεί ως το ημίτονο της γωνίας διόγκωσης (δ) ή να ληφθεί απευθείας η
τιμή της σε μονάδες ακτινίων (rad).

Τα βαθμωτά μεγέθη για την υλοποίηση του μή-γραμμικού αλγορίθμου (x-fem), είναι:
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4.2 Η αντοχή των διακλάσεων
Η μηχανική συμπεριφορά της βραχομάζας (ΚΔΒ ή ΕΔΒ) εξαρτάται από την συμπεριφορά του

άρρηκτου πετρώματος, την μηχανική συμπεριφορά των διακλάσεων και την δομή των διακλάσεων
(ομάδες, διάταξη). Η μηχανική συμπεριφορά των διακλάσεων είναι ελαστική για επίπεδο τάσεων
μικρότερο από το κρίσιμο (κεφάλαιο 1, εδάφιο 1.3.3) και ανελαστική πέρα από το κρίσιμο επίπεδο.
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Η ελαστική συμπεριφορά των διακλάσεων είναι συνήθως μή-γραμμική, ειδικά σε ό,τι αφορά την
συμπεριφορά κάθετα στο επίπεδό τους. Το «άνοιγμα» της διάκλασης γίνεται ουσιαστικά χωρίς
αντίσταση (kn=0) ενώ το «κλείσιμο» γίνεται με ικανή αντίσταση (kn>0). Η ανελαστική συμπεριφορά
των διακλάσεων αφορά στην ολίσθηση μεταξύ των επιπέδων των διακλάσεων υπό την δράση
διατμητικής τάσης. Επιπλέον, είναι δυνατή η διάδοση και η επέκταση των διακλάσεων υπό θλιπτικό
τασικό πεδίο (Σακελλαρίου, 1989).

Η μηχανική συμπεριφορά των διακλάσεων και ειδικότερα η ανελαστική εφαρμόζεται τόσο στην
ανάλυση ασυνεχούς μέσου (Amadei et al, 1996, Shen, Barton, 1997, Lin, Bhasin, Høeg, 1998) όσο και
στην θεώρηση συνεχούς μέσου (Amadei, 1986, 1988). Επιπλέον, σημαντική είναι η επίδραση της
μηχανικής συμπεριφοράς των διακλάσεων, στην κλασικοποίηση της βραχομάζας, όπως προκύπτει
από τις μεθόδους ταξινόμησης (Q – Barton, Grimastad, 1993), (GSI – Marinos, Hoek, 2000).

Τα περισσότερα μοντέλα που περιγράφουν την ολίσθηση των διακλάσεων βασίζονται στον νόμο
των Mohr-Coulomb. Η ολίσθηση επέρχεται όταν η διατμητική τάση (τn) λάβει κάποια κρίσιμη τιμή. Η
κρίσιμη τιμή εξαρτάται από την ενδεχόμενη συνοχή (cj) και την τριβή που εξαρτάται από την ορθή
τάση στο επίπεδο της διάκλασης (σn). Αν η γωνία τριβής μεταξύ των παρειών της διάκλασης είναι φj,
τότε ο νόμος ολίσθησης είναι (θλίψη θετική):

|τn| = cj + σntanφj 4.25

Αν η ολίσθηση περιγραφεί με δυναμικό αστοχίας, τότε αυτό είναι:

F(σn,τn) = τn²-cj²-2σncjtanφj-σn²tan²φj 4.26

Το παραπάνω δυναμικό αστοχίας, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσχετισμένο νόμο ροής
καθώς παρέχει μη-ρεαλιστική διόγκωση. Εάν η διόγκωση είναι δ, το δυναμικό παραμορφώσεων Q
είναι:

Q(σn,τn) = τn²-cj²-2σncjtanδ-σn²tan²δ 4.27

4.2.1 Μοντέλο Patton (1966)

Σύμφωνα με τον Patton, μία διάκλαση που δεν έχει αστοχήσει έχει μία οριακή τιμή φj=φpeak και
ουσιαστικά μηδενική συνοχή cj=0. Αφού αστοχήσει, παρουσιάζει μικρή συνοχή και μία μικρότερη
τιμή φj=φr. Η οριακή γωνία τριβής φpeak προέρχεται από δύο μηχανισμούς: την τριβή μεταξύ των λείων
τοιχωμάτων ή βασική γωνία τριβής φb καθώς και από την τραχύτητα η οποία αντιπροσωπεύεται από
μία μέση γωνιά i (Σχήμα 4.7).

Σχήμα 4.7: Μοντέλο ολίσθησης κατά Patton

Η οριακή τιμή της γωνίας τριβής είναι:

φpeak = φb + i 4.28

Μετά την αστοχία, η γωνία τριβής φr θα κυμαίνεται μεταξύ φb και φpeak. Η γωνία διόγκωσης κατά
την αστοχία θα είναι δ=i, θα μειώνεται δε μετά από ικανή ολίσθηση.
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4.2.2 Μοντέλο Barton (1973)

Ο Barton προτείνει μία μή-γραμμική σχέση, η οποία υπολογίζει την γωνία i για το μοντέλο του
Patton (Barton et al, 1981, 1983, 1977, 1978). Σύμφωνα με τον Barton, η γωνία i θα λαμβάνει μεγάλες
τιμές, σύμφωνες με την τραχύτητα των παρειών της διάκλασης όταν η θλίψη σε αυτές είναι μικρή.
Όταν η θλιπτική τάση στις παρειές της διάκλασης υπερβεί την αντοχή του άρρηκτου πετρώματος, η
τραχύτητα «σπάει» και η γωνία i μειώνεται. Η συνοχή cj=0 ενώ η γωνία i προκύπτει από την
ακόλουθη έκφραση:

i = (JRC) log10(σci/σn) (°) 4.29

Η παράμετρος σci είναι η αντοχή σε μονοαξονική θλίψη του άρρηκτου πετρώματος. Η ορθή τάση
σn είναι η θλιπτική τάση στις παρειές της διάκλασης (θλίψη θετική). Η παράμετρος JRC είναι το μέτρο
της τραχύτητας. Βαθμονομείται από 0 έως 20, εξαρτάται από τη κλίμακα και μειώνεται με την αύξηση
του μεγέθους του αντιπροσωπευτικού όγκου. Ο προσδιορισμός του JRC γίνεται βάσει του πίνακα της
ISRM (Πίνακας 4.2). Προτάσεις γίνονται, για τον προσδιορισμό του JRC βάσει των αρχών της
κλασματικής γεωμετρίας (Sakellariou et al, 1991, Στρατάκος, 2001).

Πίνακας 4.2: Τιμές JRC

4.2.3 Το μοντέλο Ladanyi και Archambault (1970, 1972)

Οι Ladanyi, Archambault  ανάπτυξαν ένα μοντέλο για τραχείες ασυνέχειες, λαμβάνοντας υπόψη
τη διόγκωση, τη θραύση των οδοντωτών προεξοχών και τον μή-γραμμικό νόμο του Fairhust (1964)
(Goodman, 1970, Ladanyi, Archambault, 1977).

Η αντοχή μεγίστου σύμφωνα με τους Ladanyi, Archambault είναι:
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Όπου τr, είναι η αντοχή άρρηκτου πετρώματος σύμφωνα με τον παραβολικό νόμο του Fairhust:
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Ο λόγος n είναι ο λόγος της μονοαξονικής θλιπτικής αντοχής προς την αντοχή σε εφελκυσμό, αs

το τμήμα της επιφάνειας της ασυνέχειας που έχει διατμηθεί από τη θραύση των προεξοχών και u  η
διόγκωση κατά την ολίσθηση. Η εξίσωση Ladanyi, Archambault συμφωνεί με την εξίσωση του
Barton για γωνία i=JRC=20 και για χαμηλά επίπεδα ορθής τάσης (Σχήμα 4.8).

Σχήμα 4.8: Μοντέλα Barton, Ladanyi & Archambault (Hoek, Bray, 1981)

4.2.4 Νεότερα μοντέλα

Οι πρόσφατες έρευνες στα μοντέλα ολίσθησης των διακλάσεων γίνονται σε πεδία όπως η
τρισδιάστατη φύση της επιφάνειας των διακλάσεων. Θεωρητικά μοντέλα όπως των Haberfield, Seidel
(2000) έχουν αναπτυχθεί για την περιγραφή της αστοχίας των διακλάσεων. Οι Gentier, Archambault
et al (2000), εξετάζουν την τρισδιάστατη φύση επιφανειών θραύσεως πετρωμάτων. Εν τούτοις, οι
πλέον ενδιαφέρουσες θεωρίες αφορούν την κλασματική (fractal) φύση των επιφανειών των
διακλάσεων.

Πάνω στην κλασματική φύση των διακλάσεων, αναφέρονται οι εργασίες των Sakellariou et al
(1991), Στρατάκος (2001). Οι Yang, Chen (1999) εξετάζουν την επίδραση της κλίμακας στο JRC
μέσω των αρχών της κλασματικής γεωμετρίας (αυτοομοιότητα, ομοπαραλληλία, κλασματική
διάσταση, Mandelbrot, 1983, 1985). Οι Heping Xie et al (1999) εξετάζουν την μηχανική συμπεριφορά
των διακλάσεων σύμφωνα με τις αρχές της κλασματικής γεωμετρίας.

Αξιόλογη είναι η εργασία των Kulatilake et al (1999). Πρόκειται για μία τροποποίηση του νόμου
του Barton, ώστε να:

 Λαμβάνεται υπόψη η κλασματική φύση της επιφάνειας της διάκλασης μέσω της κλασματικής
διάστασης D.

 Εξετάζεται το τρισδιάστατο πρόβλημα έτσι ώστε η αντοχή σε ολίσθηση να εξαρτάται από την
διεύθυνση της διατμητικής τάσης. Τέτοια συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως ανισότροπη.

Το κριτήριο των Kulatilake et al είναι:
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Οι παράμετροι D, Α, περιγράφουν τον κλασματικό χαρακτήρα και εξαρτώνται από την διεύθυνση
της διάτμησης. Η παράμετρος Ieff επίσης έχει κλασματικό χαρακτήρα και περιγράφει την μεταβολή
της αντοχής σύμφωνα με αντιστροφή (180°) της δράσης της διατμητικής τάσης. Οι παράμετροι αs, τr
και φb, όπως ορίζονται στο κριτήριο των Ladanyi και Archambault.

Στο Σχήμα 4.9 παρουσιάζεται η μεταβολή της αντοχής σε ολίσθηση μίας διάκλασης, σύμφωνα με
την διεύθυνση της διάτμησης και την ορθή τάση. Με συνεχείς γραμμές παρουσιάζονται τα
πειραματικά αποτελέσματα ενώ με διακεκομμένες το θεωρητικό μοντέλο. Είναι φανερό πως σε μικρά
επίπεδα ορθής τάσης, η συμπεριφορά είναι έντονα ανισότροπη, για μεγάλα επίπεδα δε, η
συμπεριφορά είναι ουσιαστικά ισότροπη.

Σχήμα 4.9: Αντοχή σύμφωνα με την διεύθυνση διάτμησης και την ορθή τάση, σύγκριση θεωρητικού
μοντέλου με πειράματα, Kulatilake et al, 1999

4.3 Η αντοχή της ΚΔΒ
Η ΚΔΒ, δηλαδή η βραχομάζα με 1 έως 4 ομάδες διακλάσεων, έχει ανισότροπη συμπεριφορά τόσο

κατά την ελαστικότητα (κεφάλαιο 1, εδάφιο 1.3.3) όσο και κατά την κατάσταση αστοχίας. Μοντέλα
όπως αυτά των Hoek-Brown δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν την αντοχή. Κατά
την αστοχία της ΚΔΒ, η αντίσταση στην ολίσθηση λαμβάνει ελάχιστες τιμές σε συγκεκριμένες
διευθύνσεις.

Οι θεωρίες που περιγράφουν την αστοχία ανισότροπων μέσων με εφαρμογές στα πετρώματα,
όπως η θεωρία του Pariseau (1972),  η τροποποιημένη θεωρία Mohr – Coulomb των Ramamurthy et
al (1985), ακόμα και η θεωρία του ελλειπτικού παραβολοειδούς για ορθότροπα μέσα (Theocaris,
1999), δεν μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία στην ΚΔΒ λόγω διαφορετικής φύσης της αστοχίας.

Θεωρίες που εξετάζουν το πρόβλημα της ολίσθησης είναι αυτές των Jaeger-Cook (1960,1979) και
του Amadei (1986, 1988). Οι νόμοι αυτοί, θεωρούν ολίσθηση με μη-αντιστρεπτές παραμορφώσεις,
μπορούν δε να αντιμετωπιστούν με δυναμικά πλαστικότητας.

Διαφορετικές θεωρίες που αντιμετωπίζουν την ΚΔΒ ως συνεχές μέσο είναι των Pariseau (1999)
μέσω στοιχείων «μη-αντιπροσωπευτικού όγκου», χωρίς την υιοθέτηση δυναμικού αστοχίας, αλλά με
κατάλληλη τροποποίηση των μητρώων ελαστικότητας. Παρόμοια αντιμετώπιση γίνεται από τους
Swoboda et al (1998) με υιοθέτηση θεωριών «καταστροφής» για την αντιμετώπιση ανισότροπου
μέσου. Αντιμετώπιση του προβλήματος της μετελαστικής συμπεριφορά της ΚΔΒ, με κατάλληλο
μητρώο ελαστικών σταθερών, προτείνεται και από τον Singh M. (2000).
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Τροποποιήσεις στην θεωρία του Ramamurthy, ώστε να χρησιμοποιείται στην περίπτωση της
ΚΔΒ, έχουν προταθεί από πολλούς ερευνητές όπως Bhawani Singh et al (1998) και Sridevi et al
(1999).

4.3.1 Η θεωρία των Jaeger – Cook (1960)

Οι Jaeger, Cook εξετάζουν το πρόβλημα της ολίσθησης της διάκλασης σε επίπεδη παραμόρφωση
(plane strain). Θεωρείται ένταση σ1, σ2=σ3 (αξονοσυμμετρία), το επίπεδο της διάκλασης ή της ομάδας
διακλάσεων, σχηματίζει γωνία β με την κύρια τάση σ1, 90°-β με την σ3, ενώ είναι συνεπίπεδη με την
σ2. Η ολίσθηση επέρχεται όταν η διατμητική τάση στην διάκλαση λάβει κρίσιμη τιμή, σύμφωνα με τα
κριτήρια ολίσθησης ασυνεχειών (ενότητα 4.2). Η διατμητική και η ορθή τάση στο επίπεδο της
διάκλασης υπολογίζεται με μετασχηματισμό τάσεων, βάσει του κύκλου Mohr (Σχήμα 4.10 (α).

Σχήμα 4.10: Μετασχηματισμός τάσεων (α), αντοχή σύμφωνα με τους Jaeger-Cook (β)

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.10 (β) η αντοχή μεταβάλλεται σύμφωνα με την κλίση της διάκλασης
(β), με ένα θεωρητικό ελάχιστο β=45°-φ/2. Η αντοχή, ιδεατά προσεγγίζει το άπειρο ασυμπτωτικά,
στην πραγματικότητα όμως, περιορίζεται από την αντοχή του άρρηκτου πετρώματος. Η αντοχή του
άρρηκτου πετρώματος σε ένταση (σ1,σ3) μπορεί να εκφραστεί βάσει κριτηρίων όπως Mohr-Coulomb,
Fairhust, Hoek-Brown, κ.α. Η έκφραση της αντοχής βάσει του κριτηρίου Jaeger-Cook, όπως
προκύπτει από τον μετασχηματισμό Mohr με εφαρμογή κριτηρίου αστοχίας Mohr-Coulomb στην
διάκλαση είναι:
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Όταν οι ομάδες διακλάσεων είναι 2 και περισσότερες, η εφαρμογή του κριτηρίου γίνεται χωριστά
σε κάθε ομάδα διάκλασης, λαμβάνεται δε η ελάχιστη αντοχή (σ1). Το μεγάλο πλεονέκτημα του
κριτηρίου Jaeger-Cook είναι η απλότητά του. Εν τούτοις, αγνοεί μηχανισμούς αστοχίας όπως θραύση
σε εφελκυσμό και λυγισμό των στοιχείων του βράχου. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα δε είναι πως
αγνοεί την ενδιάμεση κύρια τάση (σ2), παραδοχή η οποία οδηγεί σε μεγάλα σφάλματα όταν το επίπεδο
της διάκλασης δεν είναι συνεπίπεδο με την σ2.

Ο Bray (1967) χρησιμοποιώντας το κριτήριο των Jaeger-Cook μελέτησε παραμετρικά την επιρροή
του αριθμού των ομάδων των διακλάσεων. Ορίζει τον συντελεστή ανισοτροπίας r (%), ο οποίος
συγκρίνει την μέγιστη προς την ελάχιστη τιμή της αντοχής. Για ΚΔΒ με 1 ομάδα διακλάσεων ο
συντελεστής r είναι 100%. Φαίνεται δε, πως για 4 ή περισσότερες ομάδες διακλάσεων, το r λαμβάνει
τιμές μικρότερες από 10% και η βραχομάζα συμπεριφέρεται ουσιαστικά ισότροπα.
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Σχήμα 4.11: Κριτήριο Jaeger-Cook, εφαρμογή σε δύο ομάδες διακλάσεων, σύγκριση με πειράματα
Ladanyi & Archambault (1972), Hoek, 1983

Σχήμα 4.12: Ροζέτα: αντοχή συστήματος με 6 ομάδες διακλάσεων με φj=30°, κύκλος: ισότροπο μέσο
με φ=30° (α), μείωση του συντελεστή ανισοτροπίας (r), σύμφωνα με την αύξηση του αριθμού των

ομάδων διακλάσεων, Bray, 1967

4.3.2 Η πρόταση του Amadei (1986, 1988)

Ο Amadei εντοπίζει την αδυναμία του κριτηρίου των Jaeger-Cook στην μη-συμβολή της
ενδιάμεσης κύριας τάσης (σ2). Έτσι, το κριτήριο Jaeger-Cook υπερεκτιμά την αντοχή της ΚΔΒ, όταν ο
προσανατολισμός των διακλάσεων έχει δυσμενή διεύθυνση. Για να αντιμετωπιστεί η αδυναμία αυτή,
ο Amadei προτείνει τον τρισδιάστατο μετασχηματισμό των τάσεων στο επίπεδο της διάκλασης, μέσω
του τανυστικού λογισμού. Έστω n’=[x’,y’,z’]T, ο προσανατολισμός (κάθετο διάνυσμα) του επιπέδου
της διάκλασης στο σύστημα αναφοράς των κύριων τάσεων. Το καθολικό σύστημα συντεταγμένων
ταυτίζεται με το σύστημα των κύριων τάσεων. Η διατμητική και η ορθή τάση στο επίπεδο της
διάκλασης υπολογίζεται από τις σχέσεις:

τn² = σ1²x’²+ σ2²y’²+ σ3²z’²-σn² 4.34

σn = σ1x’²+ σ2y’²+ σ3z’² 4.35

Ο προσανατολισμός των διακλάσεων είναι γνωστός στο καθολικό σύστημα συντεταγμένων μέσω
λ.χ. των δύο γωνιών προσανατολισμού (β,ψ) (γωνία διεύθυνσης – αζιμούθιο μέγιστης κλίσης, βύθιση
– μέγιστη κλίση). Ωστόσο, η διεύθυνση του συστήματος των κύριων τάσεων έχει τυχαία διεύθυνση.
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Αν (X,Y,Z) το καθολικό σύστημα συντεταγμένων και (x,y,z) το σύστημα των κύριων τάσεων, το
μητρώο μετασχηματισμού είναι:
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Το μητρώο περιστροφής [L], υπολογίζεται από την λύση του συστήματος εξισώσεων:
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Το επίπεδο της διάκλασης είναι προσανατολισμένο ως προς το καθολικό σύστημα, μέσω του
κάθετου διανύσματος nz=[xn,yn,zn]T. Η διεύθυνση του επιπέδου ως προς το καθολικό σύστημα,
απεικονίζεται στο Σχήμα 4.13 (α) ενώ στο Σχήμα 4.13 (β) είναι η απεικόνιση του επιπέδου με τη
μέθοδο της στερεογραφικής προβολής (Goodman, 1976).

Σχήμα 4.13: Προσανατολισμός του επιπέδου της διάκλασης (α), απεικόνιση του επιπέδου με την
μέθοδο της στερεογραφικής προβολής, β=120°, ψ=50° (β)

Σύμφωνα με το σύστημα που ορίζεται στο Σχήμα 4.13, η διεύθυνση του επιπέδου nz, συναρτήσει
των β,ψ, είναι:
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Συνεπώς, ο προσανατολισμός του επιπέδου της διάκλασης, ως προς το σύστημα των κυρίων
τάσεων, είναι:
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Σύμφωνα με τις τάσεις στο επίπεδο της διάκλασης, ορθή (4.35) και διατμητική (4.34),
υπολογίζεται δυναμικό αστοχίας F και παραμορφώσεων Q (εισαγωγή της ενότητας 4.2), εφελκυσμός
θετικός:

F(σn,τn) = τn²-cj²+2σncjtanφj-σn²tan²φj 4.40

Q(σn,τn) = τn²-cj²+2σncjtanδ-σn²tan²δ 4.41

Επιπλέον, το δυναμικό αστοχίας της διάκλασης F θα συγκρίνεται με το δυναμικό αστοχίας του
άρρηκτου πετρώματος, Fi. Για παράδειγμα, αν το άρρηκτο πέτρωμα αστοχεί κατά Hoek-Brown:
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Θα επιλέγεται η επιφάνεια αστοχίας με το χαμηλότερο δυναμικό δηλαδή η μεγαλύτερη αλγεβρική
τιμή μεταξύ των F, Fi.

Επιπλέον, εξετάζεται η αστοχία της διάκλασης από εφελκυσμό μεταξύ των παρειών, μέσω του
δυναμικού Fn και αλγεβρική σύγκριση με τα F, Fi (εφελκυσμός θετικός).

Fn = σn-σtj 4.43

Η τιμή σtj είναι η αντοχή σε εφελκυσμό μεταξύ των παρειών της διάκλασης, συνήθως μηδενική.

Στην περίπτωση ΚΔΒ με περισσότερες της μίας ομάδας διακλάσεων, η αλγεβρική πρόσθεση
μεταξύ των F δεν είναι παραδεκτή. Η αντιμετώπιση του προβλήματος γίνεται με αλγεβρική σύγκριση
μεταξύ των δυναμικών αστοχίας F των αντίστοιχων διακλάσεων και των δυναμικών Fi, Fn. Αφού
εντοπιστεί το αλγεβρικά μέγιστο F το οποίο θα είναι το δυναμικό αστοχίας της ΚΔΒ, θα επιλέγεται
στη συνέχεια και το αντίστοιχο Q.

4.4 Ανακεφαλαίωση
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι θεωρίες για την κατάσταση αστοχίας της βραχομάζας.

Παρουσιάζονται κριτήρια αστοχίας που αφορούν ισότροπα μέσα και είναι ευρέως χρησιμοποιημένα
στην πρακτική, όπως το εμπειρικό κριτήριο των Hoek-Brown.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται θεωρίες για την συμπεριφορά των διακλάσεων κατά την ολίσθησή
τους. Γίνεται αναφορά σε κλασσικά μοντέλα όπως του Patton και του N. Barton. Σύγχρονες θεωρίες
παρουσιάζονται, ανισότροπων μοντέλων ολίσθησης, με εφαρμογές της κλασματικής (Fractal)
γεωμετρίας.

Γίνεται αναφορά σε θεωρίες για την αστοχία ανισότροπων μέσων με εφαρμογή στην ΚΔΒ.
Αναφέρεται το κριτήριο των Jaeger-Cook. Γίνεται εκτενής αναφορά στο κριτήριο του Amadei. Το
κριτήριο του Amadei διερευνάται περαιτέρω στο κεφάλαιο 7.



Β’ Μέρος





5 Σήραγγα σε εγκάρσια ισότροπο – ελαστικό μέσο

Εξετάζεται το ελαστικό πρόβλημα της ανισοτροπίας. Αναπτύσσεται μεθοδολογία για την
αντιπετώπιση του προβλήματος με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Στην συνέχεια επιλύεται
το πρόβλημα της σήραγγας σε εγκάρσια ισότροπο μέσο. Τα αποτελέσματα της αριθμητικής επίλυσης
συγκρίνονται με λύση κλειστής μορφής. Η σύγκριση αυτή αποτελεί έναν επιπλέον έλεγχο αξιοπιστίας
της επίλυσης του x-fem. Παρατίθενται έπειτα αποτελέσματα της αριθμητικής επίλυσης που δεν
καλύπτονται από λύσεις κλειστής μορφής.

5.1 Η μεθοδολογία επίλυσης σε ελαστικό, ανισότροπο μέσο
Αναπτύσσεται ο κατάλληλος κώδικας στο περιβάλλον λογισμικού ΜΠΣ x-fem, για την επίλυση

ελαστικών προβλημάτων ελαστικού μέσου. Στο εδάφιο 1.3.3 του κεφαλαίου 1, εξετάστηκε το
γεωτεχνικό πρόβλημα της ανισότροπης συμπεριφοράς της ΚΔΒ (κανονικά διακλασμένη βραχομάζα).
Επιπλέον, στο εδάφιο 1.1.2, εξετάστηκε το καταστατικό μοντέλο ελαστικότητας για τα ανισότροπα
μέσα που χαρακτηρίζονται ως ορθότροπα ή εγκάρσια ανισότροπα.

Για να πραγματοποιηθεί ο προγραμματισμός του προβλήματος, είναι απαραίτητη η υλοποίηση της
στροφής των αξόνων. Οι καταστατικοί νόμοι του εδαφίου 1.1.2 αναφέρονται σε τρισορθογώνιο
σύστημα XYZ, παράλληλο με το καθολικό σύστημα συντεταγμένων. Ωστόσο, οι κύριοι άξονες
ανισοτροπίας στις περισσότερες πρακτικές εφαρμογές έχουν τυχαία διεύθυνση. Η στροφή των αξόνων
περιγράφεται με το σύστημα των γωνιών β και ψ (αζιμούθιο μέγιστης κλίσης και μέγιστη κλίση). Οι
γωνίες αυτές είναι σύμφωνες με το σύστημα της στερεογραφικής προβολής (Goodman, 1976).

Το επίπεδο που ορίζεται από τις γωνίες β,ψ ορίζει ένα τρισορθογώνιο σύστημα xyz όπου ο άξονας
x είναι παράλληλος με το επίπεδο XY. Επιπλέον, είναι δυνατή μια στροφή του επιπέδου xy περί του
άξονα z μέσω της γωνίας θ. Τα χαρακτηριστικά επίπεδα της ανισοτροπίας στο τοπικό σύστημα
συντεταγμένων είναι τα xy, yz και zx.

Σχήμα 5.1: Στροφή των συστημάτων συντεταγμένων

Ο μετασχηματισμός για τη στροφή θ γίνεται με την χρήση ενός μητρώου [R]. Το μητρώο [R]
υπολογίζεται σύμφωνα με την σχέση:
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Ο μετασχηματισμός για τις γωνίες β και ψ γίνεται μέσω του μητρώου συνημίτονων [L1]:
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όπου βx=β+π/2, βy=β, βz=β και δx=0, δy=-ψ, δz=π/2-ψ.

Συνεπώς, το μητρώο των συνημίτονων που περιλαμβάνει τον μετασχηματισμό και για τις τρεις
γωνίες β,ψ και θ γράφεται:
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Η γωνία θ είναι απαραίτητη για τον μετασχηματισμό μόνο και μόνο όταν το υλικό συμπεριφέρεται
ορθότροπα ενώ δεν έχει επιρροή στην περίπτωση της εγκάρσιας ισοτροπίας. Το μητρώο [L] της (5.4)
μετασχηματίζει τις συντεταγμένες του τοπικού συστήματος x,y,z σε συντεταγμένες του καθολικού
συστήματος X,Y,Z, μέσω της σχέσης (5.5):

[X,Y,Z]T=[L].[x,y,z]T 5.5

Ο μετασχηματισμός του μητρώου ελαστικών ιδιοτήτων, [Α], από το τοπικό σύστημα στο
καθολικό, ο υπολογισμός δηλαδή του μητρώου [AXYZ] από το μητρώο [Axyz], γίνεται μέσω ενός
μητρώου στροφής [T’σ], διαστάσεων 6x6. Το μητρώο [T’σ] υπολογίζεται με χρήση του τανυστικού
λογισμού από το μητρώο [L] και είναι:
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Ο μετασχηματισμός του πίνακα [A] γίνεται με την βοήθεια του πίνακα στροφής [T’σ] ως εξής:

[AXYZ]= [T’σ]T.[Axyz]. [T’σ] 5.7

Η σχέση μεταξύ των τάσεων και των τροπών στο καθολικό σύστημα συντεταγμένων είναι η
παρακάτω:

εXYZ = [AXYZ]σXYZ 5.8

Όταν δε είναι απαραίτητη η εκτίμηση του μητρώου υλικών [D], όπως απαιτεί ο υπολογισμός με
την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, γίνεται αριθμητική αντιστροφή του πίνακα [Α]:

[D] = [AXYZ]-1 5.9

Ο χρήστης του x-fem εισάγει τις ελαστικές ιδιότητες για τα ανισότροπα υλικά με την βοήθεια  του
«παραθύρου» που απεικονίζεται στο Σχήμα 5.1. Γίνεται επιλογή του καταστατικού μοντέλου που θα
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χρησιμοποιηθεί μεταξύ ισότροπου, ανισότροπου (ορθότροπου ή εγκάρσια ισότροπου) στο σύστημα
XYZ ή σε τυχαίες διευθύνσεις. Γίνεται η εισαγωγή των 5 ή 9 ελαστικών παραμέτρων καθώς και των
απαραίτητων γωνιών στροφής.

Σχήμα 5.1: x-fem, «παράθυρο» εισαγωγής ελαστικών ιδιοτήτων των ανισότροπων υλικών

Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζεται ο κώδικας σε C++, για τον υπολογισμό του μητρώου υλικών [D],
για ανισότροπα υλικά. Ο υπολογισμός γίνεται με κλήση της συνάρτησης (υπορουτίνας)
calc_anisotropic_D(int mat), όπου mat ο κωδικός του υλικού.

Πίνακας 5.1: Κώδικας του x-fem για τον υπολογισμό του [D], ανισότροπων υλικών
/** Calculate Anisotropic D and Drev */
void calc_anisotropic_D(int mat){
 int id;
 id=mat_to_anisotropy_id[mat];
 int i,j,t,k;
 float A[7][7];
 float B[7][7];
 float a;

/** Initialize Matrices **/
 for(i=1;i<=6;i++){
  for(j=1;j<=6;j++){
   anisotropicD[id].D[i][j]=0.00;
   anisotropicD[id].Drev[i][j]=0.00;
   A[i][j]=0.0;
   B[i][j]=0.0;
  }
 }

/** Angles beta (az), psi, theta  **/
 float beta, psi, theta;

if(material[mat].anisotropy==1||material[ma
t].anisotropy==2){
  beta=0.00;
  psi=0.00;
  theta=0.00;
 }else
if(material[mat].anisotropy==3||material[ma
t].anisotropy==4){
  beta=material[mat].a1*pi/180.00;
  psi=material[mat].a2*pi/180.00;
  theta=material[mat].a3*pi/180.00;
 }

/** Directive Cosines **/
 float lx,mx,nx;
 float ly,my,ny;
 float lz,mz,nz;
 A[1][1]=sin(beta+0.5*pi);
 A[1][2]=cos(beta+0.5*pi);
 A[1][3]=0.00;
 A[2][1]=cos(-1.00*psi)*sin(beta);
 A[2][2]=cos(-1.00*psi)*cos(beta);
 A[2][3]=sin(-1.00*psi);

 A[3][1]=cos(0.5*pi-psi)*sin(beta);
 A[3][2]=cos(0.5*pi-psi)*cos(beta);
 A[3][3]=sin(0.5*pi-psi);
 B[1][1]=cos(theta);
 B[1][2]=sin(theta);
 B[2][1]=-1.00*sin(theta);
 B[2][2]=cos(theta);
 B[3][3]=1.000;

lx=A[1][1]*B[1][1]+A[2][1]*B[1][2]+A[3][1]*
B[1][3];

mx=A[1][2]*B[1][1]+A[2][2]*B[1][2]+A[3][2]*
B[1][3];

nx=A[1][3]*B[1][1]+A[2][3]*B[1][2]+A[3][3]*
B[1][3];

ly=A[1][1]*B[2][1]+A[2][1]*B[2][2]+A[3][1]*
B[2][3];

my=A[1][2]*B[2][1]+A[2][2]*B[2][2]+A[3][2]*
B[2][3];

ny=A[1][3]*B[2][1]+A[2][3]*B[2][2]+A[3][3]*
B[2][3];

lz=A[1][1]*B[3][1]+A[2][1]*B[3][2]+A[3][1]*
B[3][3];

mz=A[1][2]*B[3][1]+A[2][2]*B[3][2]+A[3][2]*
B[3][3];

nz=A[1][3]*B[3][1]+A[2][3]*B[3][2]+A[3][3]*
B[3][3];

/** Matrix A (inverse of D) on XYZ system
**/
 for(i=1;i<=6;i++){
  for(j=1;j<=6;j++){
   A[i][j]=0.00;
   B[i][j]=0.00;
  }
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 }

if(material[mat].anisotropy==1||material[ma
t].anisotropy==3){
  A[1][1]=1/material[mat].v1;
  A[2][2]=1/material[mat].v1;
  A[3][3]=1/material[mat].v2;
  A[2][1]=-
1.00*material[mat].v3/material[mat].v1;
  A[1][2]=A[2][1];
  A[1][3]=-
1.00*material[mat].v4/material[mat].v2;
  A[2][3]=A[1][3];
  A[3][1]=A[1][3];
  A[3][2]=A[2][3];

A[4][4]=2.00*(1.000+material[mat].v3)/mater
ial[mat].v1;
  A[5][5]=1.00/material[mat].v5;
  A[6][6]=1.00/material[mat].v5;
 }else
if(material[mat].anisotropy==2||material[ma
t].anisotropy==4){
  A[1][1]=1/material[mat].v1;
  A[2][2]=1/material[mat].v2;
  A[3][3]=1/material[mat].v3;
  A[1][2]=-
1.000*material[mat].v4/material[mat].v1;
  A[2][1]=A[1][2];
  A[1][3]=-
1.000*material[mat].v6/material[mat].v3;
  A[2][3]=-
1.000*material[mat].v5/material[mat].v3;
  A[3][1]=A[1][3];
  A[3][2]=A[2][3];
  A[4][4]=1/material[mat].v7;
  A[5][5]=1/material[mat].v8;
  A[6][6]=1/material[mat].v9;
 }

/** Matrix Ts **/

 B[1][1]=lx*lx;
 B[1][2]=mx*mx;
 B[1][3]=nx*nx;
 B[2][1]=ly*ly;
 B[2][2]=my*my;
 B[2][3]=ny*ny;
 B[3][1]=lz*lz;
 B[3][2]=mz*mz;
 B[3][3]=nz*nz;
 B[1][4]=2.00*lx*mx;
 B[1][5]=2.00*mx*nx;
 B[1][6]=2.00*nx*lx;
 B[2][4]=2.00*ly*my;
 B[2][5]=2.00*my*ny;
 B[2][6]=2.00*ny*ly;
 B[3][4]=2.00*lz*mz;
 B[3][5]=2.00*mz*nz;
 B[3][6]=2.00*nz*lz;
 B[4][1]=lx*ly;
 B[4][2]=mx*my;
 B[4][3]=nx*ny;
 B[5][1]=ly*lz;
 B[5][2]=my*mz;
 B[5][3]=ny*nz;
 B[6][1]=lx*lz;
 B[6][2]=mx*mz;
 B[6][3]=nx*nz;
 B[4][4]=lx*my+ly*mx;
 B[4][5]=mx*ny+my*nx;
 B[4][6]=nx*ly+ny*lx;
 B[5][4]=ly*mz+lz*my;

 B[5][5]=my*nz+mz*ny;
 B[5][6]=ny*lz+nz*ly;
 B[6][4]=lx*mz+lz*mx;
 B[6][5]=mx*nz+mz*nx;
 B[6][6]=nx*lz+nz*lx;

/** Formulation of the Drev **/

 for(i=1;i<=6;i++){
  for(j=1;j<=6;j++){
   anisotropicD[id].D[i][j]=0.0;
   for(t=1;t<=6;t++){

anisotropicD[id].D[i][j]+=A[i][t]*B[t][j];
   }
  }
 }

 for(i=1;i<=6;i++){
  for(j=1;j<=6;j++){
   anisotropicD[id].Drev[i][j]=0.0;
   for(t=1;t<=6;t++){

anisotropicD[id].Drev[i][j]+=anisotropicD[i
d].D[t][j]*B[t][i];
   }
  }
 }

/** Initialization **/

 for(i=1;i<=6;i++){
  for(j=1;j<=6;j++){
   A[i][j]=anisotropicD[id].Drev[i][j];
   anisotropicD[id].D[i][j]=0.00;
  }
  anisotropicD[id].D[i][i]=1.00;
 }

/** Reversion Routine **/

 for(i=1;i<6;i++){
  for(j=i+1;j<=6;j++){
   a=-A[j][i]/A[i][i];
   for(k=1;k<=6;k++){
    A[j][k]+=a*A[i][k];

anisotropicD[id].D[j][k]+=a*anisotropicD[id
].D[i][k];
   }
  }
 }

 for(i=6;i>1;i--){
  for(j=i-1;j>=1;j--){
   a=-A[j][i]/A[i][i];
   for(k=1;k<=6;k++){
    A[j][k]+=a*A[i][k];

anisotropicD[id].D[j][k]+=a*anisotropicD[id
].D[i][k];
   }
  }
 }

 for(i=1;i<=6;i++){
  for(j=1;j<=6;j++){

anisotropicD[id].D[i][j]=anisotropicD[id].D
[i][j]/A[i][i];
  }
 }

}
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Ο παραπάνω κώδικας υπολογίζει το μητρώο [A], το αντιστρέφει για να υπολογιστεί ο πίνακας [D]
και διατηρεί και τους δύο πίνακες στην μνήμη. Η περαιτέρω χρήση του πίνακα [A] γίνεται στην
μελέτη της ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς ενώ ο πίνακας [D] χρησιμοποιείται σε όλα τα στάδια
επίλυσης της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων.

5.2 H περίπτωση της σήραγγας σε εγκάρσια ισότροπο μέσο
Το πρόβλημα της κατανομής των τάσεων γύρω από κυκλική οπή σε εγκάρσια ισότροπο μέσο έχει

διερευνηθεί στο παρελθόν από διάφορους ερευνητές. Ο Kirsch (1898)  δίνει την αναλυτική λύση για
ισότροπο μέσο σε επίπεδη ένταση,  κατόπιν ο Midlin (1939) γενικεύει επιπλέον την λύση. Οι Green,
Taylor (1939, 1945) δίνουν αναλυτική λύση για εγκάρσια ισότροπο μέσο, για την περίπτωση της
μονοαξονικής έντασης. Ο Bray (αναφορά Σακελλαρίου 2001, Κοζάνης 2001) δίνει αναλυτική λύση
για την εφαπτομενική τάση στον οριζόντιο και το κατακόρυφο άξονα,  ελλειπτικής σήραγγας σε
εγκάρσια ισότροπο μέσο. Σε μία πρόσφατη εργασία των Hefny, Lo (1999), δίνεται η αναλυτική λύση
κυκλικής οπής σε εγκάρσια ισότροπο μέσο, σε διαξονική ένταση, για όλη την περίμετρο κυκλικής
σήραγγας. Επιπλέον δε, στην εργασία των Hefny & Lo δίνεται λύση των μετατοπίσεων, στην
περίμετρο της σήραγγας. Οι θεωρίες αυτές εφαρμόζονται με προϋπόθεση την παραλληλία των κύριων
διευθύνσεων ανισοτροπίας με τις διευθύνσεις της έντασης.

Στην μεταπτυχιακή εργασία του Σ. Κοζάνη (2001) διερευνάται το πρόβλημα της κυκλικής
σήραγγας σε εγκάρσια ισότροπο μέσο με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, με το x-fem.
Δίνονται λύσεις για τις μέγιστες τάσεις και συγκλίσεις, για τυχαίες διευθύνσεις, των κύριων
διευθύνσεων της ανισοτροπίας. Οι κύριες διευθύνσεις της ανισοτροπίας αντιπροσωπεύουν τις κλίσεις
των στρωμάτων της στρωσιγενούς ΚΔΒ (κανονικά διακλασμένης βραχομάζας).

Αρχικά, γίνεται η σύγκριση της λύσης των Hefny, Lo με αποτελέσματα της μεθόδου
πεπερασμένων στοιχείων. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται μέρος των αποτελεσμάτων από την
μεταπτυχιακή εργασία του Σ. Κοζάνη.

5.2.1 Η λύση των Hefny, Lo

Η θεώρηση του εγκάρσια ισότροπου μέσου απαιτεί πέντε παραμέτρους για την περιγραφή των
ελαστικών ιδιοτήτων (εδάφιο 1.1.2): E, E’, G’, ν, ν’. Έστω yz το κάθετο επίπεδο στον άξονα της
διαμπερούς οπής. Οι τάσεις και οι τροπές συνδέονται με τον παρακάτω καταστατικό νόμο:
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5.10

Όπου Sij, οι παράμετροι παραμορφωσιμότητας ορισμένοι ως εξής:

S11= (1-ν²)/Ε,  S22= (E’-Eν’²)/Ε’²,  S33= 1/G’,  S12=S21= -ν’(1+ν)/Ε’ 5.11

Οι Hefny, Lo, δίνουν την λύση με την χρήση μιγαδικών συναρτήσεων δυναμικού. Η παραγώγιση
των συναρτήσεων δίνει τις επιθυμητές λύσεις. Αν η εντατική κατάσταση περιγράφεται από την
υδροστατική τάση P0=(ph+pv)/2 και την αποκλίνουσα τάση Q0=(ph-pv)/2, η εφαπτομενική τάση κατά
την περίμετρο της σήραγγας δίνεται από την σχέση:
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Όπου θ, η αριστερόστροφη γωνία από το οριζόντιο επίπεδο που περιέχει το κέντρο της οπής. Οι
ακραίες τιμές της σθ, λαμβάνονται για τις γωνίες θ=0,π και θ=π/2 και 3π/2. Οι αδιάστατοι συντελεστές
γ1,γ2 υπολογίζονται μέσω των σχέσεων:

1
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Οι αδιάστατοι συντελεστές a1 και a2 υπολογίζονται από τις παρακάτω σχέσεις:
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Για την περίπτωση της ισοτροπίας: a1 = a2 =1.

5.2.2 Σύγκριση των λύσεων

Συγκρίνονται οι λύσεις των τάσεων, των Hefny, Lo και του x-fem. Εξετάζονται οι περιπτώσεις
λόγων επί τόπου τάσεων k= 0.5 και 0. Συγκρίνονται οι τιμές του κλάσματος: των λύσεων στο
ανισότροπο μέσο, προς την λύση του ισότροπου μέσου.

Το πεδίο των αρχικών τάσεων περιγράφεται από το k και την κατακόρυφη τάση p = 5 MPa. Οι
παράμετροι ελαστικότητας του επιπέδου συμμετρίας είναι: E=20 GPa και ν=0.3. Το μοντέλο
πεπερασμένων στοιχείων αποτελείται από 304 στοιχεία σε 1264 κόμβους. Η σήραγγα έχει ακτίνα
α=5m.

Σχήμα 5.15: Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων

Τα διαγράμματα που ακολουθούν, συγκρίνουν τα αποτελέσματα για διαφορετικούς λόγους G’/G
και E’/E. Το Σχήμα 5.2 για τιμή k = 0.5 και το Σχήμα 5.3 για τιμή k = 0.



Κεφάλαιο 5: Σήραγγα σε εγκάρσια ισότροπο – ελαστικό μέσο 99

k =0.5, σ 3 /σ 3,iso

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

G '/G

σ
3/σ

3,
is

o

E'=12GPa, analytical

E'=12GPa, FEM

E'=8GPa, analytical

E'=8GPa, FEM

Σχήμα 5.2: Σύγκριση λύσεων για k = 0.5

k =0, σ3/σ3,iso
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Σχήμα 5.3: Σύγκριση λύσεων για k = 0

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των Σχημάτων 5.2 και 5.3, η σύγκλιση θεωρείται ικανοποιητική,
εκτός από τις ακραίες τιμές G’/G.

5.2.3 Γενίκευση του προβλήματος με την ΜΠΣ

Στην μεταπτυχιακή εργασία του Κοζάνη (2001), παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επίλυσης
του προβλήματος της σήραγγας σε εγκάρσια ισότροπο μέσο, με τυχαία κλίση των κυρίων
διευθύνσεων ανισοτροπίας (κλίσεις στρωμάτων ψ, στρωσιγενούς ΚΔΒ). Στο Σχήμα 5.4, φαίνεται η
γεωμετρία του προβλήματος:
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Σχήμα 5.4: Γεωμετρία του προβλήματος

Η επίλυση γίνεται για διάφορες ομάδες ελαστικών παραμέτρων ανισοτροπίας. Οι παράμετροι της
ανισοτροπίας αδιαστατοποιούνται με χρήση των λόγων r, s ως εξής:

r = E’/E,   s = G’/G 5.16

Η κατανομή των μετατοπίσεων και των τάσεων για τυχαίες κλίσεις των στρωμάτων είναι
ασύμμετρη, όπως φαίνεται στα Σχήματα που ακολουθούν:

Σχήμα 5.5: Καμπύλες ίσων μετατοπίσεων, k = 0, β = 30°, r = 0.05, s = 0.013
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Σχήμα 5.6: Καμπύλες ίσων τάσεων σ3, k = 0, β = 30°, r = 0.60, s = 0.91

Η ασυμμετρία που παρουσιάζεται στις κατανομές τάσεων και μετατοπίσεων καθιστά δύσκολο τον
μετασχηματισμό του επίπεδου προβλήματος (x,y) σε αξονοσυμμετρικό πρόβλημα με την μορφή
πολικών συντεταγμένων (r,θ). Συνεπώς, η λύση με αναλυτικές σχέσεις είναι δυσχερής και το
πρόβλημα αντιμετωπίζεται με αριθμητική μέθοδο.

Παρουσιάζονται γραφήματα σχεδιασμού από την προηγούμενη εργασία, των μετατοπίσεων
ανισότροπου μέσου προς τις αντίστοιχες μετατοπίσεις ισότροπου μέσου:
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Σχήμα 5.7: Λόγοι u/uiso για k=0.5, ψ=30°,45°,60°, μεταβολή των r,s
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Σχήμα 5.8: Μεταβολή u/uiso με την κλίση ψ, για k=0.5

5.3 Ανακεφαλαίωση
Αφού αναπτυχθεί η κατάλληλη μεθοδολογία επίλυσης, εξετάζεται το πρόβλημα κατανομής

τάσεων, κυκλικής διαμπερούς οπής σε εγκάρσια ισότροπο μέσο. Γίνεται σύγκριση των
αποτελεσμάτων του x-fem με αποτελέσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας που αφορούν λύση κλειστής
μορφής. Η σύγκλιση κρίνεται ικανοποιητική. Η γενίκευση του προβλήματος, πέρα από την εμβέλεια
εφαρμογής των αναλυτικών λύσεων, γίνεται σε προηγούμενη εργασία. Παρουσιάζονται ορισμένα
αποτελέσματα από την εργασία αυτή, που αφορούν τις μετατοπίσεις (συγκλίσεις) των τοιχωμάτων της
σήραγγας.

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της αριθμητικής επίλυσης με την λύση κλειστής μορφής (Hefny,
Lo, 1999) γίνεται πέρα από την προηγούμενη εργασία (Κοζάνης, 2001). Εφόσον τα αποτελέσματα
επαληθεύονται σύμφωνα με την παραπάνω σύγκριση, ισχυροποιείται επιπλέον η αξιοπιστία της
επίλυσης του x-fem και τα αποτελέσματα της προηγούμενης εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για περαιτέρω εφαρμογές.





6 Το κριτήριο αστοχίας του Ελλειπτικού
Παραβολοειδούς, εφαρμογή στο x-fem

Στις ενότητες του κεφαλαίου 3 γίνεται αναφορά στα κριτήρια διαρροής και αστοχίας ισότροπων
υλικών. Το χαρακτηριστικό της κατάστασης αστοχίας στα ισότροπα μέσα είναι η ανεξαρτησία από
την διεύθυνση της έντασης. Συνεπώς, η έναρξη της αστοχίας εξαρτάται μόνο από τρεις παραμέτρους
έντασης, όπως καταδεικνύεται στην ενότητα 3.1.

Εάν το μέσο συμπεριφέρεται ανισότροπα κατά την κατάσταση αστοχίας, η έναρξη της αστοχίας
είναι εξαρτημένη από την διεύθυνση της έντασης. Συνεπώς, το κριτήριο αστοχίας περιέχει τις τρεις
παραμέτρους της έντασης και τρεις επιπλέον παραμέτρους για την περιγραφή της διεύθυνσης της
έντασης. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως κατά την εγκάρσια ισοτροπία, οι παράμετροι για την
περιγραφή της διεύθυνσης απαλείφονται σε μία ή δύο. Μία ακόμα δυνατότητα είναι η έκφραση του
κριτηρίου αστοχίας, συναρτήσει τριών ορθών και τριών διατμητικών τάσεων, ώστε οι συνολικές
παράμετροι να είναι 6.

Στο παρών κεφάλαιο, παρουσιάζεται η θεωρία του ελλειπτικού παραβολοειδούς. Γίνεται εκτενής
διερεύνηση ως προς τις παραμέτρους του κριτηρίου. Προτείνεται ακολούθως μεθοδολογία για τον
προγραμματισμό και χρήση του κριτηρίου σε περιβάλλον πεπερασμένων στοιχείων. Λύνεται μή-
γραμμικό πρόβλημα ανισοτροπίας με χρήση του κριτηρίου στο λογισμικό x-fem.

6.1 Η ελαστοπλαστική συμπεριφορά ανισότροπων μέσων – Το κριτήριο
αστοχίας του ελλειπτικού παραβολοειδούς

Πρώτος ο von Mises (1928) επιχείρησε να περιγράψει την διαρροή ανισότροπων υλικών με
κριτήριο αστοχίας. Η θεωρία του von Mises, περιέχει 21 συντελεστές για τα γινόμενα του τανυστή
των τάσεων:

F(σij) = ½(K11σx²+ K22σy² +K33σx²+K44τxy²+ K44τxy²+ K44τxy²)+Κ12σxσy+...+K14σxτyz+...+K56τxzτyz-Y=0 6.1

Ο Hill (1948) έδειξε πως η θεωρία του von Mises μπορεί να απλοποιηθεί με την θεώρηση
ορθοτροπικής συμπεριφοράς, προτείνοντας την σχέση (6.2), το κριτήριο διαρροής του Hill:

F(σij) = C1(σx-σy)²+ C2(σz-σy)²+ C3(σx-σz)²+2C4τxy²+2C5τyz²+2C6τzx²-1=0 6.2

Το κριτήριο του Hill έχει ως γεωμετρική απεικόνιση στον χώρο (σ1,σ2,σ3) κυλινδρική επιφάνεια με
οδηγό καμπύλη έλλειψη. Ο άξονας της επιφάνειας είναι παράλληλος στον υδροστατικό άξονα. Το
κριτήριο προβλέπει όμοια συμπεριφορά σε εφελκυσμό και θλίψη, αυτή δε είναι η αδυναμία του
κριτηρίου και περιορίζει την εμβέλεια εφαρμογής του. Ο Hoffman (1967) προτείνει την εξής
τροποποίηση στο κριτήριο του Hill, προσθέτοντας γραμμικούς όρους της ορθής τάσης:

F(σij) = C1(σx-σy)²+ C2(σz-σy)²+ C3(σx-σz)²+2C4τxy²+2C5τyz²+2C6τzx²+C7σx+C8σy +C9σy -1=0 6.3

Το κριτήριο του Hoffman λαμβάνει υπόψη την επιρροή της υδροστατικής πίεσης, προβλέπει δε
διαφορετική συμπεριφορά σε θλίψη και εφελκυσμό. Εν τούτοις, το κριτήριο του Hoffman δεν έχει
σαφή γεωμετρική απεικόνιση στον χώρο (σ1,σ2,σ3), ώστε δεν είναι γνωστό αν πληροί τους
γεωμετρικούς περιορισμούς των κριτηρίων αστοχίας. Επιπλέον δε, o προσδιορισμός των 9
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συντελεστών Ci, είναι εν γένει δυσχερής. Το κριτήριο του Hoffman για ισότροπο μέσο μεταπίπτει στο
κριτήριο Drucker-Prager.

Οι Tsai, Wu (1971) προτείνουν το «πολυώνυμο των όρων του τανυστή» (Failure Tensor
Polynomial – FTP). Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, αν σ1,σ2,σ3 είναι οι ορθές τάσεις και σ4,σ5,σ6 οι
διατμητικές, το δυναμικό αστοχίας προκύπτει από όλους του δυνατούς συνδυασμούς των παρακάτω
γινομένων έως την τρίτη τάξη:

F(σi) = ΣFiσi + ΣFijσiσj + ΣFijkσiσjσk-1=0,    i,j,k=1,2,...,6 6.4

Το κριτήριο των Tsai, Wu έχει μεγάλη γενικότητα. Εν τούτοις, ο εργαστηριακός προσδιορισμός
των συντελεστών F είναι δυσχερής και όπως στο κριτήριο του Hoffman, η γεωμετρική απεικόνιση
στον χώρο (σ1,σ2,σ3) δεν είναι σαφής.

Οι Θεοχάρης και Φιλιππίδης (Theocaris, Philippidis, 1987) προτείνουν ένα κριτήριο με σαφή
γεωμετρική απεικόνιση στον χώρο (σ1,σ2,σ3). Η γεωμετρική απεικόνιση του κριτηρίου είναι μία
παραβολική επιφάνεια και ονομάζεται ελλειπτικό παραβολοειδές (Elliptical Paraboloid Failure
Surface – EPFS) καθώς οι τομές της επιφάνειας με τα επίπεδα παράλληλα στο αποκλίνον επίπεδο
είναι ελλείψεις. Στην διατριβή αυτή, σε ενότητα που θα ακολουθήσει, θα διερευνηθεί η εμβέλεια
εφαρμογής του κριτηρίου ώστε να διατηρεί τον χαρακτήρα του ελλειπτικού παραβολοειδούς.

Το κριτήριο του ελλειπτικού παραβολοειδούς (ΕΠ) είναι μία ειδική περίπτωση πολυωνύμου όρων
τανυστή, ωστόσο περιγράφεται με φυσικές παραμέτρους όπως αντοχές σε εφελκυσμό και θλίψη. Το
κριτήριο είναι μία γενίκευση του παραβολοειδούς εκ περιστροφής (εδάφιο 3.3.3), εάν δε
χρησιμοποιηθούν κατάλληλες παράμετροι, μεταπίπτει σε αυτό. Αν η συμπεριφορά του υλικού κατά
την κατάσταση αστοχίας είναι ορθοτροπική κατά τους άξονες (σ1,σ2,σ3), με αντοχές σε μονοαξονική
θλίψη κατά μήκος των αξόνων: σc1, σc2, σc3 και σε μονοαξονικό εφελκυσμό: σt1, σt2, σt3, τότε η
επιφάνεια αστοχίας πρέπει να τέμνει τους άξονες σ1,σ2,σ3 στα παραπάνω σημεία (-σc1,0,0), (σt1,0,0), ...,
(0,0,σt3). Η κατασκευή του κριτηρίου πραγματοποιείται προσαρμόζοντας επιφάνεια δευτέρου βαθμού
στα παραπάνω σημεία, θέτοντας τις γεωμετρικές προϋποθέσεις ώστε η επιφάνεια να είναι ελλειπτικό
παραβολοειδές. Η έκφραση του κριτηρίου στους άξονες (σ1,σ2,σ3) είναι:

F(σ1,σ2,σ3)=
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6.5

Το κριτήριο αστοχίας του ελλειπτικού παραβολοειδούς πληροί το κριτήριο ευστάθειας (Tsai, Wu,
1971) καθώς τέμνει τους τρεις άξονες κύριων τάσεων. Όταν είναι γνωστές οι παράμετροι σc1, σc2, σc3

και σt1, σt2, σt3 κατά τους άξονες (σ1,σ2,σ3), το κριτήριο μπορεί να εκφραστεί σε διαφορετικούς άξονες
(σ1’,σ2’,σ3’) με κατάλληλo μετασχηματισμό των παραμέτρων. Σε ενότητα του κεφαλαίου που
ακολουθεί προτείνεται νόμος μετασχηματισμού των παραμέτρων σε τυχαίο σύστημα αξόνων.

Εν γένει, ο άξονας της επιφάνειας αστοχίας δεν ταυτίζεται με τον υδροστατικό άξονα, είναι όμως
παράλληλος. Στο Σχήμα 6.1 παρουσιάζεται η επιφάνεια αστοχίας στον χώρο (σ1,σ2,σ3). Η απόσταση
μεταξύ του υδροστατικού άξονα (z) και του άξονα της επιφάνειας αστοχίας (z’) είναι y1.
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Σχήμα 6.1: Η επιφάνεια αστοχίας του ελλειπτικού παραβολοειδούς (Theocaris, 1999)

Διακρίνονται οι εξής ειδικές περιπτώσεις:

 σc1= σt1 ,σc2= σt2 ,σc3= σt3: Το ελλειπτικό παραβολοειδές μεταπίπτει σε έναν ελλειπτικό κύλινδρο
και είναι η περίπτωση του κριτηρίου του Hill.

 σc1=σc2=σc3=σC και σt1=σt2=σt3=σT: Το ελλειπτικό παραβολοειδές μεταπίπτει σε παραβολοειδές εκ
περιστροφής και είναι η περίπτωση του κριτηρίου για ισότροπο μέσο.

 σc1=σc2=σc3=σt1=σt2=σt3=Y: Η επιφάνεια αστοχίας μεταπίπτει σε κύλινδρο, η περίπτωση του
κριτηρίου του von Mises για ισότροπο μέσο.

Το κριτήριο του ΕΠ πηγάζει από το κριτήριο για ισότροπο μέσο δηλαδή, του παραβολοειδούς εκ
περιστροφής. Το κριτήριο για το ισότροπο μέσο έχει σαφή ενεργειακή θεμελίωση. Αν και κάτι τέτοιο
δεν έχει αποδειχθεί για το ΕΠ, φαίνεται να ισχύει καθώς στην έναρξη αστοχίας συμμετέχει τόσο η
υδροστατική συνιστώσα όσο και η απόκλιση.

6.1.1 Η τομή του ΕΠ με επίπεδα, παράλληλα στο αποκλίνον

Το αποκλίνον επίπεδο είναι το κάθετο επίπεδο στον υδροστατικό άξονα. Ορίζεται το εξής
σύστημα συντεταγμένων: Το επίπεδο απέχει από την αρχή των αξόνων (σ1,σ2,σ3), κατά μήκος του
υδροστατικού άξονα p, p=I1/√3. Ορίζεται άξονας ψ στο επίπεδο, τέτοιος ώστε να ταυτίζεται με την
προβολή του άξονα σ3. Ορίζεται άξονας χ, κάθετος στον ψ και τον p, με τέτοια διεύθυνση ώστε να
ορίζεται δεξιόστροφο σύστημα. Ορίζεται επιπλέον, σύστημα πολικών συντεταγμένων (r,θ), τέτοιο
ώστε:

χ = rcosθ

ψ = rsinθ 6.6

Στο Σχήμα 6.2, απεικονίζεται το σύστημα συντεταγμένων (χ,ψ), (r,θ) και (σ1,σ2,σ3):

σ1 σ2

σ3

χ

ψ

θ

r

σ1

σ2

σ3 υ.α.

p

Σχήμα 6.2: Συντεταγμένες στο αποκλίνον επίπεδο (α), αποκλίνον επίπεδο ως προς (σ1,σ2,σ3) (β)
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Η μετασχηματισμός των συντεταγμένων από το σύστημα (χ,ψ,p) στο (σ1,σ2,σ3) γίνεται μέσω του
μητρώου περιστροφής [R]:
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6.7

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός γίνεται μέσω του αντίστροφου μητρώου περιστροφής [R]-1,
επειδή δε, πρόκειται για ορθογώνιο μητρώο⇒ [R]-1=[R]T. Με εφαρμογή του αντίστροφου
μετασχηματισμό και αντικαθιστώντας τις τιμές (σ1,σ2,σ3) στην σχέση (6.5), προκύπτει:
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Η παραπάνω σχέση, είναι καμπύλη δευτέρου βαθμού (Thomas, Finney, 1996) του τύπου:

a11χ²+a22ψ²+2a12χψ+2b1χ+2b2ψ+γ=0 6.9

Σε μητρωική μορφή:

[Χ][Α][Χ]Τ+2[Β][Χ]T+c=0 6.10

Όπου:

[ ] [ ] [ ] [ ]ψχ ,,,][, 21
2212

1211 ==







= XbbB

aa
aa

A 6.11

Έστω [Η]=[ξ,η], το κέντρο συμμετρίας της καμπύλης που είναι η λύση του συστήματος [Η][Α]=-
[Β].  Ορίζεται η βαθμωτή ποσότητα l0=[B][H]T+c. Η λύση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης det([A]-
λx[Ι])=0, όπου det η ορίζουσα τετραγωνικού μητρώου, λ βαθμωτό μέγεθος και [Ι] το μοναδιαίο
τετραγωνικό μητρώο, δίνει τις ιδιοτιμές του μητρώου [Α], λ1 και λ2.

Η σχέση (6.8) είναι καμπύλη δευτέρου βαθμού. Ανάλογα με τις (θετικές) τιμές των παραμέτρων
αντοχής διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

 λ1λ2>0 και l0 ετερόσημο των λ1, λ2, τότε η σχέση (6.8) είναι εξίσωση έλλειψης.
 λ1λ2<0 και l0≠0, τότε η σχέση (6.8) είναι εξίσωση υπερβολής.

Οι άξονες συμμετρίας των καμπύλων έχουν διεύθυνση σύμφωνα με το μητρώο περιστροφής [P],
το οποίο έχει ως στοιχεία τα κανονικοποιημένα ιδιοδιανύσματα. Στην περίπτωση της έλλειψης, οι
ημιάξονες είναι 

1

0

λ
l

−  και 
2

0

λ
l

− . Η ιδιότητα της καμπύλης να μεταβαίνει ανάλογα με την επιλογή

των παραμέτρων αντοχής από έλλειψη σε  υπερβολή, δείχνει ότι η επιφάνεια αστοχίας μπορεί να
μεταβεί από ελλειπτικό παραβολοειδές σε υπερβολικό παραβολοειδές. Το θέμα αυτό θα διερευνηθεί
περαιτέρω.

Η σχεδίαση της έλλειψης γίνεται με χρήση συστήματος πολικών συντεταγμένων r και θ:



Κεφάλαιο 6: Το κριτήριο αστοχίας του Ελλειπτικού Παραβολοειδούς, εφαρμογή στο x-fem 109

[ ] [ ]


















+=








θ
λ

θ
λ

ψ
χ

sin

cos

2

0

1

0

l

l

PH TT 6.12

Όπου η γωνία θ μεταβάλλεται μεταξύ [0,2π]. Ο υπολογισμός των σημείων της έλλειψης γίνεται με
χρήση κατάλληλου λογισμικού που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής. Το λογισμικό έχει ως
είσοδο τις παραμέτρους του ΕΠ καθώς και την εμβέλεια Ι1, για την οποία θα σχεδιαστούν ελλείψεις.
Η έξοδος είναι οι συντεταγμένες των σημείων των ελλείψεων καθώς και αρχείο τύπου «dxf». Το
αρχείο dxf περιέχει τρισδιάστατα δεδομένα και όταν φορτωθεί σε σχεδιαστικό λογισμικό τύπου
«AutoCAD», σχεδιάζει την επιφάνεια του κριτηρίου.

Στον Πίνακα 6.1, παρουσιάζεται ο κώδικας του λογισμικού σχεδίασης ελλείψεων. Η γλώσσα
προγραμματισμού με την οποία αναπτύχθηκε, είναι η C++ με το πρότυπο Possix. Μεταγλωττίζεται
και εκτελείται σε Linux/GNU C++, Microsoft Visual C++ καθώς και σε κάθε περιβάλλον που είναι
Possix συμβατό.

Πίνακας 6.1: Κώδικας «ellipse.cpp», για την σχεδίαση των τομών του ΕΠ με το αποκλίνον επίπεδο
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <malloc.h>
#include "memal.cpp"

/************************************/
/***** M A I N   P R O G R A M ******/
/************************************/

void main(int argc, char* argv[])
{

 if(argc!=3)
 {
  printf("Usage %s <input_file>
<output_file>\n",argv[0]);
  exit(0);
 }

 double deg2rad;
 deg2rad=atan(1.000)*4.000/180.000;
 FILE *input, *output;
 double I1min,I1max;
 double xi,yi,pe;
 double L1L2;
 int I1steps;
 double
sig_c1,sig_t1,sig_c2,sig_t2,sig_c3,sig_t3;
 int i,l,m;
 double radius;

/*****************************/
/* F i l e    I n p u t      */
/*****************************/
 input=fopen(argv[1],"rt");
 output=fopen(argv[2],"wt");
 fscanf(input,"%lg %lg
%d",&I1min,&I1max,&I1steps);
 fscanf(input,"%lg %lg %lg %lg %lg
%lg",&sig_c1,&sig_t1,&sig_c2,&sig_t2,&sig_c
3,&sig_t3);
 fclose(input);
/*****************************************/
/* E N D  o f   F i l e    I n p u t
*/
/*****************************************/

 int id;
 double a1,a2,a3,a4,a5,a6;

 a1= (1.000/(sig_t1*sig_c1)) +
(1.000/(sig_t2*sig_c2)) -
(1.000/(2.000*sig_t3*sig_c3));
 a2= sqrt(3.000)* ( (1.000/(sig_t1*sig_c1))
- (1.000/(sig_t2*sig_c2)) );
 a3= 1.5000/(sig_t3*sig_c3);
 a4= sqrt(0.500)*( (1.000/sig_t2) -
(1.000/sig_c2) - (1.000/sig_t1) +
(1.000/sig_c1) );
 a5= sqrt(1.000/6.000)*(
2.000*((1.000/sig_t3)-(1.000/sig_c3)) -
((1.000/sig_t1)-(1.000/sig_c1)) -
((1.000/sig_t2)-(1.000/sig_c2)));
 a4=a4*0.5000;
 a5=a5*0.5000;

 L1L2=1.5000*(
1.000/(sig_c1*sig_t1*sig_c2*sig_t2) +
1.000/(sig_c2*sig_t2*sig_c3*sig_t3) +
1.000/(sig_c3*sig_t3*sig_c1*sig_t1) );
 L1L2-=0.7500*(
1.000/(sig_c1*sig_t1*sig_c1*sig_t1) +
1.000/(sig_c2*sig_t2*sig_c2*sig_t2) +
1.000/(sig_c3*sig_t3*sig_c3*sig_t3) );

 printf("%lg %lg %lg %lg %lg
\n",a1,a2,a3,a4,a5);
 printf("L1L2= %g\n",L1L2);

 double rot;
 double I1;
 double s1,s2,s3;
 double xo,yo;
 double l0,l1,l2;
 double lamda1,mi1,lamda2,mi2;
 double alpha, beta;
 t3d_x=matrix(0,180,0,1);
 t3d_y=matrix(0,180,0,1);
 t3d_z=matrix(0,180,0,1);
 id=1000;

    for(m=0;m<=I1steps;m++){
     printf("\n\n");
     I1=I1min+(I1max-
I1min)*(double)m/((double)I1steps);

 a6= (I1/3.000)* ( (1.000/sig_t3)-
(1.000/sig_c3) + (1.000/sig_t1)-
(1.000/sig_c1) + (1.000/sig_t2)-
(1.000/sig_c2) ) -1.0000;
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 xo=(0.500*a2*a5-a4*a3)/(a1*a3-
0.250*a2*a2);

 yo=(0.500*a2*a4-a1*a5)/(a1*a3-
0.250*a2*a2);
     printf("%lg %lg \n",xo,yo);

l0=xo*xo*a1+xo*yo*a2+yo*yo*a3+2*a4*xo+2*a5*
yo+a6;

l1=0.500*(a1+a3)+0.500*sqrt(a1*a1+a3*a3+a2*
a2-2*a1*a3);

 l2=0.500*(a1+a3)-
0.500*sqrt(a1*a1+a3*a3+a2*a2-2*a1*a3);

 printf("%lg %lg %lg \n",l0,l1,l2);

 lamda1=-0.500*a2;
 mi1=a1-l1;
 mi=sqrt(lamda1*lamda1+mi1*mi1);
 lamda1=lamda1/mi;
 mi1=mi1/mi;
 lamda2=-1.0000*mi1;
 mi2=lamda1;
 mi=sqrt(lamda2*lamda2+mi2*mi2);
 lamda2=lamda2/mi;
 mi2=mi2/mi;
 printf("%f %f %f %f

\n",mi1,lamda1,mi2,lamda2);

     for(l=0;l<180;l++){
      rot=((double)l/180.000)*6.28318531;

  alpha=-1.000*l0/l1;
  beta=-1.000*l0/l2;

  radius=sqrt( alpha*beta /
(beta*cos(rot)*cos(rot) +
alpha*sin(rot)*sin(rot)) );

  xi=xo +
(lamda1)*((radius))*cos(rot) +
(lamda2)*((radius))*sin(rot);

  yi=yo + (mi1)*((radius))*cos(rot) +
(mi2)*((radius))*sin(rot);

      s1=xi/sqrt(2.000)-
yi/sqrt(6.000)+I1/3.000;
      s2=-1.000*xi/sqrt(2.000)-
yi/sqrt(6.000)+I1/3.000;

s3=sqrt(2.000)*yi/sqrt(3.000)+I1/3.000;

      t3d_x[l][0]=t3d_x[l][1];
      t3d_y[l][0]=t3d_y[l][1];
      t3d_z[l][0]=t3d_z[l][1];
      t3d_x[l][1]=s1;
      t3d_y[l][1]=s2;
      t3d_z[l][1]=s3;

      pe=(I1)/sqrt(3.000);
      printf("%lg %lg %lg \n",xi,yi,pe);

     }

     t3d_x[180][0]=t3d_x[0][0];
     t3d_y[180][0]=t3d_y[0][0];
     t3d_z[180][0]=t3d_z[0][0];
     t3d_x[180][1]=t3d_x[0][1];
     t3d_y[180][1]=t3d_y[0][1];
     t3d_z[180][1]=t3d_z[0][1];

     for(l=0;l<180;l++){
      if(m>1){
       id++;
       fprintf(output,"3DFACE\n 5\n");
       fprintf(output,"%d\n 8\n0\n
10\n",id);
       fprintf(output,"%g\n 20\n%g\n
30\n%g\n",t3d_x[l][0],t3d_y[l][0],t3d_z[l][
0]);
       fprintf(output," 11\n%g\n 21\n%g\n
31\n%g\n",t3d_x[l+1][0],t3d_y[l+1][0],t3d_z
[l+1][0]);
       fprintf(output," 12\n%g\n 22\n%g\n
32\n%g\n",t3d_x[l+1][1],t3d_y[l+1][1],t3d_z
[l+1][1]);
       fprintf(output," 13\n%g\n 23\n%g\n
33\n%g\n",t3d_x[l][1],t3d_y[l][1],t3d_z[l][
1]);
       fprintf(output,"0\n");
      }
     }
    }

 free_matrix(t3d_x,0,180,0,1);
 free_matrix(t3d_y,0,180,0,1);
 free_matrix(t3d_z,0,180,0,1);
 fprintf(output,"ENDSEC\n 0\nEOF");
 fclose(output);
}

Οι συντεταγμένες των σημείων της έλλειψης, αξιοποιούνται από λογισμικό φύλλων υπολογισμού
όπως το Microsoft Excel. Στο Σχήμα 6.3 φαίνεται η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του λογισμικού
ellipse από το AutoCAD (α) και από το Excel (β). Οι παράμετροι αντοχής για το παράδειγμα είναι:
σc1=2.41MPa, σc2=σc3=3.38ΜPa, σt1=58kPa, σt2=σt3=81kPa. Η έλλειψη (β) σχεδιάζεται στο παράλληλο
στο αποκλίνον επίπεδο για I1=-5MPa.
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Σχήμα 6.3: Ελλειπτικό παραβολοειδές (σc1=2.41MPa, σc2=σc3=3.38ΜPa, σt1=58kPa, σt2=σt3=81kPa),
τρισδιάστατη απεικόνιση (α), έλλειψη για Ι1=-5MPa (β).

6.2 Εμβέλεια εφαρμογής του κριτηρίου του ΕΠ – οριοθέτηση των
παραμέτρων

Στο εδάφιο 6.1.1 αναφέρεται πως οι τομές του ΕΠ με επίπεδα, παράλληλα στο αποκλίνον επίπεδο,
είναι καμπύλες δευτέρου βαθμού. Η καμπύλη αυτή είναι έλλειψη ή υπερβολή, σύμφωνα με την
επιλογή των παραμέτρων αντοχής. Όπως φαίνεται, οι παράμετροι αντοχής πρέπει να πληρούν
κάποιους περιορισμούς, ώστε η επιφάνεια αστοχίας να είναι αποδεκτή, ήτοι κυρτή επιφάνεια με τομές
κλειστές καμπύλες. Οι γεωμετρικοί αυτοί περιορισμοί οριοθετούν την εμβέλεια εφαρμογής του
κριτηρίου του ΕΠ. Στην συνέχεια αναπτύσσονται και προτείνονται τέτοιοι περιορισμοί. Ο Theocaris
(1989), θέτει έναν περιορισμό για τις παραμέτρους του ΕΠ που περιγράφουν την αστοχία ενός
εγκάρσια ισότροπου μέσου. Ο περιορισμός αυτός συνοψίζεται στην σχέση:

4σt3σc3 > σt1σc1 6.13

Η συνθήκη αυτή είναι βασική και απορρέει από τις συνθήκες ευστάθειας των Tsai & Wu (1971).
Οι περιορισμοί που προτείνονται στην συνέχεια περιορίζουν επιπλέον το εύρος τιμών των
παραμέτρων.

Το κριτήριο του ΕΠ, περιγράφεται στον χώρο (σ1,σ2,σ3) από την σχέση (6.5). Έστω ότι
(x,y,z) ≡ (σ1,σ2,σ3), τότε η σχέση (6.5) είναι της μορφής:

a11x²+a22y²+a33z²+2a12xy+2a23yz+2a13xz+b1x+b2y+b3z+c=0 6.14

Η παραπάνω σχέση, περιγράφει δευτεροβάθμια επιφάνεια στον χώρο (x,y,z) (Thomas, Finney,
1996). Σε μορφή μητρώων, η επιφάνεια έχει εξίσωση:

[X][A][X]T+2[B][X]T+c=0 6.15

Όπου:
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Η λύση της εξίσωσης τρίτου βαθμού det([A]-λx[Ι])=0 δίνει τρεις ρίζες λ1,λ2 και λ3. Σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις που τέθηκαν κατά την κατασκευή του κριτηρίου (Theocaris, Philippidis, 1987), ο
βαθμός του μητρώου [A] είναι 2, επιπλέον η μία από τις τρεις ιδιοτιμές είναι μηδενική, έστω η λ3=0.
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Αν ο βαθμός του μητρώου [A] είναι 2 και λ3=0: αν λ1 και λ2 ομόσημες, η επιφάνεια είναι
ελλειπτικό παραβολοειδές, ενώ αν λ1 και λ2 ετερόσημες, η επιφάνεια είναι υπερβολικό παραβολοειδές.
Για να διερευνηθεί η κατηγορία της επιφάνειας, υπολογίζονται οι ιδιοτιμές για την επιφάνεια (6.5). Τα
στοιχεία του μητρώου [A] είναι:
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Η λύση της εξίσωσης det([A]-λx[Ι])=0, δίνει:

λ3=0 όπως αναμένεται και,
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Η παραπάνω λύση για τις λ1, λ2, γράφεται:
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Ο πρώτος περιορισμός που τίθεται, αφορά την υπόρριζο ποσότητα της σχέσης (6.20), η οποία
πρέπει να είναι θετική, ώστε οι ιδιοτιμές να είναι πραγματικοί αριθμοί.  Επιπλέον, οι ιδιοτιμές πρέπει
να είναι ομόσημες ή λ1λ2>0. Επειδή δε λ1,2=κ1±√κ2, θα ισχύει: λ1λ2=κ1²-κ2, εφόσον φυσικά κ2>0
(πρώτος περιορισμός). Το γινόμενο των ιδιοτιμών είναι:
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Συνοψίζοντας, οι ιδιοτιμές πρέπει να είναι πραγματικοί αριθμοί, έτσι ισχύει ο περιορισμός:
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Επιπλέον, οι ιδιοτιμές πρέπει να είναι ομόσημες, συνεπώς ισχύει ο περιορισμός:
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Εφόσον ικανοποιούνται οι ανισότητες (6.22) και (6.23), η επιφάνεια είναι μία αποδεκτή επιφάνεια
αστοχίας, ένα ελλειπτικό παραβολοειδές. Αν το μέσο είναι ισότροπο, ισχύουν οι ισότητες:
σc1=σc2=σc3=σC και σt1=σt2=σt3=σT. Τότε εφόσον σc,σT>0, ικανοποιούνται οι ανισότητες και η επιφάνεια
είναι παραβολοειδές εκ περιστροφής. Επιπλέον, οι συνθήκες (6.22) και (6.23) συνιστούν κριτήρια
αξιολόγησης πειραματικών αποτελεσμάτων. Οι ανισότητες ισχύουν για τιμές αντοχής ανισότροπων
υλικών που αναφέρει ο Theocaris σε εργασίες του (1987β, 1989).
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Το υπερβολικό παραβολοειδές, δεν είναι αποδεκτή επιφάνεια αστοχίας καθώς είναι μη-κυρτή
επιφάνεια και οι τομές με τα επίπεδα παράλληλα στο αποκλίνον επίπεδο, είναι υπερβολή, δηλαδή μία
ανοικτή καμπύλη. Αν η σχέση (6.23) γίνει ισότητα, οι ελλείψεις εκφυλίζονται σε ευθύγραμμο τμήμα
που ταυτίζεται με τον μεγάλο ημιάξονα. Όταν δεν ικανοποιείται η σχέση (6.23), ο μεγάλος ημιάξονας
είναι πλέον ο άξονας συμμετρίας της υπερβολής.

Στο Σχήμα 6.3 του προηγούμενου εδαφίου, παρουσιάζεται το ελλειπτικό παραβολοειδές για τις
παραμέτρους: σc1=2.41MPa, σc2=σc3=3.38ΜPa, σt1=58kPa, σt2=σt3=81kPa. Οι παράμετροι αυτές,
ικανοποιούν τις ανισότητες (6.22) και (6.23):

7.79x10-11>6.56x10-11 και 3.89x10-11<6.56x10-11

Έστω ένα υλικό με παραμέτρους: σc1=0.6MPa, σc2=3.1MPa, σc3=3.8ΜPa, σt1=58kPa, σt2=75MPa,
σt3=75kPa. Οι παράμετροι αυτές ικανοποιούν την ανισότητα (6.22) αλλά όχι την (6.23):

 8.56x10-10>2.39x10-10 αλλά, 4.28x10-10>2.39x10-10.

Συνεπώς, η επιφάνεια είναι υπερβολικό παραβολοειδές, μία μη-αποδεκτή επιφάνεια αστοχίας.
Έστω η τομή με το παράλληλο στο αποκλίνον επίπεδο, I1=-5MPa: Το μέγεθος l0=-70.45, οι ιδιοτιμές
του μητρώου [A] της δευτεροβάθμιας καμπύλης: λ1=4.311x10-11, λ2=-6.567x10-12, συνεπώς η καμπύλη
είναι υπερβολή. Στο Σχήμα 6.4, είναι σχεδιασμένη η επιφάνεια του υπερβολικού παραβολοειδούς (α)
και της τομής I1=-5MPa (β), για την ομάδα παραμέτρων: σc1=0.6MPa, σc2=3.1MPa, σc3=3.8ΜPa,
σt1=58kPa, σt2=75MPa, σt3=75kPa.
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Σχήμα 6.4: Υπερβολικό παραβολοειδές (α), τομή I1=-5MPa (β), για την ομάδα παραμέτρων:
σc1=0.6MPa, σc2=3.1MPa, σc3=3.8ΜPa, σt1=58kPa, σt2=75MPa, σt3=75kPa

6.3 Η εφαρμογή του ΕΠ στη ΜΠΣ
Η εφαρμογή του ΕΠ στην επίλυση προβλημάτων με την ΜΠΣ πραγματοποιείται με την

χρησιμοποίηση της σχέσης (6.5), ως συνάρτησης δυναμικού F. Επιπλέον, χρησιμοποιείται
συσχετισμένος νόμος ροής, ώστε:  Q≡F. Ο υπολογισμός των βαθμωτών μεγεθών C1, C2, C3 του νόμου
ροής, γίνεται αριθμητικά με μέθοδο που προτείνεται στο κεφάλαιο 7.

6.3.1 Μετασχηματισμός παραμέτρων

Οι παράμετροι αντοχής του κριτηρίου είναι έξι: τρεις αντοχές σε θλίψη και τρεις αντοχές σε
εφελκυσμό κατά τους άξονες των κύριων τάσεων. Για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του κριτηρίου
αστοχίας είναι απαραίτητη η έκφραση νόμου μετασχηματισμού των παραμέτρων σε ένα τυχαίο
προσανατολισμό του συστήματος κύριων τάσεων.
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Προϋπόθεση για τον μετασχηματισμό είναι η ισχύς της κυκλικής εναλλαγής των παραμέτρων
αντοχής, για προσανατολισμούς του νέου συστήματος ως προς το αρχικό, σε γωνίες ακεραίων
πολλαπλασίων των 90°. Μία ακόμα προϋπόθεση είναι η συνέχεια του νόμου ως προς τις τιμές των
παραμέτρων αλλά και των πρώτων παραγώγων τους, ώστε ο μετασχηματισμός να έχει ομαλότητα.

Ο μετασχηματισμός που προτείνεται πραγματοποιείται μέσω μίας επιφάνειας γενικευμένου
ελλειψοειδούς. Οι τομές ενός γενικευμένου ελλειψοειδούς με τα κύρια επίπεδά του είναι ελλείψεις.
Έστω ότι η διεύθυνση των (σ1,σ2,σ3) ταυτίζεται με το κύριο σύστημα ανισοτροπίας. Ως κύριο σύστημα
ανισοτροπίας ορίζεται αυτό με τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές αντοχών. Ορίζεται ελλειψοειδές με
ημιάξονες (σc1,σc2,σc3), Σχήμα 6.5. Αντίστοιχα ορίζεται επιπλέον, ένα ελλειψοειδές με ημιάξονες
(σt1,σt2,σt3). Η μέθοδος εργασίας για την περίπτωση των αντοχών σε εφελκυσμό είναι ίδια με αυτή των
αντοχών σε θλίψη.

Οι τομές των αξόνων (σ1,σ2,σ3) με το ελλειψοειδές, είναι οι τιμές των αντοχών σε θλίψη
(σc1,σc2,σc3) καθώς και των αρνητικών τιμών τους (-σc1,-σc2,-σc3). Αφού οι αντοχές σε θλίψη είναι
θετικοί αριθμοί, θα λαμβάνονται πάντα οι απόλυτες τιμές των τομών. Έστω σύστημα (σ1’,σ2’,σ3’), οι
τιμές αντοχής σε αυτό το σύστημα είναι (σc1’,σc2’,σc3’), οι αποστάσεις, δηλαδή, από το κέντρο των
αξόνων έως τις τομές των αξόνων με το ελλειψοειδές (Σχήμα 6.5).

Σχήμα 6.5: Γενικευμένο ελλειψοειδές για τον μετασχηματισμό των παραμέτρων

Είναι προφανές πως στην περίπτωση περιστροφής των αξόνων κατά 90°, γίνεται κυκλική
εναλλαγή των παραμέτρων αντοχής, όπως είναι αναμενόμενο. Η μεθοδολογία υπολογισμού για τυχαίο
προσανατολισμό των (σc1’,σc2’,σc3’) είναι η παρακάτω:

Έστω το κύριο σύστημα ανισοτροπίας (x1,x2,x3). Το ελλειψοειδές έχει εξίσωση:
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6.24

Το σύστημα των κυρίων τάσεων έχει προσανατολισμό ως προς το κύριο σύστημα ανισοτροπίας
που εκφράζεται μέσω του μητρώου των συνημίτονων κατεύθυνσης:
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Η εξίσωση ευθείας του άξονα (σ1’) ως προς το σύστημα (x1,x2,x3), είναι:

[x1,x2,x3] = [l1’,m1’,n1’]xt, t∈ℜ 6.26

Η τομή του άξονα (σ1’) με το ελλειψοειδές υπολογίζεται από τις σχέσεις (6.26) και (6.24):



Κεφάλαιο 6: Το κριτήριο αστοχίας του Ελλειπτικού Παραβολοειδούς, εφαρμογή στο x-fem 115

1''' 2
2

3

1

2

2

1

2

1

1 =

















+





+





tnml

ccc σσσ
6.27

Συνεπώς, η (θετική) τιμή της αντοχής κατά τον άξονα (σ1’) είναι:
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Ομοίως, για τις τιμές της αντοχής στους άξονες σ2’ και σ3’:
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Έστω το κύριο σύστημα ανισοτροπίας (x1,x2,x3) με τυχαία διεύθυνση ως προς το καθολικό
σύστημα (X,Y,Z) που περιγράφεται από το μητρώο περιστροφής:
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Στην ενότητα 5.1 του κεφαλαίου 2 περιγράφεται η μορφή ενός τέτοιου μητρώου, σχέση (5.4).

Οι κύριες τάσεις έχουν διεύθυνση ως προς το καθολικό σύστημα (X,Y,Z) που περιγράφεται από το
μητρώο:
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Συνεπώς, το μητρώο περιστροφής του συστήματος των κύριων τάσεων ως προς το κύριο σύστημα
ανισοτροπίας είναι:
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Οι γωνίες β, ψ, θ (Σχήμα 6.34), είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στην ενότητα 5.1 όπου
χρησιμοποιούνται για τον προσανατολισμό του κύριου συστήματος ανισοτροπίας για την περίπτωση
της ελαστικότητας.
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Σχήμα 6.34: Στροφή των συστημάτων συντεταγμένων

Ο μετασχηματισμός των παραμέτρων που προτείνεται είναι αποδεκτός σύμφωνα με τους
γεωμετρικούς περιορισμούς (ενότητα 6.2) εφόσον οι παράμετροι του κύριου συστήματος
ανισοτροπίας τηρούν τους περιορισμούς αυτούς.

6.3.2 Εφαρμογή στο x-fem

Ο κώδικας επίλυσης του x-fem, για την περίπτωση αστοχίας ορθότροπου υλικού κατά ΕΠ,
αποτελεί τμήμα του γενικού αλγόριθμου επίλυσης για ανισότροπα μέσα που παρουσιάζεται στο
κεφάλαιο 7. Στο εδάφιο αυτό, παρουσιάζεται ο κώδικας που υπολογίζει το δυναμικό αστοχίας κατά
ΕΠ, για τυχαίες διευθύνσεις των συστημάτων ανισοτροπίας και κύριων τάσεων, σύμφωνα με την
ανάλυση που έγινε στα προηγούμενα εδάφια αυτής της ενότητας.

Πίνακας 6.2: Κώδικας υπολογισμού του δυναμικού αστοχίας κατά ΕΠ, στο x-fem
/**************************/
/* Orthotropic Plasticity */
/**************************/
float ff_orthoplast(float I1, float sqJ2,
float theta, float l1, float m1, float n1,
float l2, float m2, float n2, float l3,
float m3, float n3, int anisomat)
{
 float pi;
 pi=4.000*atan(1.000);
 float beta,psi,rot,sig_temp;
 float sc1g,st1g,sc2g,st2g,sc3g,st3g;
 float sc1,sc2,sc3,st1,st2,st3;
 int i,j,k;

beta=orthoplastic[anisomat].beta*pi/180.000
;
 psi=orthoplastic[anisomat].psi*pi/180.000;
 rot=orthoplastic[anisomat].rot*pi/180.000;
 sc1g=orthoplastic[anisomat].sc1;
 sc2g=orthoplastic[anisomat].sc2;
 sc3g=orthoplastic[anisomat].sc3;
 st1g=orthoplastic[anisomat].st1;
 st2g=orthoplastic[anisomat].st2;
 st3g=orthoplastic[anisomat].st3;

 float A[4][4],B[4][4],C[4][4];

 B[1][1]=cos(beta);
 B[1][2]=-1.000*sin(beta);
 B[1][3]=0.000;
 B[2][1]=cos(psi)*sin(beta);
 B[2][2]=cos(psi)*cos(beta);
 B[2][3]=-1.000*sin(psi);
 B[3][1]=sin(psi)*sin(beta);
 B[3][2]=cos(beta)*sin(psi);

 B[3][3]=cos(psi);

 C[1][1]=cos(rot);
 C[1][2]=sin(rot);
 C[1][3]=0.000;
 C[2][1]=-1.000*sin(rot);
 C[2][2]=cos(rot);
 C[2][3]=0.000;
 C[3][1]=0.000;
 C[3][2]=0.000;
 C[3][3]=1.000;

 for(i=1;i<=3;i++){
  for(j=1;j<=3;j++){
   A[i][j]=0.000;
   for(k=1;k<=3;k++){
    A[i][j]+=C[i][k]*B[k][j];
   }
  }
 }

 C[1][1]=l1*A[1][1]+m1*A[1][2]+n1*A[1][3];
 C[1][2]=l1*A[2][1]+m1*A[2][2]+n1*A[2][3];
 C[1][3]=l1*A[3][1]+m1*A[3][2]+n1*A[3][3];
 C[2][1]=l2*A[1][1]+m2*A[1][2]+n2*A[1][3];
 C[2][2]=l2*A[2][1]+m2*A[2][2]+n2*A[2][3];
 C[2][3]=l2*A[3][1]+m2*A[3][2]+n2*A[3][3];
 C[3][1]=l3*A[1][1]+m3*A[1][2]+n3*A[1][3];
 C[3][2]=l3*A[2][1]+m3*A[2][2]+n3*A[2][3];
 C[3][3]=l3*A[3][1]+m3*A[3][2]+n3*A[3][3];

 sc1=1.000/sqrt(
(C[1][1]/sc1g)*(C[1][1]/sc1g) +
(C[1][2]/sc2g)*(C[1][2]/sc2g) +
(C[1][3]/sc3g)*(C[1][3]/sc3g) );
 sc2=1.000/sqrt(
(C[2][1]/sc1g)*(C[2][1]/sc1g) +
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(C[2][2]/sc2g)*(C[2][2]/sc2g) +
(C[2][3]/sc3g)*(C[2][3]/sc3g) );
 sc3=1.000/sqrt(
(C[3][1]/sc1g)*(C[3][1]/sc1g) +
(C[3][2]/sc2g)*(C[3][2]/sc2g) +
(C[3][3]/sc3g)*(C[3][3]/sc3g) );
 sc1=sc1*sqrt( C[1][1]*C[1][1] +
C[1][2]*C[1][2] + C[1][3]*C[1][3]);
 sc2=sc2*sqrt( C[2][1]*C[2][1] +
C[2][2]*C[2][2] + C[2][3]*C[2][3]);
 sc3=sc3*sqrt( C[3][1]*C[3][1] +
C[3][2]*C[3][2] + C[3][3]*C[3][3]);
 st1=1.000/sqrt(
(C[1][1]/st1g)*(C[1][1]/st1g) +
(C[1][2]/st2g)*(C[1][2]/st2g) +
(C[1][3]/st3g)*(C[1][3]/st3g) );
 st2=1.000/sqrt(
(C[2][1]/st1g)*(C[2][1]/st1g) +
(C[2][2]/st2g)*(C[2][2]/st2g) +
(C[2][3]/st3g)*(C[2][3]/st3g) );
 st3=1.000/sqrt(
(C[3][1]/st1g)*(C[3][1]/st1g) +
(C[3][2]/st2g)*(C[3][2]/st2g) +
(C[3][3]/st3g)*(C[3][3]/st3g) );
 st1=st1*sqrt( C[1][1]*C[1][1] +
C[1][2]*C[1][2] + C[1][3]*C[1][3]);

 st2=st2*sqrt( C[2][1]*C[2][1] +
C[2][2]*C[2][2] + C[2][3]*C[2][3]);
 st3=st3*sqrt( C[3][1]*C[3][1] +
C[3][2]*C[3][2] + C[3][3]*C[3][3]);

 sig_temp=-1.0000;
 sig_temp+=( (sc1-st1)/(sc1*st1) + (sc2-
st2)/(sc2*st2) + (sc3-st3)/(sc3*st3)
)*I1/3.000;
 sig_temp+=1.15470054*sqJ2*( (sc1-
st1)/(sc1*st1)*cos(theta+pi/6.00) + (sc2-
st2)/(sc2*st2)*sin(theta) - (sc3-
st3)/(sc3*st3)*sin(theta+pi/3.00) );
 sig_temp+=(4.000/3.000)*sqJ2*sqJ2*(
((1.000/(sc1*st1))*(cos(theta+pi/6.000)+sin
(theta+pi/3.000))*(cos(theta+pi/6.000)-
sin(theta))) +
((1.000/(sc2*st2))*(sin(theta+pi/3.000)+sin
(theta))*(sin(theta)-cos(theta+pi/6.000) ))
+
((1.000/(sc3*st3))*(cos(theta+pi/6.000)+sin
(theta+pi/3.000))*(sin(theta+pi/3.000)+sin(
theta))) );
 return sig_temp;
}

Ο παραπάνω αλγόριθμος, χρησιμοποιεί μορφή του κριτηρίου του ΕΠ, συναρτήσει των (Ι1,√J2,θ):
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6.4 Αριθμητική εφαρμογή
Εξετάζεται η ελαστοπλαστική συμπεριφορά πλάκας πεπερασμένων διαστάσεων, με τετραγωνική

οπή, σε επίπεδη ένταση. Η πλάκα υποβάλλεται σε εφελκυσμό, λόγω της συγκέντρωσης τάσεων στην
οπή σχηματίζεται πλαστική ζώνη. Το υλικό που εξετάζεται είναι ένα σύνθετο υλικό, με παραμέτρους
αντοχής που περιγράφονται από τον Theocaris (1987), εγκάρσια ισότροπο, με παραμέτρους αντοχής
στο κύριο σύστημα ανισοτροπίας:

σc1=100 MPa, σt1=150 MPa, σc2=σc3=120 MPa, σt2=σt3=75 MPa
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Σχήμα 6.6: Γεωμετρία και φόρτιση (α), μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (β)

Οι διαστάσεις της πλάκας είναι 250x250mm, οι διαστάσεις της οπής 100x100mm και το πάχος της
πλάκας 5mm. Το μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων αποτελείται από 84 στοιχεία δευτέρας τάξης,
συναρμολογημένα σε 728 κόμβους. Η φόρτιση προσομοιώνεται με επιβολή παραμόρφωσης, έτσι
ώστε: ε=0.09%. Οι ελαστικές παράμετροι είναι E=100GPa και ν=0.25. Καταρχήν γίνεται επίλυση με
θεώρηση ισότροπου μέσου και αστοχία κατά von Mises με μέση τιμή αντοχής Y=110MPa. Έπειτα
γίνονται διαδοχικές επιλύσεις με θεώρηση ανισότροπου μέσου και γωνίες μεταξύ της ισχυρής
διεύθυνσης και της διεύθυνσης φόρτισης: ψ=0°, 30°, 45°, 60° και 90°.

Η επίλυση με το ισότροπο μέσο (Y=110MPa) και για ε=0.09% προκαλεί την πλαστική ζώνη που
απεικονίζεται στο Σχήμα 6.7. Η δε μέση τάση κατά τον οριζόντιο άξονα συμμετρίας είναι σ=96.1
MPa.

Σχήμα 6.7: Ελαστοπλαστικό σύνορο, θεώρηση ισότροπου μέσου

Στο παρακάτω Σχήμα, απεικονίζεται η κατανομή των ισοδύναμων τάσεων von Mises κατά την
ελαστική συμπεριφορά (α) και κατά την ελαστοπλαστική (β) με ε=0.09%.
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Σχήμα 6.8: Κατανομή ισοδύναμης τάσης von Mises, ελαστική συμπεριφορά (α), ελαστοπλαστική
συμπεριφορά (β)

Κατά την ελαστοπλαστική συμπεριφορά, η κατανομή της τάσης von Mises είναι σταθερή στην
περιοχή εντός του ελαστοπλαστικού συνόρου. Η επίλυση με την θεώρηση ανισότροπου μέσου, με
φόρτιση κατά την ισχυρή διεύθυνση (ψ=0°), ε=0.09%, προκαλεί το ελαστοπλαστικό σύνορο που
απεικονίζεται στο παρακάτω Σχήμα:

Σχήμα 6.9: Ελαστοπλαστικό σύνορο, φόρτιση κατά την ισχυρή διεύθυνση

Κατά την περίπτωση της φόρτισης, σύμφωνα με την ισχυρή διεύθυνση του υλικού, προκαλούνται
πλαστικές ζώνες σε μικρή έκταση, στις άκρες της οπής όπου η συγκέντρωση τάσεων είναι μέγιστη.
Στις περιπτώσεις που η ισχυρή διεύθυνση του υλικού έχει κλίση ως προς την φόρτιση: 30°, 45°, 60°, ή
90° (φόρτιση κατά την ασθενή διεύθυνση), το ελαστοπλαστικό σύνορο για ε=0.09%, απεικονίζεται
στα παρακάτω Σχήματα:
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Σχήμα 6.10: Ελαστοπλαστικό σύνορο, ψ=30° (α), ψ=45° (β)

Σχήμα 6.11: Ελαστοπλαστικό σύνορο, ψ=60° (α), ψ=90° (β)

Όπως είναι αναμενόμενο, η εκτενέστερη πλαστική περιοχή παρουσιάζεται όταν η φόρτιση γίνεται
κατά την ασθενή διεύθυνση. Στο Σχήμα 6.12, παρουσιάζεται η μέση τάση κατά τον οριζόντιο άξονα
συμμετρίας συναρτήσει της κλίσης της ισχυρής διεύθυνσης. Όταν η φόρτιση γίνεται κατά τον ισχυρό
άξονα, οι ελαστοπλαστικές παραμορφώσεις είναι μικρές και το μεταφερόμενο φορτίο αποκτά την
μέγιστη τιμή. Αντίθετα, στην περίπτωση της φόρτισης κατά την ασθενή διεύθυνση, το μεταφερόμενο
φορτίο λαμβάνει την ελάχιστη τιμή.
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Σχήμα 6.12: Μέση τάση, συναρτήσει της κλίσης της ισχυρής διεύθυνσης, για ε=0.09%

6.5 Ανακεφαλαίωση
Στο κεφάλαιο που προηγείται γίνεται αρχικά, μία σύντομη ανασκόπηση κριτηρίων αστοχίας για

ανισότροπο μέσο. Παρουσιάζεται ειδικότερα το κριτήριο αστοχίας του ελλειπτικού παραβολοειδούς
(ΕΠ). Γίνεται διερεύνηση για την εμβέλεια εφαρμογής του κριτηρίου ΕΠ σύμφωνα με τις τιμές των
παραμέτρων, προτείνονται δε οι κατάλληλοι γεωμετρικοί περιορισμοί. Εξετάζονται ομάδες
παραμέτρων που πληρούν τους περιορισμούς και διαφορετικές παράμετροι που δεν τους τηρούν. Στην
συνέχεια, παρουσιάζονται οι επιφάνειες αστοχίας για τις παραπάνω περιπτώσεις και καταδεικνύεται η
ακαταλληλότητα της επιφάνειας της δεύτερης περίπτωσης.

Ακολούθως, προτείνεται μεθοδολογία εφαρμογής του κριτηρίου του ΕΠ, στην ανάλυση με την
ΜΠΣ. Αρχικά προτείνεται μεθοδολογία μετασχηματισμού των παραμέτρων του ΕΠ, για διαφορετικές
διευθύνσεις στον χώρο, με προϋπόθεση να είναι γνωστές οι παράμετροι του κύριου συστήματος
ανισοτροπίας. Η μεθοδολογία πληροί βασικές φυσικές προϋποθέσεις. Ελέγχεται η μεθοδολογία, με
εφαρμογή σε πρόβλημα συγκέντρωσης τάσεων σε σύνθετο υλικό. Τα αποτελέσματα εφαρμογής της
μεθοδολογίας κρίνονται ως ικανοποιητικά.





7 Διερεύνηση – επέκταση της θεωρίας του Amadei

 Η πρόταση του Amadei, εξετάζει διακλάσεις με ισότροπη συμπεριφορά στην διάτμηση. Αν το
επίπεδο της διάκλασης είναι το xy, η διάτμηση τn βρίσκεται επί αυτού του επιπέδου και η αντίσταση
σε ολίσθηση είναι ανεξάρτητη από τη διεύθυνση της τn. Στην περίπτωση όμως, ανισότροπης
συμπεριφοράς της διάκλασης, η διεύθυνση της διάτμησης στο επίπεδο xy πρέπει να υπολογιστεί. Η
αντίσταση στην διάτμηση πλέον θα εξαρτάται από την διεύθυνση της τn. Στην συνέχεια, προτείνεται
κατάλληλη μεθοδολογία για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων.

Έπειτα, γίνεται η γενίκευση του κριτηρίου για περισσότερες της μίας ομάδας διακλάσεων, γίνεται
διερεύνηση δε της μορφής του κριτηρίου συναρτήσει του αριθμού των ομάδων διακλάσεων και της
μετάπτωσής του σε κριτήριο για ισότροπα μέσα. Τέλος, αναπτύσσεται ο κατάλληλος αλγόριθμος για
την εφαρμογή του κριτηρίου στο λογισμικό x-fem.

7.1 Επέκταση της πρότασης Amadei
Ο προσανατολισμός των αξόνων x, y (μέγιστη κλίση), z (κάθετος άξονας στην διάκλαση), δίνεται

από το μητρώο περιστροφής [Ln]:
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Εάν [L] είναι το μητρώο περιστροφής που ορίζεται στο εδάφιο 4.3.2 και περιγράφει τον
προσανατολισμό του συστήματος των κύριων τάσεων ως προς το καθολικό σύστημα, τότε το μητρώο
περιστροφής του συστήματος της διάκλασης ως προς το σύστημα των κύριων τάσεων, [L’] είναι:
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Η διεύθυνση της τn πάνω στο επίπεδο xy υπολογίζεται μέσω των συνιστωσών τzx, τzy. Στο Σχήμα
7.1 απεικονίζεται η συνολική διάτμηση τn καθώς και οι συνιστώσες τzx, τzy με την προσήμανσή τους.
Για απλοποίηση του Σχήματος καθώς και των συμβολισμών, θεωρείται (x,y,z)≡(x’,y’,z’).

Βάσει του τανυστικού λογισμού (Θεοχάρης, 1976), υπολογίζονται οι επίπεδες συνιστώσες ως
εξής:

τzy = σ1ly’lz’ + σ2my’mz’ + σ3ny’nz’ 7.3

τzx = σ1lx’lz’ + σ2mx’mz’ + σ3nx’nz’ 7.4
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Σχήμα 7.1: Συνολική διατμητική τάση τn στο επίπεδο της διάκλασης, συνιστώσες, τρισδιάστατη
απεικόνιση (α), επίπεδο xy (β).

Μπορεί να δειχθεί πως:

τn² = τzy² + τzx² = σ1lz’² + σ2mz’² + σ3nz’² -σn² 7.5

Η διεύθυνση της τn ως προς τον άξονα y (y’), υπολογίζεται ως εξής:
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Στην συνέχεια, βάσει της γωνίας θ, υπολογίζονται οι παράμετροι αντοχής σε διάτμηση. Στο
εδάφιο 4.2.4 παρουσιάστηκε ένα τέτοιο μοντέλο (Kulatilake et al, 1999), βασισμένο στην κλασματική
φύση της επιφάνειας των διακλάσεων. Σε αυτή την εργασία, προτείνεται ντετερμινιστικό μοντέλο,
επεκτείνοντας την λογική του Patton στις τρεις διαστάσεις. Το μοντέλο είναι γραμμικό, μπορεί δε να
προσαρμοστεί σε μοντέλα σαν αυτά του Σχήματος 4.9, με κατάλληλη επιλογή των παραμέτρων. Το
θέμα χρήζει επιπλέον έρευνας, όπως αν είναι δυνατή η χρήση του μοντέλου των Kulatilake et al στην
πρόταση Amadei, καθώς και εφαρμογή σε αριθμητική μέθοδο.

7.1.1 Μονός κυματισμός

Σύμφωνα με τον Patton (1966), η γωνία τριβής που ανθίσταται στην ολίσθηση της διάκλασης
είναι φj=φb+i. Ο νόμος του Patton εξετάζει επίπεδη τομή της διάκλασης. Έστω το επίπεδο της
διάκλασης, εξετάζεται η περίπτωση μονού κυματισμού με τραχύτητα που χαρακτηρίζεται από την
γωνία i. Κάθετα στην διεύθυνση του κυματισμού η τραχύτητα είναι μηδενική i=0°. Η μορφή της
διάκλασης φαίνεται στο Σχήμα 7.2, έστω δε imin=imax=i.
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Σχήμα 7.2: Επίπεδο διάκλασης με μονό κυματισμό.

Η συμπεριφορά της διάκλασης (αντίσταση σε ολίσθηση) είναι ανισότροπη, η μέγιστη αντίσταση
παρουσιάζεται κατά την διεύθυνση του κυματισμού και κατά 180°, με φj=φb+i ενώ κάθετα στην
διεύθυνση του κυματισμού ισχύει φj=φb. Εάν θ0 ο προσανατολισμός του κυματισμού ως προς την
μέγιστη κλίση (y), τότε η μεταβολή της αντίστασης συναρτήσει της δεξιόστροφης γωνίας θ (7.7),
σύμφωνα με ανάλυση των δυνάμεων, είναι:

φj = φb + ix|cos(θ-θ0)| 7.8

Στο παρακάτω Σχήμα, απεικονίζεται το πολικό διάγραμμα της φj, για φb=20°, i=15° και θ0=60°:

Σχήμα 7.3: Πολικό διάγραμμα φj (φb=20°, i=15° και θ0=60°)

Στην περίπτωση που imin<imax, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 7.2 και η θ0 είναι η διεύθυνση της imin,
η φj υπολογίζεται ως εξής:
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Στο παρακάτω Σχήμα, απεικονίζεται το πολικό διάγραμμα της φj, για φb=20°, imin=10°, imax=25°
και θ0=60°:
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Σχήμα 7.4: Πολικό διάγραμμα φj (φb=20°, imin=10°, imax=25° και θ0=60°)

Η γωνία διόγκωσης για κάθε περίπτωση θα είναι:

δ = φj – φb 7.10

7.1.2 Διπλός κυματισμός

Έστω διάκλαση που περιέχει δύο κύριους διασταυρωμένους κυματισμούς, με imin1, imax1, θ01 και
imin2, imax2, θ02. Η αντίσταση της διάκλασης φj προκύπτει ως σύνθεση των δύο κυματισμών. Αρχικά,
υπολογίζονται τα επιμέρους φj1 και φj2. Έπειτα λαμβάνεται η μέγιστη τιμή:

φj = max[φj1, φj2] 7.11

Έστω διάκλαση με φb=20° και δύο κύριους κυματισμούς: imin1=10°, imax1=25°, θ01=60° και
imin2=imax2=15°, θ02=135°, το πολικό διάγραμμα της φj απεικονίζεται στο παρακάτω Σχήμα:

Σχήμα 7.5: Πολικό διάγραμμα φj (φb=20°, imin1=10°, imax1=25°, θ01=60° και imin2=imax2=15°, θ02=135°)

7.2 Διερεύνηση
Γίνεται διερεύνηση του κριτηρίου του Amadei σύμφωνα με τον αριθμό των ομάδων των

διακλάσεων. Εξετάζεται η απεικόνιση της επιφάνειας αστοχίας του κριτηρίου στο χώρο (σ1,σ2,σ3),
καθώς και των τομών με τα παράλληλα επίπεδα στο αποκλίνον επίπεδο. Στην βιβλιογραφία που
εξετάσθηκε δεν εντοπίστηκε τέτοια απεικόνιση κριτηρίων ολίσθησης ασυνεχειών στον χώρο
(σ1,σ2,σ3).
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Η μέθοδος εργασίας είναι παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε στο κεφάλαιο 6, στο εδάφιο
6.1.1, για την απεικόνιση του κριτηρίου του ελλειπτικού παραβολοειδούς. Κατασκευάζεται το
απαραίτητο λογισμικό (plot1.cpp), το οποίο υπολογίζει τα σημεία της καμπύλης – επιφάνειας
αστοχίας, τα οποία εντοπίζονται με την μέθοδο της αριθμητικής ανάλυσης της εσφαλμένης θέσης
(Chapra, Canale, 1988). Το λογισμικό απεικονίζει κριτήρια ισότροπων μέσων Mohr-Coulomb, Hoek-
Brown, παραβολοειδές εκ περιστροφής, καθώς και επιφάνειας αστοχίας κριτηρίων ολίσθησης
(Amadei) με 1-6 ομάδες διακλάσεων και συνδυασμούς όλων των παραπάνω (ολίσθηση διάκλασης +
κριτήριο ισότροπου μέσου για το άρρηκτο πέτρωμα). Ο κώδικας του λογισμικού σε γλώσσα
προγραμματισμού C++, παρατίθεται στον Πίνακα 7.1.

Πίνακας 7.1: Λογισμικό για την παραγωγή επιφανειών αστοχίας, κριτήρια Amadei, Mohr-Coulomb,
Hoek-Brown, Παραβολοειδές εκ περιστροφής – plot1.cpp
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <malloc.h>
#include "memal.cpp"

struct struct_joint{
 int set,criterion,tensile_test;
 float beta,psi,fb,fj,c,st;
};
struct_joint *joint;

 int iso_criterion;
 int aniso_criterion;
 float** t3d_x;
 float** t3d_y;
 float** t3d_z;

/*****************************************/
/* Elliptical Paraboloid Failure Criterion
*/
/*****************************************/

float epfs_F(float s1,float s2,float
s3,float sc1,float st1,float sc2,float
st2,float sc3,float st3)
{
 float F;
 F=-1.000;
 F+=s1*s1/(sc1*st1);
 F+=s2*s2/(sc2*st2);
 F+=s3*s3/(sc3*st3);
 F-=s1*s2*(1.000/(sc1*st1)+1.000/(sc2*st2)-
1.000/(sc3*st3));
 F-=s2*s3*(-
1.000/(sc1*st1)+1.000/(sc2*st2)+1.000/(sc3*
st3));
 F-=s1*s3*(1.000/(sc1*st1)-
1.000/(sc2*st2)+1.000/(sc3*st3));
 F+=s1*(1/st1-1/sc1);
 F+=s2*(1/st2-1/sc2);
 F+=s3*(1/st3-1/sc3);
 return F;
}

/*** * * * * * * * * * * * * ****/
/*** Joint failure Criterion  ***/
/*** * * * * * * * * * * * * ****/

float ff_anisoplast(float s1, float s2,
float s3,
                    float l1, float m1,
float n1,

                    float l2, float m2,
float n2,
                    float l3, float m3,
float n3,float sc,float mi)
{
 float ff_ref;
 float pi=3.141592654;

 float ff_test;
 int MC,BARTON;
 float lz,mz,nz,l,m,n;
 float sn,tnsq,beta,psi;
 float phi,c;
 int joint_set;
 ff_ref=-1.000e30;
 MC=0;
 BARTON=1;

 for(joint_set=1;joint_set<=6;joint_set++){
  if(joint[joint_set].set==1){
   beta=joint[joint_set].beta;
   psi=joint[joint_set].psi;
   lz=sin(psi)*sin(beta);
   mz=cos(beta)*sin(psi);
   nz=cos(psi);
   l=l1*lz+m1*mz+n1*nz;
   m=l2*lz+m2*mz+n2*nz;
   n=l3*lz+m3*mz+n3*nz;
   sn=-1.000*(s1*l*l+s2*m*m+s3*n*n);
   tnsq=(s2-s1)*(s2-s1)*l*l*m*m+(s3-
s2)*(s3-s2)*m*m*n*n+(s3-s1)*(s3-
s1)*n*n*l*l;
   if(joint[joint_set].criterion==MC){

phi=joint[joint_set].fb+joint[joint_set].fj
;
    c=joint[joint_set].c;
   }
   else
if(joint[joint_set].criterion==BARTON){
    c=0.000;

if(sn>joint[joint_set].c*(float)pow(10.000,
-50.000/joint[joint_set].fj))

phi=joint[joint_set].fb+joint[joint_set].fj
*log10(joint[joint_set].c/sn);
    else

phi=joint[joint_set].fb*(180.000/pi)+50.000
;
    phi=phi*(pi/180.000);
   }
   ff_test=tnsq-sn*sn*tan(phi)*tan(phi)-
c*c+2*c*tan(phi)*sn;
   if(ff_test>ff_ref)
    ff_ref=ff_test;
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  }//if join active...

 }//joint loop...

 c=sc;
 phi=mi;
 float I1;
 float sqJ2;
 float theta;
 float J3;
 float r;
 I1=s1+s2+s3;
 sqJ2=sqrt(0.166666666*((s1-s2)*(s1-
s2)+(s2-s3)*(s2-s3)+(s3-s1)*(s3-s1)));
 J3=(s1-I1/3.000)*(s2-I1/3.000)*(s3-
I1/3.000);
 r=2.000*sqJ2/sqrt(3.000);
 if(fabs(-4.000*J3/(r*r*r))<=1.000)
  theta=(1.000/3.00)*asin( -
4.000*J3/(r*r*r) );
 else if( (-4.000*J3/(r*r*r))>1.000)
  theta=pi/6.0000;
 else
  theta=-1.000*pi/6.0000;

 if(iso_criterion==1){

ff_test=phi*c*I1/3.000+4.000*sqJ2*sqJ2*cos(
theta)*cos(theta)+phi*c*sqJ2*(cos(theta)-
sin(theta)/1.73205)-c*c;
 }
 else if(iso_criterion==0){
  ff_test=(phi-
1.000)*I1*c+3.000*phi*sqJ2*sqJ2-c*c;
 }
 else if(iso_criterion==2){

ff_test=I1*sin(phi*pi/180.000)/3.000+sqJ2*(
cos(theta) -
sin(theta)*sin(phi*pi/180.000)/sqrt(3.000))
-c*cos(phi*pi/180.000);
 }
 if(ff_test>ff_ref)
  ff_ref=ff_test;

 return ff_ref;
}
/*** End of Joint FF ***/

/*****************************************/
/********** M A I N    P R O G R A M *****/
/*****************************************/

void main(int argc, char* argv[])
{

 if(argc!=3)
 {
  printf("Usage %s <input_file>
<output_file>\n",argv[0]);
  exit(0);
 }

 float deg2rad;
 deg2rad=0.017453292;
 FILE *input, *output;

joint=(struct_joint*)malloc(7*sizeof(struct
_joint));

 float I1min,I1max,sci,mi;
 int I1steps;
 float
sig_c1,sig_t1,sig_c2,sig_t2,sig_c3,sig_t3;

 int i,l,m;

/*****************************************/
/* F i l e    I n p u t                  */
/*****************************************/
 input=fopen(argv[1],"rt");
 output=fopen(argv[2],"wt");
 fscanf(input,"%g %g
%d",&I1min,&I1max,&I1steps);
 fscanf(input,"%g %g %g %g %g
%g",&sig_c1,&sig_t1,&sig_c2,&sig_t2,&sig_c3
,&sig_t3);
 fscanf(input,"%g %g %d",
&sci,&mi,&iso_criterion);
 fscanf(input,"%d", &aniso_criterion);
 for(i=1;i<=6;i++){
  fscanf(input,"%d %g %g %g %g %g %d %d
%g",&joint[i].set,&joint[i].beta,

&joint[i].psi,&joint[i].fb,&joint[i].fj,&jo
int[i].c,&joint[i].criterion,&joint[i].tens
ile_test,&joint[i].st);
  joint[i].beta=joint[i].beta*deg2rad;
  joint[i].psi=joint[i].psi*deg2rad;
  joint[i].fb=joint[i].fb*deg2rad;
  if(joint[i].criterion==0)
   joint[i].fj=joint[i].fj*deg2rad;
 }
 fclose(input);
/*****************************************/
/* E N D  o f   F i l e    I n p u t     */
/*****************************************/

 int count2;
 int id;

 float rot,radius;
 float I1,sqJ2,h;
 t3d_x=matrix(0,180,0,1);
 t3d_y=matrix(0,180,0,1);
 t3d_z=matrix(0,180,0,1);
 id=1000;

    for(m=0;m<=I1steps;m++){
     printf("\n\n");
     for(l=0;l<180;l++){
      I1=I1min+(I1max-
I1min)*(float)m/((float)I1steps);
      rot=((float)l/180.000)*6.28318531;

      float s1,s2,s3;
      if(aniso_criterion==0)
       radius=(float)fabs(I1);
      else
       radius=1.200*fabs(I1);
      float
fac,fac_prev,fac_prev2,fff,fff_prev,step;
      fac_prev=0.001;

/****************************************/
/** Find the appropriate radius to fail**/
/****************************************/

      fac=0.0000;
      step=0.001;
      s1=-
1.000*fac*radius*cos(rot)/sqrt(2.000)-
fac*radius*sin(rot)/sqrt(6.000)+I1/3.000;

s2=1.000*fac*radius*cos(rot)/sqrt(2.000)-
fac*radius*sin(rot)/sqrt(6.000)+I1/3.000;

s3=sqrt(2.000)*fac*radius*sin(rot)/sqrt(3.0
00)+I1/3.000;
      if(aniso_criterion==0){
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fff_prev=ff_anisoplast(s1,s2,s3,1.000,0.000
,0.000,0.000,1.000,0.000,0.000,0.000,1.000,
sci,mi);
      }
      else if(aniso_criterion==1){

fff_prev=epfs_F(s1,s2,s3,sig_c1,sig_t1,sig_
c2,sig_t2,sig_c3,sig_t3);
      }
//      printf("%f\n",fff_prev);
      step=0.001;
      do{
       fac+=step;
       s1=-
1.000*fac*radius*cos(rot)/sqrt(2.000)-
fac*radius*sin(rot)/sqrt(6.000)+I1/3.000;

s2=1.000*fac*radius*cos(rot)/sqrt(2.000)-
fac*radius*sin(rot)/sqrt(6.000)+I1/3.000;

s3=sqrt(2.000)*fac*radius*sin(rot)/sqrt(3.0
00)+I1/3.000;
       if(aniso_criterion==0){

fff=ff_anisoplast(s1,s2,s3,1.000,0.000,0.00
0,0.000,1.000,0.000,0.000,0.000,1.000,sci,m
i);
       }
       else if(aniso_criterion==1){

fff=epfs_F(s1,s2,s3,sig_c1,sig_t1,sig_c2,si
g_t2,sig_c3,sig_t3);
       }
//       printf("%f\n",fff);
       if(fff*fff_prev<0){
        fac-=step;
        step=0.100*step;
       }
      }while(step>0.000001);

      s1=-
1.000*fac*radius*cos(rot)/sqrt(2.000)-
fac*radius*sin(rot)/sqrt(6.000)+I1/3.000;

s2=1.000*fac*radius*cos(rot)/sqrt(2.000)-
fac*radius*sin(rot)/sqrt(6.000)+I1/3.000;

s3=sqrt(2.000)*fac*radius*sin(rot)/sqrt(3.0
00)+I1/3.000;

      t3d_x[l][0]=t3d_x[l][1];
      t3d_y[l][0]=t3d_y[l][1];
      t3d_z[l][0]=t3d_z[l][1];
      t3d_x[l][1]=s1;
      t3d_y[l][1]=s2;
      t3d_z[l][1]=s3;

      float xi,yi,pe;
      pe=(s1+s2+s3)/sqrt(3.000);
      xi=-
1.000*s1/sqrt(2.0000)+s2/sqrt(2.0000);
      yi=-1.000*s1/sqrt(6.000)-
s2/sqrt(6.0000)+sqrt(2.000)*s3/sqrt(3.000);
      printf("%f %f %f \n",xi,yi,pe);
//      printf("%f %f %f %f
\n",fac,fac*radius*cos(rot),fac*radius*sin(
rot),pe);

     }

     t3d_x[180][0]=t3d_x[0][0];
     t3d_y[180][0]=t3d_y[0][0];
     t3d_z[180][0]=t3d_z[0][0];
     t3d_x[180][1]=t3d_x[0][1];
     t3d_y[180][1]=t3d_y[0][1];
     t3d_z[180][1]=t3d_z[0][1];

     for(l=0;l<180;l++){
      if(m>1){
       id++;
       fprintf(output,"3DFACE\n 5\n");
       fprintf(output,"%d\n 8\n0\n
10\n",id);
       fprintf(output,"%g\n 20\n%g\n
30\n%g\n",t3d_x[l][0],t3d_y[l][0],t3d_z[l][
0]);
       fprintf(output," 11\n%g\n 21\n%g\n
31\n%g\n",t3d_x[l+1][0],t3d_y[l+1][0],t3d_z
[l+1][0]);
       fprintf(output," 12\n%g\n 22\n%g\n
32\n%g\n",t3d_x[l+1][1],t3d_y[l+1][1],t3d_z
[l+1][1]);
       fprintf(output," 13\n%g\n 23\n%g\n
33\n%g\n",t3d_x[l][1],t3d_y[l][1],t3d_z[l][
1]);
       fprintf(output,"0\n");
      }
     }

    }
/** since here: Loop to obtain several
measurements **/

 free_matrix(t3d_x,0,180,0,1);
 free_matrix(t3d_y,0,180,0,1);
 free_matrix(t3d_z,0,180,0,1);
 fprintf(output,"ENDSEC\n 0\nEOF");
 fclose(output);
 free(joint);
}

Το λογισμικό «διαβάζει» ένα αρχείο κειμένου, το οποίο περιέχει τα δεδομένα αντοχής (αντοχή
άρρηκτου πετρώματος, προσανατολισμός και παράμετροι αντοχής ομάδων διακλάσεων) καθώς και τα
επιθυμητά επίπεδα υδροστατικής πίεσης (I1). Η έξοδος του λογισμικού είναι υπό την μορφή αρχείων
κειμένου, τα οποία περιέχουν τις επίπεδες τομές των επιφανειών καθώς και τις τρισδιάστατες
απεικονίσεις. Οι πρώτες εκμεταλλεύονται από λογισμικό υπολογιστικών φύλλων, ενώ οι
τρισδιάστατες απεικονίσεις παρουσιάζονται από σχεδιαστικό πρόγραμμα τύπου AutoCAD.

7.2.1 Περίπτωση μίας ομάδας διακλάσεων

Μία ΚΔΒ με μία ομάδα διακλάσεων έχει ιδιαίτερα ανισότροπη συμπεριφορά. Έστω ότι οι
προσανατολισμοί του συστήματος κύριων τάσεων και του καθολικού συστήματος ταυτίζονται. Όταν
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η κλίση των διακλάσεων ως προς τις κύριες τάσεις είναι της τάξης μεγέθους [45°-φ/2, 45°+φ/2], η
αστοχία γίνεται με ολίσθηση στο επίπεδο των διακλάσεων. Όταν δε, το επίπεδο των διακλάσεων είναι
κάθετο στα επίπεδα των κύριων τάσεων, η αστοχία προκαλείται στο άρρηκτο πέτρωμα. (Amadei,
1983).  Η απεικόνιση του κριτηρίου ολίσθησης είναι η τομή δύο επιπέδων που φράσσονται από τα
επίπεδα της πυραμίδας Mohr-Coulomb. Όλα αυτά τα επίπεδα, αποτελούν δέσμη επιπέδων.

Στο Σχήμα 7.6 απεικονίζεται η περίπτωση μίας ομάδας διακλάσεων με κλίση ψ=60° (β=0°). Οι
τιμές αντοχής που θα χρησιμοποιηθούν και στα επόμενα παραδείγματα, είναι οι εξής: Η αντοχή της
διάκλασης χαρακτηρίζεται από φj=30°,  cj=30°. Το άρρηκτο πέτρωμα, αστοχεί κατά Hoek-Brown, με
παραμέτρους αντοχής, σci=5 MPa, mi=12.

Σχήμα 7.6: Επίπεδη τομή της επιφάνειας αστοχίας Amadei, μία ομάδα διακλάσεων, ψ=60°

Στο Σχήμα 7.6 μεταξύ άλλων, απεικονίζεται το επίπεδο των διακλάσεων με την στερεογραφική
προβολή (ισεμβαδική – equal area προβολή). Η απεικόνιση της στερεογραφικής προβολής καθώς και
των αντίστοιχων επιπέδων, γίνεται μέσω του λογισμικού rockvis (Ρούσσος, 1999). Εάν η επιφάνεια
αστοχίας δεν περιοριζόταν από την επιφάνεια του κριτηρίου Hoek-Brown, η επιφάνεια αστοχίας θα
ήταν ανοικτή και θα παρείχε θεωρητικά άπειρη αντοχή για διευθύνσεις κύριων τάσεων ως προς τις
διακλάσεις παράλληλες ή κάθετες.

Στο Σχήμα 7.7, παρουσιάζεται η τρισδιάστατη απεικόνιση της επιφάνειας αστοχίας του παραπάνω
υλικού (ψ=60°) με την επίπεδη τομή του Σχήματος 7.6.
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Σχήμα 7.7: Τρισδιάστατη απεικόνιση επιφάνειας αστοχίας, μία ομάδα διακλάσεων, ψ=60°

Περιστροφή του επιπέδου της διάκλασης κατά 90° (β=90°, ψ=60°) προκαλεί περιστροφή της
επιφάνειας αστοχίας γύρω από τον υδροστατικό άξονα:

Σχήμα 7.8: Επίπεδη τομή της επιφάνειας αστοχίας Amadei, μία ομάδα διακλάσεων, ψ=60°, β=90°

Η κατάσταση σ1=σ2, σ3 (αξονοσυμμετρία) περιγράφεται από το επίπεδο που περιέχει την σ3 και
διχοτομεί την προβολή των σ1,σ2. Αυτή είναι η περίπτωση που περιγράφεται από το κριτήριο Jaeger-
Cook, όπως δε φαίνεται στα παραπάνω Σχήματα, το κριτήριο Jaeger-Cook υπερεκτιμά την αντοχή
λόγω της μη συμμετοχής της ενδιάμεσης κύριας τάσης.

Όταν μεταβάλλεται η κλίση ψ, για κάποια τιμή της κλίσης περί τις 45° το εμβαδόν της επίπεδης
τομής γίνεται ελάχιστο, ταυτόχρονα δε, η δίεδρη γωνία της επιφάνειας ολίσθησης λαμβάνει την
ελάχιστη τιμή. Για κλίση ψ, σχεδόν οριζόντια ή κατακόρυφη, η επιφάνεια αστοχίας τείνει σε αυτή του
κριτηρίου ισότροπου μέσου. Στο Σχήμα 7.9 απεικονίζεται η επιφάνεια αστοχίας για κλίσεις
ψ=20°,40°,60°,80°:



132 Στέφανου Κοζάνη, Διδακτορική Διατριβή

Σχήμα 7.9: Επίπεδη τομή της επιφάνειας αστοχίας Amadei, μία ομάδα διακλάσεων, ψ=20°, 40°, 60°
και 80°

7.2.2 Περίπτωση 2 ομάδων διακλάσεων

Εξετάζονται 2 ομάδες διακλάσεων, κάθετα τεμνόμενες. Η επιφάνεια αστοχίας για τις δύο ομάδες
διακλάσεων προκύπτει από τον συνδυασμό των επί μέρους επιφανειών αστοχίας. Οι κλίσεις των
επιπέδων των διακλάσεων ως προς τα επίπεδα των κύριων τάσεων είναι 45°. Παρουσιάζονται οι τρεις
δυνατοί συνδυασμοί (β=0° ψ=45° / β=180° ψ=45°, β=90° ψ=45° / β=270° ψ=45°, β=45° ψ=90° /
β=135° ψ=90°):

Σχήμα 7.10: Επιφάνεια αστοχίας για 2, κάθετα τεμνόμενες ομάδες διακλάσεων
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Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της επιφάνειας αστοχίας για 2 κάθετα τεμνόμενες ομάδες
διακλάσεων είναι η συμμετρία της επιφάνειας. Όταν οι κλίσεις των διακλάσεων ως προς τα επίπεδα
των κύριων τάσεων είναι 45°, οι άξονες συμμετρίας είναι οι προβολές των αξόνων των κύριων
τάσεων.

7.2.3 Περίπτωση 4 ομάδων διακλάσεων

Εξετάζονται 4 ομάδες διακλάσεων, κάθετα τεμνόμενες. Οι κλίσεις των επιπέδων των διακλάσεων
ως προς τα επίπεδα των κύριων τάσεων είναι 45°. Οι δυνατοί συνδυασμοί είναι τρεις. Απεικονίζεται ο
συνδυασμός (β=0° ψ=45° - β=180° ψ=45° - β=90° ψ=45° - β=270° ψ=45°). Οι υπόλοιποι συνδυασμοί
προκύπτουν με περιστροφή της επιφάνειας αστοχίας.

Σχήμα 7.11: Επιφάνεια αστοχίας για 4, κάθετα τεμνόμενες ομάδες διακλάσεων

Η συμμετρία της επιφάνειας αστοχίας είναι μόνο περί του επιπέδου αξονοσυμμετρίας (σ1=σ2, σ3)
και η συμπεριφορά είναι ανισότροπη, καθώς οι επιφάνειες αστοχίας των ισότροπων μέσων διαθέτων 3
ή 6 κύρια επίπεδα συμμετρίας. Στο παρακάτω Σχήμα, παρατίθεται η τρισδιάστατη απεικόνιση της
παραπάνω επιφάνειας αστοχίας:

Σχήμα 7.12: Τρισδιάστατη απεικόνιση της επιφάνειας αστοχίας για 4, κάθετα τεμνόμενες διακλάσεις

7.2.4 Περίπτωση 6 ομάδων διακλάσεων

Εξετάζονται 6 ομάδες διακλάσεων, κάθετα τεμνόμενες. Οι κλίσεις των επιπέδων των διακλάσεων
ως προς τα επίπεδα των κύριων τάσεων είναι 45°. Η επιφάνεια αστοχίας φράσσεται από όλες τις
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επιφάνειες αστοχίας των επιμέρους διακλάσεων και προσεγγίζει την επιφάνεια αστοχίας Mohr-
Coulomb:

Σχήμα 7.13: Επιφάνεια αστοχίας για 6, κάθετα τεμνόμενες ομάδες διακλάσεων (α), επιφάνεια
αστοχίας Mohr-Coulomb (β)

Η επιφάνεια Mohr-Coulomb που προσεγγίζει την επιφάνεια για τις 6, κάθετα τεμνόμενες ομάδες
διακλάσεων, έχει τις παραμέτρους αντοχής των διακλάσεων (φ=30°, c=30kPa). Η επιφάνεια Mohr-
Coulomb αποτελεί, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.13, κάτω φράγμα για την επιφάνεια αστοχίας για τις 6
ομάδες διακλάσεων. Η συμπεριφορά είναι ουσιαστικά ισότροπη. Αξιοσημείωτο είναι πως, όταν
εξετάζεται το αξονοσυμμετρικό πρόβλημα (σ3, σ1=σ2), η συμπεριφορά είναι ουσιαστικά ισότροπη για
4 ομάδες ασυνεχειών και περισσότερες, συμπέρασμα που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των
ισότροπων κριτηρίων αστοχίας. Όταν δεν ισχύει η συνθήκη (σ3, σ1=σ2), η παραδοχή των ισότροπου
μέσου για 4 ομάδες διακλάσεων μπορεί να οδηγήσει σε (μικρά) σφάλματα με ενδεχόμενη
υπερεκτίμηση της αντοχής.

7.3 Υλοποίηση αλγορίθμου – αριθμητική εφαρμογή
Η εφαρμογή του κριτηρίου του Amadei γίνεται με την μεθοδολογία του κεφαλαίου 4, ενότητα 3.2,

δηλαδή μέσω των δυναμικών F και Q καθώς και των βαθμωτών μεγεθών C1,C2,C3 και C’1,C’2,C’3.
Στο εδάφιο 4.3.2 του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάστηκαν οι αναλυτικές εκφράσεις των F και Q για
το κριτήριο του Amadei.

Τα βαθμωτά μεγέθη προκύπτουν με αριθμητική παραγώγιση καθώς οι συναρτήσεις είναι
κλαδωτές και σύνθετες. Οι παράγωγοι υπολογίζονται με την μέθοδο των δύο σημείων (Chapra,
Canale, 1988):

( ) ( ) ( )
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xhxxxfxhxxxf
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xxxxf nini
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ni
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,,,,,,,,,,,, 212121 −−+=
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∂ 7.12

Το διάστημα παραγώγισης h πρέπει να είναι τόσο μικρό ώστε η παράγωγος να υπολογίζεται με
ικανοποιητική ακρίβεια. Εν τούτοις, η τιμή δεν πρέπει να γίνει μικρότερη από 10-6 της τάξης μεγέθους
της [f(x+h)-f(x-h)] καθώς θα παρουσιαστεί αριθμητική αστάθεια. Η παραγώγιση ως προς την γωνία
του Lode, θ, γίνεται με h=0.00025 ενώ οι παράγωγοι ως προς I1, 2J , υπολογίζονται με το παρακάτω
h:

( )22
2
1 '00025.0 JIh +×= 7.13
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Ο υπολογισμός των βαθμωτών μεγεθών στο x-fem, γίνεται με τον παρακάτω κώδικα:

Πίνακας 7.2: Υπολογισμός των C1,C2,C3 για το κριτήριο του Amadei στο x-fem
case 9:
   anisomat=material[mat].anisoplastic;
   theta=LodeAngle(sx,sy,sz,sxy,syz,szx);
   float theta2;
   theta2=theta;
   s1=2.000*sqJ2*sin(theta+2.000*pi/3.000)/sqrt(3.000)+I1/3.000;
   s3=2.000*sqJ2*sin(theta+4.000*pi/3.000)/sqrt(3.000)+I1/3.000;
   s2=2.000*sqJ2*sin(theta)/sqrt(3.000)+I1/3.000;
   calc_lmn.input_stress(sx,sy,sz,sxy,syz,szx);
   calc_lmn.input_primary(s1,s2,s3);
   if(theta>=0.51487213)
    theta2=0.51487213;
   else if(theta<=-0.51487213)
    theta2=-0.51487213;
   h=0.00025*sqrt(I1*I1+J2);
   if(h<1.000)h=1.000;
   dif_I1=ff_anisoplast(I1+h,sqJ2,theta2,
                        calc_lmn.l(1), calc_lmn.m(1), calc_lmn.n(1),
                        calc_lmn.l(2), calc_lmn.m(2), calc_lmn.n(2),
                        calc_lmn.l(3), calc_lmn.m(3), calc_lmn.n(3),anisomat,1);
   dif_I1-=ff_anisoplast(I1-h,sqJ2,theta2,
                        calc_lmn.l(1), calc_lmn.m(1), calc_lmn.n(1),
                        calc_lmn.l(2), calc_lmn.m(2), calc_lmn.n(2),
                        calc_lmn.l(3), calc_lmn.m(3), calc_lmn.n(3),anisomat,1);
   dif_I1=0.500*dif_I1/h;
   dif_sqJ2=ff_anisoplast(I1,sqJ2+h,theta2,
                        calc_lmn.l(1), calc_lmn.m(1), calc_lmn.n(1),
                        calc_lmn.l(2), calc_lmn.m(2), calc_lmn.n(2),
                        calc_lmn.l(3), calc_lmn.m(3), calc_lmn.n(3),anisomat,1);
   dif_sqJ2-=ff_anisoplast(I1,sqJ2-h,theta2,
                        calc_lmn.l(1), calc_lmn.m(1), calc_lmn.n(1),
                        calc_lmn.l(2), calc_lmn.m(2), calc_lmn.n(2),
                        calc_lmn.l(3), calc_lmn.m(3), calc_lmn.n(3),anisomat,1);
   dif_sqJ2=0.500*dif_sqJ2/h;
   dif_theta=ff_anisoplast(I1,sqJ2,theta2+0.00025,
                        calc_lmn.l(1), calc_lmn.m(1), calc_lmn.n(1),
                        calc_lmn.l(2), calc_lmn.m(2), calc_lmn.n(2),
                        calc_lmn.l(3), calc_lmn.m(3), calc_lmn.n(3),anisomat,1);
   dif_theta-=ff_anisoplast(I1,sqJ2,theta2-0.00025,
                        calc_lmn.l(1), calc_lmn.m(1), calc_lmn.n(1),
                        calc_lmn.l(2), calc_lmn.m(2), calc_lmn.n(2),
                        calc_lmn.l(3), calc_lmn.m(3), calc_lmn.n(3),anisomat,1);
   dif_theta=2000.000*dif_theta;
   C1=dif_I1;
   if(fabs(theta)<0.51487213){
    C2=dif_sqJ2-tanf(3.000*theta)*dif_theta/sqJ2;
    C3=-1.000*sq3*dif_theta/(2.000*J2*sqJ2*cos(3.000*theta));
   }
   else{
    C2=dif_sqJ2;
    C3=0.000;
   }
  break;

Στην περίπτωση όπου |θ|>29.5° γίνεται η κατάλληλη εξομάλυνση, θέτοντας 0=
∂
∂
θ
F . Ο παραπάνω

κώδικας, υπολογίζει τα C1,C2,C3. Παρόμοιος κώδικας υπολογίζει τα C’1,C’2,C’3.

Ο υπολογισμός του δυναμικού πλαστικότητας στο x-fem καθώς και του δυναμικού
παραμορφώσεων γίνεται με τον κώδικα (συνάρτηση) του Πίνακα 7.3. Η επιστρεφόμενη τιμή της
συνάρτησης είναι η επιφάνεια αστοχίας της διάκλασης ή του άρρηκτου πετρώματος με την μέγιστη
τιμή F ή η αντίστοιχη Q αν ζητηθεί.

Πίνακας 7.3: Κώδικας υπολογισμού F,Q του κριτηρίου Amadei, στο x-fem
/*** * * * * * * * * * * * ***/
/*** Anisoplastic failure  ***/
/*** * * * * * * * * * * * ***/

float ff_anisoplast(float I1, float sqJ2,
float theta, float l1, float m1, float n1,
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float l2, float m2, float n2, float l3,
float m3, float n3, int anisomat, int
function_type)
{
 float ff_ref,pi;
 pi=4.000*atan(1.000);
 ff_ref=-2.000e50;
 float ff_test;
 float qq;
 int MC,BARTON,TOAST,EPFS,ORTHOPLASTIC;
 MC=1, BARTON=2, TOAST=3, EPFS=4,
ORTHOPLASTIC=5;
 float lz,mz,nz,l,m,n;
 float lx,mx,nx,ly,my,ny;
 float sn,tnsq,beta,psi,tzx,tyz,rot,rot0;
 float phi,c;
 float s1,s2,s3;

s1=2.000*sqJ2*sin(theta+2.000*pi/3.000)/sqr
t(3.000)+I1/3.000;

s3=2.000*sqJ2*sin(theta+4.000*pi/3.000)/sqr
t(3.000)+I1/3.000;

s2=2.000*sqJ2*sin(theta)/sqrt(3.000)+I1/3.0
00;

 if(anisoplastic[anisomat].criterion<EPFS){
  for(int
joint_set=1;joint_set<=4;joint_set++){

if(anisoplastic[anisomat].joint_active[join
t_set]!=0){

beta=(pi/180.000)*anisoplastic[anisomat].be
ta[joint_set];

psi=(pi/180.000)*anisoplastic[anisomat].psi
[joint_set];
    l=cos(beta);
    m=-1.000*sin(beta);
    n=0.000;
    lx=l1*l+m1*m+n1*n;
    mx=l2*l+m2*m+n2*n;
    nx=l3*l+m3*m+n3*n;
    l=cos(psi)*sin(beta);
    m=cos(beta)*cos(psi);
    n=-1.000*sin(psi);
    ly=l1*l+m1*m+n1*n;
    my=l2*l+m2*m+n2*n;
    ny=l3*l+m3*m+n3*n;
    l=sin(psi)*sin(beta);
    m=cos(beta)*sin(psi);
    n=cos(psi);
    lz=l1*l+m1*m+n1*n;
    mz=l2*l+m2*m+n2*n;
    nz=l3*l+m3*m+n3*n;

    sn=-1.000*(s1*lz*lz+s2*mz*mz+s3*nz*nz);
    tnsq=(s2-s1)*(s2-s1)*lz*lz*mz*mz+(s3-
s2)*(s3-s2)*mz*mz*nz*nz+(s3-s1)*(s3-
s1)*nz*nz*lz*lz;
    tyz=s1*ly*lz+s2*my*mz+s3*ny*nz;
    tzx=s1*lz*lx+s2*mz*mx+s3*nz*nx;

    if(fabs(tyz)>1e-4*fabs(tzx))
     rot0=atan(fabs(tzx/tyz));
    else
     rot0=0.500*pi;
    if(tzx>=0.00){
     if(tyz>=0.00)
      rot=rot0;
     else
      rot=pi-rot0;
    }else{
     if(tyz>=0.00)
      rot=2.000*pi-rot0;

     else
      rot=pi+rot0;
    }

if(anisoplastic[anisomat].criterion==MC){

phi=(anisoplastic[anisomat].phi[joint_set]+
anisoplastic[anisomat].jrc[joint_set])*(pi/
180.000);
     c=anisoplastic[anisomat].c[joint_set];
    }

    else
if(anisoplastic[anisomat].criterion==BARTON
){
     c=0.000;

if(sn>anisoplastic[anisomat].c[joint_set]*(
float)pow(10.000,-
50.000/anisoplastic[anisomat].jrc[joint_set
]))

phi=anisoplastic[anisomat].phi[joint_set]+a
nisoplastic[anisomat].jrc[joint_set]*log10(
anisoplastic[anisomat].c[joint_set]/sn);
     else

phi=anisoplastic[anisomat].phi[joint_set]+5
0.000;
     phi=phi*(pi/180.000);
    }

    else
if(anisoplastic[anisomat].criterion==TOAST)
{
     float fj1,fj2;
     rot0=rot-
anisoplastic[anisomat].rot1[joint_set]*pi/1
80.00;
     if(rot0<0.000)rot0+=2.000*pi;
     if(rot0>2.000*pi)rot0-=2.000*pi;
     if(rot0>0.500*pi&&rot0<1.500*pi)

fj1=anisoplastic[anisomat].phi[joint_set]*p
i/180.00+anisoplastic[anisomat].imax1[joint
_set]*fabs(cos(rot0))*pi/180.000;
     else

fj1=anisoplastic[anisomat].phi[joint_set]*p
i/180.00+anisoplastic[anisomat].imin1[joint
_set]*fabs(cos(rot0))*pi/180.000;
     rot0=rot-
anisoplastic[anisomat].rot2[joint_set]*pi/1
80.00;
     if(rot0<0.000)rot0+=2.000*pi;
     if(rot0>2.000*pi)rot0-=2.000*pi;
     if(rot0>0.500*pi&&rot0<1.500*pi)

fj2=anisoplastic[anisomat].phi[joint_set]*p
i/180.00+anisoplastic[anisomat].imax2[joint
_set]*fabs(cos(rot0))*pi/180.000;
     else

fj2=anisoplastic[anisomat].phi[joint_set]*p
i/180.00+anisoplastic[anisomat].imin2[joint
_set]*fabs(cos(rot0))*pi/180.000;
     phi=(fj1>=fj2?fj1:fj2);
    }

/* The Actual slip test criterion ********/
    ff_test=tnsq-sn*sn*tan(phi)*tan(phi)-
c*c-2*c*tan(phi)*sn;
    if(ff_test>ff_ref){
     ff_ref=ff_test;
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     phi-
=anisoplastic[anisomat].phi[joint_set]*pi/1
80.000;
     qq=tnsq-sn*sn*tan(phi)*tan(phi)-c*c-
2*c*tan(phi)*sn;
    }

/******* Tension test ***************/

if(anisoplastic[anisomat].tensile_test[join
t_set]==1){
     ff_test=-1.000*sn-
anisoplastic[anisomat].stensile[joint_set];
     if(ff_test>ff_ref){
      ff_ref=ff_test;
      qq=ff_test;
     }
    }

   }//if join active...

  }//joint loop...

  c=anisoplastic[anisomat].sc;
  phi=anisoplastic[anisomat].mi;

if(anisoplastic[anisomat].iso_criterion==1)
  {

ff_test=phi*c*I1/3.000+4.000*sqJ2*sqJ2*cos(
theta)*cos(theta)+phi*c*sqJ2*(cos(theta)-
sin(theta)/1.73205)-c*c;
   if(ff_test>ff_ref){
    ff_ref=ff_test;
    phi=anisoplastic[anisomat].alpha;

qq=phi*c*I1/3.000+3.000*sqJ2*sqJ2+phi*c*sqJ
2*0.866025;
   }
  }
  else
if(anisoplastic[anisomat].iso_criterion==0)
{
   ff_test=(phi-
1.000)*I1*c+3.000*phi*sqJ2*sqJ2-c*c;
   if(ff_test>ff_ref){

    ff_ref=ff_test;
    qq=ff_ref;
   }
  }
  else
if(anisoplastic[anisomat].iso_criterion==2)
{

ff_test=I1*sin(phi*pi/180.000)/3.000+sqJ2*(
cos(theta) -
sin(theta)*sin(phi*pi/180.000)/sqrt(3.000))
-c*cos(phi*pi/180.000);
   if(ff_test>ff_ref){
    ff_ref=ff_test;

phi=anisoplastic[anisomat].alpha*pi/180.000
;

qq=I1*sin(phi)/3.0000+sqrt(3.000)*sqJ2*0.50
00;
   }
  }

/*** Case of not EPFS ****/
  if(function_type==1) //Return
F(I1,sqJ2,theta)
   return ff_ref;
  else if(function_type==2) //Return
Q(I1,sqJ2,theta)
   return qq;

 }
 else
if(anisoplastic[anisomat].criterion==EPFS)
  return
jointed_epfs(I1,sqJ2,theta,l1,m1,n1,l2,m2,n
2,l3,m3,n3,anisomat);
 else
if(anisoplastic[anisomat].criterion==ORTHOP
LASTIC)
  return
ff_orthoplast(I1,sqJ2,theta,l1,m1,n1,l2,m2,
n2,l3,m3,n3,anisomat);
}
/*** End of Anisoplastic FF ***/

Ο παραπάνω κώδικας ενσωματώνει την ολίσθηση με εξάρτηση στην διεύθυνση της διάτμησης
(εδάφια 7.1.1, 7.1.2). Επιπλέον, αν το κριτήριο αστοχίας που εξετάζεται είναι το ελλειπτικό
παραβολοειδές για ορθότροπα μέσα, παρακάμπτεται ο αλγόριθμος που εξετάζει το κριτήριο του
Amadei και επιστρέφεται η τιμή της συνάρτησης ff_orthoplast(I1, sqJ2,theta, l1, m1, n1, l2, m2, n2,
l3, m3, n3, anisomat) (κεφάλαιο 6, εδάφιο 6.3.2). Τέλος, όταν εξετάζεται η εφαρμογή του κριτηρίου
του ελλειπτικού παραβολοειδούς στην βραχομάζα, επιστρέφεται η συνάρτηση jointed_epfs(I1, sqJ2,
theta, l1, m1, n1, l2, m2, n2, l3, m3, n3, anisomat) (κεφάλαιο 8).

Η παράμετρος function_type της συνάρτησης ff_anisoplast του Πίνακα 7.3, καθορίζει το δυναμικό
που θα επιστραφεί. Εάν ζητηθεί η F, τίθεται function_type=1 ενώ αν ζητηθεί η Q, τίθεται
function_type=2.

Η εισαγωγή των παραμέτρων της ανισότροπης συμπεριφοράς γίνεται με την χρήση γραφικού
περιβάλλοντος, με το «παράθυρο» που απεικονίζεται στο Σχήμα 7.14:
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Σχήμα 7.14: Παράθυρο για την γραφική εισαγωγή των παραμέτρων ανισότροπης συμπεριφοράς –
κριτηρίου αστοχίας Amadei

7.3.1 Αριθμητική εφαρμογή

Εξετάζεται σήραγγα σε ΚΔΒ. Το πέτρωμα είναι ασβεστολιθικό με σci=50MPa, mi=10. Η ελαστική
συμπεριφορά της ΚΔΒ θεωρείται ισότροπη ώστε να εξεταστεί η επιρροή της ανισοτροπίας κατά την
κατάσταση αστοχίας. Οι παράμετροι ελαστικότητας της βραχομάζας είναι E=20GPa, ν=0.3. Οι τιμές
αυτές αντιστοιχούν σύμφωνα με τον Hook (1997) σε διακλασμένη βραχομάζα με σci=50MPa, GSI≅68,
μία ρεαλιστική τιμή GSI για μία ΚΔΒ με καλή κατάσταση ασυνεχειών. Το πεδίο τάσεων είναι
ομοιόμορφο με p0=10MPa, k=0.7. Η σήραγγα είναι κυκλικής διατομής με διάμετρο D=10m, έχει δε
υποστεί αποτόνωση λ=0.70. Ο συντελεστής αποτόνωσης λ έχει τιμή 0 σε μία μη ορυγμένη διατομή
ενώ λαμβάνει τιμή 1.0 σε ανυποστήρικτη σήραγγα (πλήρης αποτόνωση) (Καββαδάς, 2000).

Το μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων που χρησιμοποιείται απεικονίζεται στο παρακάτω Σχήμα:

Σχήμα 7.15: Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων, σήραγγας κυκλικής διατομής

Ο κάνναβος των πεπερασμένων στοιχείων αποτελείται από 304 πεπερασμένα στοιχεία
συναρμολογημένα σε 1264 κόμβους. Τα στοιχεία κοντά στην οπή είναι ισοπαραμετρικά δευτέρας
τάξης, ενώ πέρα από τη μία διάμετρο, χρησιμοποιούνται στοιχεία πρώτης τάξης και ενδιάμεσα
μεταβατικά στοιχεία.

ΚΔΒ με μία ομάδα διακλάσεων

Εξετάζεται ΚΔΒ με μία ομάδα διακλάσεων, με διεύθυνση β=0°, ψ=45°. Οι διακλάσεις
μοντελοποιούνται σύμφωνα με τον Patton: φb=25°, i=20°. Το πρόβλημα επιλύεται βηματικά, με
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απομείωση της πίεσης υποστήριξης κατά 1 MPa ανά βήμα. Μετά από 7 βήματα επιτυγχάνεται ο
συντελεστής αποτόνωσης λ=0.7. Η εικόνα της ζώνης αστοχίας απεικονίζεται στο παρακάτω Σχήμα:

Σχήμα 7.16: Ζώνες αστοχίας για μία ομάδα διακλάσεων (β=0°, ψ=45°), για λ=0.7

Οι ζώνες αστοχίας παρουσιάζονται στο σύνορο της σήραγγας, όπου η εφαπτομενική τάση
σχηματίζει κλίση με τις διακλάσεις ≈45°-φ/2.

ΚΔΒ με δύο ομάδες διακλάσεων

Εξετάζεται ΚΔΒ με δύο ομάδες διακλάσεων, με διευθύνσεις β=0°, ψ=45° και β=180°, ψ=45°. Το
μοντέλο ολίσθησης είναι ανισότροπο (εδάφιο 7.1.1), στην πρώτη ομάδα η imin είναι κατά την
διεύθυνση της μέγιστης κλίσης ενώ στην δεύτερη ομάδα η imax. Η επίλυση έγινε όπως στην ΚΔΒ με
μία ομάδα διακλάσεων. Οι ζώνες αστοχίας που σχηματίστηκαν, απεικονίζονται στο παρακάτω Σχήμα:

Σχήμα 7.17: Ζώνες αστοχίας για δύο ομάδες διακλάσεων (β=0°, ψ=45° - β=180°, ψ=45°), για λ=0.7

Χαρακτηριστικό των ζωνών αστοχίας του Σχήματος 7.17 είναι η ασυμμετρία τους που οφείλεται
στο ανισότροπο μοντέλο ολίσθησης των διακλάσεων. Οι μετατοπίσεις και οι συγκλίσεις στο σύνορο,
απεικονίζονται στο ακόλουθο Σχήμα:
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Σχήμα 7.18: Μετατοπίσεις για δύο ομάδες διακλάσεων (β=0°, ψ=45° - β=180°, ψ=45°), για λ=0.7

Το πεδίο των μετατοπίσεων είναι στραμμένο σύμφωνα με τις ζώνες αστοχίας, παρουσιάζονται δε
ιδιόμορφα σημεία περί των ζωνών αυτών.

7.4 Ανακεφαλαίωση
Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται διερεύνηση και επέκταση στην θεωρία του Amadei για την αντοχή

ΚΔΒ. Προτείνεται μεθοδολογία για εφαρμογή του κριτηρίου σε ανισότροπα μοντέλα ολίσθησης,
προτείνεται επιπλέον έναν τέτοιο – ντετερμινιστικό μοντέλο. Θέμα προς επιπλέον έρευνα είναι η
εφαρμογή στην αριθμητική μέθοδο, των ανισότροπων μοντέλων ολίσθησης των διακλάσεων, ειδικά
αυτών που περιλαμβάνουν τις αρχές της κλασματικής γεωμετρίας.

Γίνεται διερεύνηση του κριτηρίου του Amadei σύμφωνα με τον αριθμό των ομάδων διακλάσεων.
Το κριτήριο μεταπίπτει με την αύξηση του αριθμού των ομάδων διακλάσεων, σε κριτήριο τύπου
Mohr-Coulomb με γραμμική εξάρτηση της υδροστατικής πίεσης. Αυτός είναι ένας γενικός
περιορισμός του κριτηρίου, καθώς είναι γενικά παραδεκτή η παραβολική φύση των νόμων αστοχίας
της βραχομάζας (Hoek, 1983). Επιπλέον φαίνεται πως ένα διακλασμένο μέσο συμπεριφέρεται
ουσιαστικά ισότροπα για αριθμό ομάδων διακλάσεων τουλάχιστον 6. Αυτή είναι προϋπόθεση ώστε να
μην υπάρχει εξάρτηση από την ενδιάμεση κύρια τάση. Η διερεύνηση αυτή καθώς και η απεικόνιση
του κριτηρίου στον χώρο σ1,σ2,σ3, είναι πέρα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία.

Τέλος επιλύονται αριθμητικές εφαρμογές από την περιοχή των υπογείων έργων. Οι εφαρμογές
επιλύονται με το x-fem, αφού προγραμματιστεί κατάλληλα το κριτήριο αστοχίας του Amadei στο
περιβάλλον του x-fem.



8 Η θεωρία του Ελλειπτικού Παραβολοειδούς για την
περιγραφή της αντοχής της Βραχομάζας

Στο κεφάλαιο 4, παρουσιάζονται υπάρχουσες θεωρίες που περιγράφουν την αντοχή της
βραχομάζας. Εξετάζεται η βραχομάζα ως ισότροπο μέσον και παρατίθενται κριτήρια αστοχίας
ισότροπων μέσων που περιγράφουν την κατάσταση αστοχίας, όπως κριτήρια αστοχίας των Mohr-
Coulomb και των Hoek-Brown. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι θεωρίες που περιγράφουν την
κατάσταση αστοχίας της βραχομάζας, όταν συμπεριφέρεται ανισότροπα. Εκτενής αναφορά και
διερεύνηση γίνεται στο κριτήριο του Amadei καθώς και στις δυνατότητες επέκτασής του (κεφάλαιο
7).

Στο κεφάλαιο 3 στο εδάφιο 3.3.3, παρουσιάζεται το κριτήριο αστοχίας του παραβολοειδούς εκ
περιστροφής για ισότροπα μέσα. Στην συνέχεια, στο κεφάλαιο 6 στην ενότητα 6.1 παρουσιάζεται το
κριτήριο του ελλειπτικού παραβολοειδούς (ΕΠ), το οποίο περιγράφει την κατάσταση αστοχίας
ανισότροπων μέσων. Το κριτήριο του παραβολοειδούς εκ περιστροφής είναι μία ειδική περίπτωση του
κριτηρίου του ΕΠ, κατά την οποία οι παράμετροι αντοχής στους τρεις κύριους άξονες είναι ίσες.

Στο παρών κεφάλαιο, γίνεται διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής της θεωρίας του ΕΠ στη
βραχομηχανική και ειδικότερα στην περιγραφή της αντοχής της βραχομάζας. Εξετάζεται αρχικά το
κριτήριο του παραβολοειδούς εκ περιστροφής για ισότροπα μέσα. Συγκρίνεται με το κριτήριο των
Hoek-Brown καθώς και με την θεωρία του Griffith. Το κριτήριο του παραβολοειδούς εκ περιστροφής
ανήκει στην οικογένεια των κριτηρίων με παραβολική μορφή. Σύμφωνα με τον Hoek (1983), η
αστοχία των πετρωμάτων καθώς και της βραχομάζας ακολουθεί παραβολικό νόμο, συμπέρασμα που
απορρέει τόσο από τις θεωρητικές μελέτες του Griffith όσο και από επί τόπου καθώς και πειραματικές
παρατηρήσεις.

Ακολούθως, διερευνάται η δυνατότητα περιγραφής της κατάστασης αστοχίας της ΚΔΒ, ενός
ανισότροπου μέσου δηλαδή, με την θεωρία του ΕΠ. Η θεωρία του ΕΠ για ορθότροπα μέσα, όπως
περιγράφηκε στο κεφάλαιο 6 στην ενότητα 6.1, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει για την περίπτωση
της ΚΔΒ. Προτείνεται μεθοδολογία υπολογισμού των παραμέτρων του ΕΠ από τα δεδομένα των
διακλάσεων όπως προσανατολισμός και παράμετροι αντοχής.

Με μόνη εξαίρεση την εργασία του Π. Θεοχάρη (Theocaris, 1999) που διερευνά την αστοχία
κάποιων μεταμορφωμένων και πυριγενών πετρωμάτων με την θεωρία του ΕΠ, δεν υπάρχουν άλλες
βιβλιογραφικές αναφορές πάνω στην διερεύνηση εφαρμογής των θεωριών του ΕΠ και του
παραβολοειδούς εκ περιστροφής στην βραχομηχανική. Τα θέματα που παρουσιάζονται σε αυτό το
κεφάλαιο είναι πρωτότυπα.

8.1 Το παραβολοειδές εκ περιστροφής για αξονοσυμμετρική καταπόνηση
Οι περισσότερες από τις θεωρίες που περιγράφουν την κατάσταση αστοχίας της βραχομάζας

εξετάζουν το αξονοσυμμετρικό πρόβλημα (σ1=σ2=p, σ3, θλίψη αρνητική), συνθήκες που επικρατούν
κατά την διεξαγωγή της κλασσικής τριαξονικής δοκιμής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου σ1>σ2>σ3 η
συμβολή της ενδιάμεσης κύριας τάσης, σ2, δεν λαμβάνεται υπόψη. Είναι γενικά παραδεκτό πως η
συμβολή της ενδιάμεσης κύριας τάσης είναι μικρή, ειδικά όταν η αστοχία πραγματοποιείται με
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ολίσθηση σε κάποιο επίπεδο αστοχίας. Εν τούτοις, η συμβολή της ενδιάμεσης κύριας τάσης είναι
σημαντική στην περίπτωση έντονα ανισότροπων μέσων (Amadei, 1988).

Η θεωρία των Drucker-Prager (εδάφιο 3.3.2) αποτελεί γενίκευση του κριτηρίου των Mohr-
Coulomb (εδάφιο 4.1.1) καθώς λαμβάνει υπόψη την επιρροή της ενδιάμεσης κύριας τάσης. Οι
θεωρίες Mohr-Coulomb, Drucker-Prager, ανήκουν στην οικογένεια των κριτηρίων αστοχίας /
διαρροής με γραμμική εξάρτηση από την υδροστατική συνιστώσα. Ο νόμος των Mohr-Coulomb
περιγράφει με καλή ακρίβεια την αστοχία λόγω δράσης σ, τ στο επίπεδο αστοχίας. Ωστόσο, για τον
νόμο των Drucker-Prager δεν μπορεί να εξαχθεί παρόμοιο συμπέρασμα καθώς είναι εκφρασμένος
στον χώρο (I1,√J2). Το κριτήριο των Drucker-Prager συνήθως υπερεκτιμά την αντοχή λόγω της
επιρροής της ενδιάμεσης κύριας τάσης, έτσι είναι ασφαλής η εφαρμογή του νόμου των Mohr-
Coulomb σε κάθε περίπτωση.

Ο νόμος των Hoek-Brown είναι εκφρασμένος συναρτήσει των ακραίων κύριων τάσεων σ1,σ3.
Επιπλέον, ο προσδιορισμός των παραμέτρων του κριτηρίου (mi ή m,s) γίνεται με την διεξαγωγή
τριαξονικών δοκιμών όπου ισχύει η αξονοσυμμετρία (σ1=σ2=-p, σ3). Η θεωρία του Griffith ισχύει για
διαξονική καταπόνηση (σ1,σ2, σ3=0). Εφόσον δε η ιδεατή ρωγμή βρίσκεται στο επίπεδο της
διαξονικής καταπόνησης, οι καθοριστικές παράμετροι της έντασης για την αστοχία είναι δύο.

Ο έλεγχος προσαρμογής του κριτηρίου του παραβολοειδούς εκ περιστροφής σε άλλα ισότροπα
κριτήρια μπορεί να γίνει είτε με την παράσταση των κριτηρίων στον χώρο (σ1,σ2,σ3) και παράλληλες
τομές, είτε με την εξέταση του κριτηρίου σε συνθήκες αξονοσυμμετρίας. Το κριτήριο του
παραβολοειδούς εκ περιστροφής συναρτήσει των (σ1,σ2,σ3) γράφεται (εδάφιο 3.3.3):

(σ1-σ2)² + (σ2-σ3)² + (σ3-σ1)² + 2(R-1)(σ1+σ2+σ3) σt = 2 R σt² 8.1

Όπου R, ο λόγος της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη προς την αντοχή σε μονοαξονικό εφελκυσμό
(R = σc/σt). Η θλίψη θεωρείται αρνητική. Έστω ότι ισχύουν οι συνθήκες της αξονοσυμμετρίας
(σ1=σ2=-p, σ3), το κριτήριο του παραβολοειδούς εκ περιστροφής γράφεται:
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Η σ3 που προκαλεί αστοχία για παράπλευρη τάση: σ1=-p, προκύπτει από την επίλυση της
παραπάνω δευτεροβάθμιας εξίσωσης:
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8.1.1 Μεταφορά στο επίπεδο σ,τ

Εφόσον ισχύει η αξονοσυμμετρία, η αστοχία εξαρτάται από τις ακραίες κύριες τάσεις σ1,σ3. Οι
σ1,σ3, παρίστανται στο επίπεδο σ,τ ως ένας κύκλος Mohr ακτίνας r=(σ1+σ3)/2 (Μαρκέτος 1992α). Οι
τιμές (σ1,σ3) που προκαλούν αστοχία σχεδιάζονται ως κύκλοι, η περιβάλλουσα των οποίων θα είναι η
περιβάλλουσα αστοχίας  Mohr. Ο Bray (Hoek, Brown, 1980, Hoek, 1983) προτείνει μεθοδολογία για
μεταφορά του κριτηρίου Hoek-Brown από το επίπεδο (σ1,σ3) στο επίπεδο (σ,τ). Η φιλοσοφία της
μεθόδου του Bray χρησιμοποιείται για την μεταφορά του κριτηρίου του παραβολοειδούς εκ
περιστροφής στο επίπεδο (σ,τ), εφόσον ισχύει η αξονοσυμμετρία.

Η κλίση του διαγράμματος (σ1,σ3) ως προς σ1, είναι tanψ και ισούται με την παράγωγο της σ3:

1

3tan
σ
σψ
∂
∂= 8.4



Κεφάλαιο 8: Η θεωρία του Ελλειπτικού Παραβολοειδούς για την περιγραφή της αντοχής της Βραχομάζας 143

Έστω ο κύκλος αστοχίας (σ1,σ3), η «στιγμιαία» γωνία τριβής φi (φ instant), θα συνδέεται με την
κλίση tanψ ως εξής:
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Η περιβάλλουσα αστοχίας απεικονίζεται στο Σχήμα 8.1:

Σχήμα 8.1: Κύκλος αστοχίας (εφελκυσμός θετικός)

Οι τιμές (σ,τ) της περιβάλλουσας υπολογίζονται με απλούς υπολογισμούς, συναρτήσει της τάσης
σ1. Εν τούτοις, είναι δυνατή μία έκφραση του τύπου τ=f(σ), η οποία μπορεί να εξαχθεί με απαλοιφή
της παραμέτρου σ1. Όσον αφορά την κλίση tanψ:
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Από την γεωμετρία του Σχήματος 8.1 προκύπτει:

s = 2 r cosψ 8.7

τ/s = sinψ ⇒ τ = r sin2ψ 8.8

σ = σ1-d = σ1 – 2 r cos²ψ 8.9

Όπου r=(σ1-σ3)/2. Η «στιγμιαία» συνοχή ci μπορεί να υπολογιστεί από τον νόμο των Mohr-
Coulomb (θλίψη αρνητική):

τ = ci – σ tanφi ⇒ ci = τ + σ tanφi 8.10

Στο Σχήμα 8.2, σε κανονικοποιημένους άξονες τ/σc, σ/σc απεικονίζονται οι περιβάλλουσες
αστοχίας του παραβολοειδούς εκ περιστροφής για την περίπτωση της αξονοσυμμετρίας και για
διαφορετικές τιμές R (θλίψη αρνητική).

Στην συνέχεια επιχειρείται προσαρμογή του κριτηρίου του παραβολοειδούς εκ περιστροφής, στην
περιγραφή αστοχίας πετρώματος «Tennessee marble», σύμφωνα με πειράματα του Wawersik (1968,
Hoek, 1983). Κατά τον Hoek, πρόκειται για πέτρωμα με σci=132MPa, m=5.55, s=1. Όπως φαίνεται
στο Σχήμα 8.3, το κριτήριο του παραβολοειδούς εκ περιστροφής προσαρμόζεται βέλτιστα για μία τιμή
R=20. Η τιμή αυτή δεν είναι συμβατή με την αντοχή σε εφελκυσμό που προβλέπει το κριτήριο Hoek-
Brown, εν τούτοις, δεν υπάρχουν δεδομένα σε εφελκυσμό για το συγκεκριμένο πείραμα. Επί πλέον, οι
παράμετροι m και R, ελέγχουν την καμπυλότητα των κριτηρίων. Σε αυτήν την περίπτωση, η
περιγραφή της αστοχίας υπό εφελκυστικό πεδίο δε μπορεί να γίνει με αξιοπιστία.
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Στο Σχήμα 8.4 παρουσιάζονται τα πειραματικά δεδομένα του Wawersik σε μορφή κύκλων Mohr,
καθώς και η περιβάλλουσα αστοχίας του κριτηρίου του παραβολοειδούς εκ περιστροφής, στο επίπεδο
σ, τ. Η απόκλιση της περιβάλλουσας από τους κύκλους αστοχίας φαίνεται να είναι σταθερή,
εκφρασμένη σε κάποιον όρο συνοχής.
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Σχήμα 8.3: Το κριτήριο του παραβολοειδούς εκ περιστροφής για σci=132MPa, R=20, σε σχέση με τα
πειραματικά αποτελέσματα του Wawersik (1968), για το μάρμαρο του Tennessee
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Σχήμα 8.4: Περιβάλλουσα αστοχίας παραβολοειδούς εκ περιστροφής για σci=132MPa, R=20, κύκλοι
Mohr από τα πειράματα του Wawersik (1968)

8.1.2 Σύγκριση με την θεωρία Griffith

Στο κεφάλαιο 4 στο εδάφιο 4.1.2, παρουσιάζεται η θεωρία του Griffith. Επιχειρείται σύγκριση της
θεωρίας του Griffith με το κριτήριο του παραβολοειδούς εκ περιστροφής με ισχύ της
αξονοσυμμετρίας. Η σύγκριση γίνεται για λόγο R=8, όσο δηλαδή προβλέπει η θεωρία του Griffith,
παρουσιάζεται δε στο παρακάτω Σχήμα (θλίψη θετική, σci=10MPa):
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Σχήμα 8.5: Η θεωρία του Griffith, σε σύγκριση με την θεωρία του παραβολοειδούς εκ περιστροφής
για την περίπτωση της αξονοσυμμετρίας και R=8

Η προσαρμογή των δύο κριτηρίων είναι ικανοποιητική, γεγονός που οφείλεται στην ενεργειακή
θεμελίωση και των δύο θεωριών, παρόλο που έχουν διαφορετικό φυσικό νόημα (Παραβολοειδές:
κρίσιμη τιμή ενεργειών, Griffith: εκκίνηση ρωγμής). Η προσαρμογή είναι βέλτιστη στην περιοχή σ3:
[0,σci] (θλίψη θετική). Το χαρακτηριστικό της προσαρμογής είναι πως ικανοποιεί τόσο ως προς την
καμπυλότητα όσο και ως προς τον λόγο των αντοχών σε μονοαξονική θλίψη και μονοαξονικό
εφελκυσμό.
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8.1.3 Σύγκριση με το κριτήριο Hoek-Brown

Επιχειρείται σύγκριση του κριτηρίου Hoek-Brown με το κριτήριο του παραβολοειδούς εκ
περιστροφής με ισχύ της αξονοσυμμετρίας. Η τιμή του συντελεστή R δεν έχει τόση επίδραση στην
καμπυλότητα του κριτηρίου όσο η τιμή m (ή mi) του κριτηρίου Hoek-Brown. Στα Σχήματα που
ακολουθούν, παρουσιάζεται η σύγκριση για R=8 και R=20 και τιμές mi=3, 6, 8, 12. Η προσαρμογή
των δύο κριτηρίων είναι βέλτιστη για τιμές mi≈4-6, τόσο για R=8 όσο και για R=20. Η βέλτιστη
προσαρμογή μπορεί να γίνει με εμπειρική διόρθωση του κριτηρίου του παραβολοειδούς εκ
περιστροφής, διερεύνηση που είναι εκτός των ορίων αυτής της διατριβής και προτείνεται ως θέμα για
περαιτέρω διερεύνηση. Με την παρούσα μορφή, το κριτήριο του παραβολοειδούς εκ περιστροφής
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή πετρωμάτων ή βραχομάζας με τιμές mi≈4-6.

Η παραβολική μορφή του κριτηρίου του παραβολοειδούς εκ περιστροφής, σε σύγκριση με αυτήν
του κριτηρίου Hoek-Brown, κάνει ενδιαφέρουσα τη διερεύνηση εφαρμογής του γενικότερου
κριτηρίου του ΕΠ στην ΚΔΒ, όπως γίνεται στην ενότητα που ακολουθεί.
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Σχήμα 8.6: Κριτήρια αστοχίας Hoek-Brown και παραβολοειδούς εκ περιστροφής (R=8), σci=10MPa,
θλίψη θετική
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Σχήμα 8.7: Κριτήρια αστοχίας Hoek-Brown και παραβολοειδούς εκ περιστροφής (R=20), σci=10MPa,
θλίψη θετική

Η σύγκριση των κριτηρίων Hoek-Brown και παραβολοειδούς εκ περιστροφής στον χώρο
(σ1,σ2,σ3), γίνεται με χρήση του λογισμικού plot1.cpp (ενότητα 7.2). Για τιμές των κριτηρίων mi=3,
R=8 και για αξονοσυμμετρία, υπάρχει όπως φαίνεται στα παραπάνω Σχήματα ικανοποιητική
προσαρμογή. Με αυτές τις τιμές, ελέγχεται η προσαρμογή στον χώρο (σ1,σ2,σ3), η γενική περίπτωση
δηλαδή που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την περίπτωση της αξονοσυμμετρίας.

Η αντοχή σε μονοαξονική θλίψη θεωρείται σci=1MPa. Στο Σχήμα 8.8(α) παρουσιάζεται η
τρισδιάστατη παράσταση των κριτηρίων ενώ στο 8.8(β), η παράλληλη τομή για υδροστατική
συνιστώσα I1=1.29 MPa.

 
Σχήμα 8.8: Επιφάνειες παραβολοειδούς εκ περιστροφής (R=8) και Hoek-Brown (mi=3) (α),

παράλληλη τομή για I1=1.29 MPa (β)

Κατά την προβολή του άξονα σ3 της παράλληλης τομής (Σχήμα 8.8(β)) προς την πλευρά της
θλίψης, φαίνεται η βέλτιστη προσαρμογή, καθώς είναι η περίπτωση της αξονοσυμμετρίας (σ1=σ2). Σε
κάθε άλλη περίπτωση (για R=8, mi=3), το κριτήριο του παραβολοειδούς εκ περιστροφής υπερεκτιμά
την αντοχή σε σχέση με το κριτήριο των Hoek-Brown.
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8.2 Διερεύνηση της εφαρμογής του ΕΠ στην αστοχία της ΚΔΒ
Το κριτήριο αστοχίας του ελλειπτικού παραβολοειδούς μπορεί να περιγράψει την κατάσταση

αστοχίας ανισότροπων μέσων. Το κριτήριο παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6, στην ενότητα 6.1.
Επιπλέον, προτείνεται μεθοδολογία για τον μετασχηματισμό των παραμέτρων του κριτηρίου,
σύμφωνα με την διεύθυνση δράσης των κύριων τάσεων ως προς τους κύριους άξονες ανισοτροπίας
(εδάφιο 6.3.1). Η ΚΔΒ είναι ένα μέσο ανισότροπο ειδικά όταν περιέχει μικρό αριθμό ομάδων
διακλάσεων (1-2). Στην ενότητα αυτή, γίνεται διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής του ΕΠ στην
αστοχία της ΚΔΒ.

Η συμπεριφορά της ΚΔΒ κατά την αστοχία δεν ακολουθεί τις προϋποθέσεις της ορθοτροπίας,
σύμφωνα με τις οποίες εφαρμόζεται ο μετασχηματισμός του εδαφίου 6.3.1. Η αστοχία προκαλείται με
ολίσθηση στις διακλάσεις όταν ο προσανατολισμός τους είναι δυσμενής. Εν τούτοις, όταν ο
προσανατολισμός δεν είναι δυσμενής, η αστοχία προκαλείται στο άρρηκτο πέτρωμα, με παραμέτρους
αντοχής του άρρηκτου πετρώματος.

Αρχικά, επιχειρήθηκε ο έλεγχος προσαρμογής των παραμέτρων του ΕΠ (σc1, σc2, σc3 και σt1, σt2,
σt3) στα δεδομένα της βραχομάζας, με βέλτιστη προσαρμογή επιφανειών, με την μέθοδο ελαχίστων
τετραγώνων – μέθοδος μεταβολής παραμέτρων (Μπαλοδήμου, 1991). Η προσαρμογή δεν έδωσε
ικανοποιητικά αποτελέσματα, καθώς ήταν αδύνατη η σύγκλιση της επαναληπτικής μεθόδου για τις
περισσότερες περιπτώσεις που εξετάστηκαν. Έτσι, η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων
εγκαταλείφθηκε, αφού εκτός των άλλων η εφαρμογή της στην κατασκευή αλγορίθμου για την ΜΠΣ
θα ήταν δυσχερής και δεν θα είχε άμεσα την λογική της μηχανικής.

Η μέθοδος που προτείνεται είναι ο προσδιορισμός των παραμέτρων ΕΠ σc1, σc2, σc3 και σt1, σt2, σt3,
μέσω των κατάλληλων μετασχηματισμών τάσεων και με επιβολή των κατάλληλων περιορισμών.

Η αντοχή της ΚΔΒ με μία ομάδα διάκλασης, σε μονοαξονική καταπόνηση (π.χ. σ1), εκφρασμένη
ως αντοχή σε θλίψη και εφελκυσμό (σc1, σt1), είναι η ελάχιστη τιμή μεταξύ:

 της διατμητικής αντοχής της διάκλασης
 της αντοχής σε εφελκυσμό της διάκλασης
 της αντοχής του άρρηκτου πετρώματος

Η ανάλυση που ακολουθεί έχει νόημα όταν η διατμητική αντοχή της διάκλασης περιέχει όρο
συνοχής c. Η συνοχή μπορεί να είναι είτε πραγματική – μετρήσιμη, είτε κάποια «φαινόμενη – μέση» ή
«στιγμιαία» συνοχή, για την περίπτωση που ισχύει μή-γραμμικός νόμος αντοχής της διάκλασης (π.χ.
κριτήριο Barton).
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Σχήμα 8.9: Κριτήριο Barton (σci=1MPa, φb=25°, JRC=20). Μέσες τιμές φ,c για εμβέλεια σ [0,0.25σci],
φm=34.5°, cm=24kPa, βαθμός συσχέτισης R²=0.99

Η αντοχή του άρρηκτου πετρώματος εκφράζεται μέσω του νόμου του παραβολοειδούς εκ
περιστροφής. Η αντοχή σε θλίψη είναι σci και η αντοχή σε εφελκυσμό σti=σci/R.

Η διάκλαση έχει κλίση ως προς την διεύθυνση δράσης της κύριας τάσης που περιγράφεται με το
συνημίτονο κατεύθυνσης l. Όταν η κλίση της διάκλασης είναι τυχαία ως προς ένα καθολικό σύστημα
συντεταγμένων και επιπλέον το σύστημα των κύριων τάσεων είναι στραμμένο ως προς το καθολικό
σύστημα, ο προσδιορισμός των συνημίτονων κατεύθυνσης (l,m,n) της διάκλασης ως προς το σύστημα
των κύριων τάσεων (σ1,σ2,σ3) γίνεται με την μεθοδολογία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 4, στο
εδάφιο 4.3.2.

Εξετάζεται η ολίσθηση της διάκλασης υπό μονοαξονική δράση στη διεύθυνση της σ1. Η ίδια
μεθοδολογία εφαρμόζεται στις διευθύνσεις δράσης των σ2 και σ3, με χρήση των αντίστοιχων
συνημίτονων κατεύθυνσης m και n.

Η ολίσθηση επέρχεται όταν το δυναμικό αστοχίας της διάκλασης F, λάβει τιμή ίση με το μηδέν.
Εφόσον η αστοχία περιγράφεται από το κριτήριο Mohr-Coulomb και θεωρώντας τη θλίψη αρνητική,
το δυναμικό αστοχίας ισούται με:

F(σ,τ) = τ² - c² - σ² tan²φ + 2c σ  tanφ 8.11

Οι τιμές των τ,σ, προκύπτουν με τον μετασχηματισμό της σ1, στο επίπεδο της διάκλασης,
σύμφωνα με το συνημίτονο κατεύθυνσης l. Στο παρακάτω Σχήμα, απεικονίζεται ο μετασχηματισμός
των τάσεων:
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Σχήμα 8.10: Μετασχηματισμός μονοαξονικής δράσης στο επίπεδο της διάκλασης

Σύμφωνα με τους νόμους μετασχηματισμού των τάσεων (Θεοχάρης, 1976):

σ = σ1l² = Δ1σ1,  τ ²= σ1²l²(1-l²) = Δ2 σ1² 8.12

Όπου: Δ1= l², Δ2= l²(1-l²). Σύμφωνα με τον μετασχηματισμό τάσεων, το δυναμικό αστοχίας
γράφεται συναρτήσει της παραμέτρου σ1:

F(σ1) = Δ2σ1² - c² - Δ12σ1² tan²φ + 2c Δ1 tanφ σ1 8.13

Όταν σ1=0, F(σ1)= -c² <0, δηλαδή χωρίς την δράση της σ1, δεν επέρχεται αστοχία. Η
δευτεροβάθμια εξίσωση F(σ1)=0, έχει δύο πραγματικές ρίζες (για Δ1,Δ2>0):

φφ tan
,

tan 1212 ∆−∆
−

∆+∆
cc 8.14

ή

φφ tan1
,

tan1 2222 lll
c

lll
c

−−
−

+−
8.15

Οι αντοχές σε θλίψη και εφελκυσμό κατά τη διεύθυνση της δράσης της σ1 είναι οι τιμές της σ1 που
προκαλούν ολίσθηση, δηλαδή F(σ1)=0. Οι τιμές της αντοχής προκύπτουν από τις παραπάνω
πραγματικές ρίζες αφού γίνει η παρακάτω τοπική διερεύνηση:

Η πρώτη παράγωγος της F(σ1), είναι:

F’(σ1) = 2(Δ2-Δ1²tanφ)σ1+2ctanφΔ1 8.16

Για σ1=0, F’(σ1)>0, οπότε το δυναμικό αστοχίας είναι αύξουσα συνάρτηση κατά σ1. Οι τιμές των
παραμέτρων αντοχής προκύπτουν αφού διερευνηθεί η καμπυλότητα της συνάρτησης, δηλαδή η
δεύτερη παράγωγος:

F’’(σ1) = 2(Δ2-Δ1²tanφ) 8.17

Όταν F’’(σ1)>0, η συνάρτηση στρέφει τα κοίλα προς τα άνω, όταν F’’(σ1)=0, η συνάρτηση
εκφυλίζεται σε ευθεία και όταν F’’(σ1)<0, στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω.
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Σχήμα 8.11: Τοπική μελέτη δυναμικού αστοχίας

Εάν Δ2-Δ1²tanφ>0:

Η αντοχή σε θλίψη:

φ
σ

tan1 221
lll

c
c

−−
= 8.18

Ενώ η αντοχή σε εφελκυσμό:

φ
σ

tan1 221
lll

c
t

+−
= 8.19

Εάν Δ2-Δ1²tanφ=0 ή Δ2-Δ1²tanφ<0:

Η αντοχή σε θλίψη είναι άπειρη: σc1→∞ ενώ η αντοχή σε εφελκυσμό είναι:

φ
σ

tan1 221
lll

c
t

+−
= 8.20

Η άπειρη αντοχή σε θλίψη σημαίνει, πρακτικά ότι περιορίζεται από την αντοχή του άρρηκτου
πετρώματος σci. Η εφελκυστική δράση σ1 που προκαλεί ολίσθηση της διάκλασης πρέπει να συγκριθεί
με την αντοχή σε εφελκυσμό της διάκλασης, έπειτα δε να λαμβάνεται η ελάχιστη τιμή. Αν η αντοχή
της διάκλασης σε εφελκυσμό είναι σo, τότε μία τιμή της σ1 ίση με:

σ1 = σo/l² 8.21

προκαλείται «άνοιγμα» της διάκλασης λόγω εφελκυστικής αστοχίας.

Ανακεφαλαιώνοντας, η αντοχή σε θλίψη κατά τον άξονα δράσης της σ1 είναι:









⇒≤∆−∆














−−
⇒>∆−∆

=

ci

ci
c lll

c

σφ

σ
φ

φσ

0tan

,
tan1

min0tan

22
12

22

22
12

1
8.22














+−
=

φ
σσσ

tan1
,,min

2221
lll

c
lR

oci
t

8.23

Παρομοίως, οι αντοχές σε θλίψη και εφελκυσμό κατά τους άξονες δράσης των σ2, σ3 είναι:
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Όταν οι ομάδες διακλάσεων είναι περισσότερες από μία, γίνεται έλεγχος σε ολίσθηση για κάθε
διάκλαση και επιλέγονται οι ελάχιστες τιμές αντοχής.

Οι τιμές που υπολογίστηκαν για τις παραμέτρους αντοχής του ΕΠ, σc1, σc2, σc3 και σt1, σt2, σt3,
συνήθως δεν πληρούν τους γεωμετρικούς περιορισμούς που τέθηκαν στο κεφάλαιο 6, στην ενότητα
6.2. Γίνεται η κατάλληλη κανονικοποίηση των παραπάνω τιμών ώστε να ισχύουν οι γεωμετρικοί
περιορισμοί και επιπλέον η προσαρμογή στα κριτήρια ολίσθησης (π.χ. Amadei) να είναι βέλτιστη. Η
μέθοδος εργασίας είναι η παρακάτω:

Θεωρείται ένας μέσος λόγος αντοχών σε θλίψη και εφελκυσμό Rm. Μέσω του Rm, ελέγχεται η
καμπυλότητα του κριτηρίου ως προς την υδροστατική πίεση. Σύμφωνα με τον συντελεστή Rm:

σt1 = σc1/Rm, σt2 = σc2/Rm, σt3 = σc3/Rm 8.28

Εξετάζεται η ελάχιστη τιμή που μπορεί να λάβει μία εκ των παραμέτρων αντοχής, έστω η σc3,
όταν οι άλλες δύο τιμές είναι ίσες: σc1=σc2. Εφαρμόζοντας τις ανισότητες (6.22) και (6.23) προκύπτουν
οι παρακάτω περιορισμοί:

σc1>σc2>σc3>σc1/2 8.29

και
σc1>σc2>σc3>σc1/√2 8.30

Σύμφωνα με τους περιορισμούς, γίνονται οι παρακάτω υπολογισμοί για τον τελικό προσδιορισμό
των παραμέτρων του ΕΠ:

 Υπολογίζονται οι τιμές των σc1, σc2, σc3 και σt1, σt2, σt3 ως άνω (σχέση (8.22) έως (8.27)).

 Υπολογίζεται η μέση τιμή της αντοχής σε θλίψη: 
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 Υπολογίζεται η μέγιστη τιμή της αντοχής σε θλίψη: σcmax=max(σc1, σc2, σc3).
 Οι κανονικοποιημένες τιμές των παραμέτρων του ΕΠ είναι πλέον:
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Σύμφωνα με τις κανονικοποιημένες τιμές των παραμέτρων αντοχής του ΕΠ, η μορφή της
επιφάνειας αστοχίας είναι πάντα έλλειψη, με λόγο ημιαξόνων που τείνει στο 1 όταν η βραχομάζα
συμπεριφέρεται ουσιαστικά ισότροπα, ενώ λαμβάνει μικρότερους λόγους, όταν η βραχομάζα
συμπεριφέρεται έντονα ανισότροπα.

8.3 Διερεύνηση των παραμέτρων
Εξετάζεται η μορφή των επιφανειών αστοχίας του ΕΠ με εφαρμογή των παραμέτρων που

προτείνονται στην προηγούμενη ενότητα. Οι παράλληλες τομές του ΕΠ είναι ελλείψεις, έκκεντρες ως
προς τον υδροστατικό άξονα. Οι ελλείψεις συγκρίνονται με τις επιφάνειες αστοχίας που προβλέπει το
κριτήριο του Amadei, για την ίδια ομάδα παραμέτρων των διακλάσεων. Οι επιφάνειες που
προκύπτουν από την εφαρμογή των δύο νόμων (ΕΠ / Amadei) διαφέρουν ως προς την μορφή, ωστόσο
ο προσανατολισμός των κύριων αξόνων ανισοτροπίας των δύο κριτηρίων πρέπει να συγκλίνει.
Επιπλέον, τα δύο κριτήρια προβλέπουν διαφορετική μεταβολή της αντοχής σύμφωνα με την
υδροστατική πίεση καθώς το κριτήριο του Amadei στηρίζεται σε γραμμικό νόμο (Mohr-Coulomb)
ενώ το ΕΠ έχει παραβολική εξάρτηση.

8.3.1 Έντονα ανισότροπο μέσο – μία ομάδα διακλάσεων

Έστω ΚΔΒ με μία οικογένεια διακλάσεων. Η αντοχή του άρρηκτου πετρώματος περιγράφεται με
τον νόμο του παραβολοειδούς εκ περιστροφής και οι παράμετροι αντοχής είναι σc=5 MPa και R=12. Η
αντοχή των διακλάσεων εκφράζεται από γραμμικό νόμο με παραμέτρους αντοχής φj=30° και
cj=80kPa. Εξετάζονται οι επιφάνειες αστοχίας για δυσμενείς κλίσεις των διακλάσεων ως προς το
σύστημα των κύριων τάσεων β=90°, ψ=45°, 60°. Το καθολικό σύστημα συντεταγμένων ταυτίζεται με
το σύστημα των κύριων τάσεων (x,y,z)≡(σ1,σ2,σ3). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ενότητας 8.2,
οι παράμετροι του ΕΠ για τις δύο κλίσεις είναι:

 για ψ = 45°: σc1 = 1.390MPa, σc2 = 1.920MPa, σc3 = 1.390MPa, σt1 = 216.0kPa, σt2 = 296.0kPa,
σt3 = 216.0kPa

 για ψ = 60°: σc1 = 3.420MPa, σc2 = 3.420MPa, σc3 = 2.480MPa, σt1 = 151.0kPa, σt2 = 151.0kPa,
σt3 = 109.0kPa

Το ΕΠ απεικονίζεται ως έλλειψη ενώ το κριτήριο του Amadei ως τεθλασμένη γραμμή που
τέμνεται από τόξο που παριστάνει την αστοχία στο άρρηκτο πέτρωμα. Στα Σχήματα που ακολουθούν,
παρουσιάζονται οι επιφάνειες αστοχίας.
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Σχήμα 8.12: Επιφάνειας αστοχίας ΕΠ, Amadei, κλίση στρωμάτων ψ=45°, Ι1=5MPa

Σχήμα 8.13: Επιφάνειας αστοχίας ΕΠ, Amadei, κλίση στρωμάτων ψ=60°, Ι1=5MPa

Οι προσανατολισμοί των αξόνων των επιφανειών των δύο κριτηρίων παρουσιάζουν ικανοποιητική
σύγκλιση, σύμφωνα με τις διευθύνσεις μειωμένης αντοχής. Επιπλέον φαίνεται να υπάρχει σύγκλιση
ως προς τις εκκεντρότητες των επιφανειών ως προς τον υδροστατικό άξονα.

8.3.2 Σχεδόν ισότροπο μέσο, τέσσερις ομάδες διακλάσεων

Εξετάζεται ΚΔΒ, σχεδόν ΕΔΒ, με τέσσερις ομάδες διακλάσεων. Η αντοχή του άρρηκτου
πετρώματος περιγράφεται με τον νόμο του παραβολοειδούς εκ περιστροφής και οι παράμετροι
αντοχής είναι σc=5 MPa και R=12. Η αντοχή των διακλάσεων εκφράζεται από γραμμικό νόμο με
παραμέτρους αντοχής φj=30° και cj=80kPa. Οι διευθύνσεις των διακλάσεων ως προς το κύριο
σύστημα το οποίο ταυτίζεται με το καθολικό είναι: (β/ψ) 0°/45°, 180°/45°, 90°/60°, 270°/30°.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ενότητας 8.2, οι παράμετροι του ΕΠ για τις δύο κλίσεις είναι:

 σc1 = 286.5kPa, σc2 = 310.9kPa, σc3 = 286.5kPa, σt1 = 88.3kPa, σt2 = 95.8kPa, σt3 = 88.3kPa

Οι επιφάνειες αστοχίες που προβλέπονται από τα δύο κριτήρια απεικονίζονται στο παρακάτω
Σχήμα, μαζί με την απεικόνιση των επιπέδων των διακλάσεων:
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Σχήμα 8.14: Επιφάνειας αστοχίας ΕΠ, Amadei, 4 ομάδες διακλάσεων, Ι1=2MPa

Οι διευθύνσεις των αξόνων των δύο επιφανειών παρουσιάζουν ικανοποιητική σύγκλιση ενώ
παρουσιάζεται ικανοποιητική σύγκλιση και ως προς την αποχή των επιφανειών.

8.3.3 Το αξονοσυμμετρικό πρόβλημα (τριαξονική δοκιμή)

Για να είναι δυνατή η σύγκριση του μοντέλου αστοχίας του ΕΠ με πειραματικά αποτελέσματα της
βιβλιογραφίας, υπολογίζεται η αντοχή σύμφωνα με το ΕΠ με ισχύ της αξονοσυμμετρίας (σ1=σ2=-p,
σ3). Η αντοχή εκφράζεται ως η μεταβολή της σ3 σύμφωνα με την μεταβολή της κλίσης των
διακλάσεων και της υδροστατικής πίεσης. Η σ3 που προκαλεί αστοχία για κάποια κλίση ψ και κάποια
πίεση p, υπολογίζεται μέσω της απαραίτητης απόκλισης q (σ3 = -p-q). Η απόκλιση q υπολογίζεται με
την αριθμητική μέθοδο της χορδής (Chapra, Canale, 1988). Οι υπολογισμοί αυτοί γίνονται μέσω
λογισμικού που κατασκευάστηκε σε γλώσσα προγραμματισμού C++, του triaxial2.cpp, το οποίο
απεικονίζεται στον Πίνακα 8.1:

Πίνακας 8.1: Λογισμικό προσομοίωσης τριαξονικής δοκιμής, σύμφωνα με την θεωρία του ΕΠ,
triaxial2.cpp
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <malloc.h>
#include "calclmn.cpp"
#include "memal.cpp"

struct struct_joint{
 int set,criterion,tensile_test;
 float beta,psi,fb,fj,c,st;
};
 struct_joint *joint;

float
sig_c1,sig_c2,sig_c3,sig_t1,sig_t2,sig_t3;
float add_psi;

/****************************************/
/* Elliptical Paraboloid Failure Criterion
*/
/****************************************/

float epfs_F(float s1,float s2,float
s3,float sc1,float st1,float sc2,float
st2,float sc3,float st3)
{
 float pi=3.141592654;
 float I1,sqJ2,J3,theta;
 I1=s1+s2+s3;
 sqJ2=sqrt( (1.000/2.000)* ( (s1-
I1/3.000)*(s1-I1/3.000) + (s2-
I1/3.000)*(s2-I1/3.000) + (s3-
I1/3.000)*(s3-I1/3.000) ) );
 J3=(s1-I1/3.000)*(s2-I1/3.000)*(s3-
I1/3.000);
 float r;
 r=2.000*sqJ2/sqrt(3.000);
 if(fabs(-4.000*J3/(r*r*r))<=1.000)
  theta=(1/3.00)*asin( -4.000*J3/(r*r*r) );
 else if( (-4.000*J3/(r*r*r))>1.000)
  theta=pi/6.0000;
 else
  theta=-1.000*pi/6.0000;
 float F;
 float a;



156 Στέφανου Κοζάνη, Διδακτορική Διατριβή

 F=-1.0000;
 F+=( (sc1-st1)/(sc1*st1) + (sc2-
st2)/(sc2*st2) + (sc3-st3)/(sc3*st3)
)*I1/3.000;
 F+=1.15470054*sqJ2*( (sc1-
st1)/(sc1*st1)*cos(theta+pi/6.00) + (sc2-
st2)/(sc2*st2)*sin(theta) - (sc3-
st3)/(sc3*st3)*sin(theta+pi/3.00) );
 F+=(4.000/3.000)*sqJ2*sqJ2*(
((1.000/(sc1*st1))*(cos(theta+pi/6.000)+sin
(theta+pi/3.000))*(cos(theta+pi/6.000)-
sin(theta))) +
((1.000/(sc2*st2))*(sin(theta+pi/3.000)+sin
(theta))*(sin(theta)-cos(theta+pi/6.000) ))
+
((1.000/(sc3*st3))*(cos(theta+pi/6.000)+sin
(theta+pi/3.000))*(sin(theta+pi/3.000)+sin(
theta))) );
 return F;
}

/*** * * * * * * * * * * * * ****/
/*** Joint failure Criterion  ***/
/*** * * * * * * * * * * * * ****/

void ff_anisoplast(float sc,float mi)
{
 float ff_ref;
 float pi=3.141592654;
 ff_ref=-2.000e50;
 float ff_test;
 int MC,BARTON;
 MC=0, BARTON=1;
 float lz,mz,nz,l,m,n;
 float sn,tnsq,beta,psi;
 float phi,c;
 float sig_temp;
 sig_c1=1.00e30;
 sig_c2=1.00e30;
 sig_c3=1.00e30;
 sig_t1=1.00e30;
 sig_t2=1.00e30;
 sig_t3=1.00e30;
 float l1,m1,n1,l2,m2,n2,l3,m3,n3;
 l1=1.000;
 m1=0.000;
 n1=0.000;
 l2=0.000;
 m2=1.000;
 n2=0.000;
 l3=0.000;
 m3=0.000;
 n3=1.000;

 for(int
joint_set=1;joint_set<=6;joint_set++){
  if(joint[joint_set].set==1){
   beta=joint[joint_set].beta;
   psi=joint[joint_set].psi+add_psi;
   lz=sin(psi)*sin(beta);
   mz=cos(beta)*sin(psi);
   nz=cos(psi);
   l=l1*lz+m1*mz+n1*nz;
   m=l2*lz+m2*mz+n2*nz;
   n=l3*lz+m3*mz+n3*nz;
   if(joint[joint_set].criterion==MC){

phi=joint[joint_set].fb+joint[joint_set].fj
;
    c=joint[joint_set].c;
   }
   else
if(joint[joint_set].criterion==BARTON){
    c=0.000;

if(sn>joint[joint_set].c*(float)pow(10.000,
-50.000/joint[joint_set].fj))

phi=joint[joint_set].fb+joint[joint_set].fj
*log10(joint[joint_set].c/sn);
    else

phi=joint[joint_set].fb*(180.000/pi)+50.000
;
    phi=phi*(pi/180.000);
   }

   if( (l*l*(1.000-l*l)-
l*l*l*l*tan(phi)*tan(phi))>0 ){
    if(l!=0.000){
     sig_temp=fabs( c/(fabs(l)*sqrt(1-
l*l)+l*l*tan(phi))  );
     if(sig_temp<sig_t1)
      sig_t1=sig_temp;
     sig_temp=fabs( c/(fabs(l)*sqrt(1-l*l)-
l*l*tan(phi))  );
     if(sig_temp<sig_c1)
      sig_c1=sig_temp;
    }
   }
   else{
    if(l!=0.000){
     sig_temp=fabs( c/(fabs(l)*sqrt(1-
l*l)+l*l*tan(phi))  );
     if(sig_temp<sig_t1)
      sig_t1=sig_temp;
    }
   }
   if(joint[joint_set].tensile_test){
    if(l!=0.000){
     sig_temp=joint[joint_set].st/(l*l);
     if(sig_temp<sig_t1)
      sig_t1=sig_temp;
    }
   }

   if( (m*m*(1.000-m*m)-
m*m*m*m*tan(phi)*tan(phi))>0 ){
    if(m!=0.000){
     sig_temp=fabs( c/(fabs(m)*sqrt(1-
m*m)+m*m*tan(phi))  );
     if(sig_temp<sig_t2)
      sig_t2=sig_temp;
     sig_temp=fabs( c/(fabs(m)*sqrt(1-m*m)-
m*m*tan(phi))  );
     if(sig_temp<sig_c2)
      sig_c2=sig_temp;
    }
   }
   else{
    if(m!=0.000){
     sig_temp=fabs( c/(fabs(m)*sqrt(1-
m*m)+m*m*tan(phi))  );
     if(sig_temp<sig_t2)
      sig_t2=sig_temp;
    }
   }
   if(joint[joint_set].tensile_test){
    if(m!=0.000){
     sig_temp=joint[joint_set].st/(m*m);
     if(sig_temp<sig_t2)
      sig_t2=sig_temp;
    }
   }

   if( (n*n*(1.000-n*n)-
n*n*n*n*tan(phi)*tan(phi))>0 ){
    if(n!=0.000){
     sig_temp=fabs( c/(fabs(n)*sqrt(1-
n*n)+n*n*tan(phi))  );
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     if(sig_temp<sig_t3)
      sig_t3=sig_temp;
     sig_temp=fabs( c/(fabs(n)*sqrt(1-n*n)-
n*n*tan(phi))  );
     if(sig_temp<sig_c3)
      sig_c3=sig_temp;
    }
   }
   else{
    if(n!=0.000){
     sig_temp=fabs( c/(fabs(n)*sqrt(1-
n*n)+n*n*tan(phi))  );
     if(sig_temp<sig_t3)
      sig_t3=sig_temp;
    }
   }
   if(joint[joint_set].tensile_test){
    if(n!=0.000){
     sig_temp=joint[joint_set].st/(n*n);
     if(sig_temp<sig_t3)
      sig_t3=sig_temp;
    }
   }

  }//if join active...

 }//joint loop...

 c=sc;
 phi=mi;
 sig_temp=c;
 if(sig_temp<sig_c1)
  sig_c1=sig_temp;
 if(sig_temp<sig_c2)
  sig_c2=sig_temp;
 if(sig_temp<sig_c3)
  sig_c3=sig_temp;
 sig_temp=c/phi;
 if(sig_temp<sig_t1)
  sig_t1=sig_temp;
 if(sig_temp<sig_t2)
  sig_t2=sig_temp;
 if(sig_temp<sig_t3)
  sig_t3=sig_temp;

 float sig_c_mean, R_mean, sig_c_max;
 sig_c_mean=(sig_c1+sig_c2+sig_c3)/3.00000;
 R_mean=(sig_c1/sig_t1 + sig_c2/sig_t2 +
sig_c3/sig_t3)/3.0000;
 sig_c_max=sig_c1;
 if(sig_c2>sig_c_max)

 sig_c_max=sig_c2;
 if(sig_c3>sig_c_max)

 sig_c_max=sig_c3;

 sig_c1=(1-
sqrt(0.5000))*(sig_c1/sig_c_max)*sig_c_mean
+sig_c_mean*sqrt(0.5000);
 sig_t1=sig_c1/R_mean;
 sig_c2=(1-
sqrt(0.5000))*(sig_c2/sig_c_max)*sig_c_mean
+sig_c_mean*sqrt(0.5000);
 sig_t2=sig_c2/R_mean;
 sig_c3=(1-
sqrt(0.5000))*(sig_c3/sig_c_max)*sig_c_mean
+sig_c_mean*sqrt(0.5000);
 sig_t3=sig_c3/R_mean;

}
/*** End of Joint FF ***/

/**************************************/
/*** M A I N    P R O G R A M *********/
/**************************************/

void main(int argc, char* argv[])
{

 if(argc!=3)
 {
  printf("Usage %s <input_file>
<output_file>\n",argv[0]);
  exit(0);
 }

 float deg2rad;
 deg2rad=0.017453292;
 FILE *input, *output;

joint=(struct_joint*)malloc(7*sizeof(struct
_joint));

 float sci,mi;

 int i,j,k,l,m;
 float p,q;

/****************************************/
/* F i l e    I n p u t                 */
/****************************************/
 input=fopen(argv[1],"rt");
 fscanf(input,"%g",&p);
 fscanf(input,"%g %g", &sci,&mi);
 for(i=1;i<=6;i++){
  fscanf(input,"%d %g %g %g %g %g %d %d
%g",&joint[i].set,&joint[i].beta,

&joint[i].psi,&joint[i].fb,&joint[i].fj,&jo
int[i].c,&joint[i].criterion,&joint[i].tens
ile_test,&joint[i].st);
  joint[i].beta=joint[i].beta*deg2rad;
  joint[i].psi=joint[i].psi*deg2rad;
  joint[i].fb=joint[i].fb*deg2rad;
  if(joint[i].criterion==0)
   joint[i].fj=joint[i].fj*deg2rad;
 }
 fclose(input);
/****************************************/
/* E N D  o f   F i l e    I n p u t    */
/****************************************/

 output=fopen(argv[2],"wt");
 add_psi=0.000;
 FILE *output2;
 output2=fopen("fullresults.txt","wt");
 float la,ma,na,h;

 while(add_psi<=1.571){

  ff_anisoplast(sci,mi);

  int count2;
  float s1,s2,s3;
  float q_prev1, q_prev2;
  float lamda;
//  printf("%g %g %g %g %g %g
\n",sig_c1,sig_c2,sig_c3,sig_t1,sig_t2,sig_
t3);
  q=0.000;

while(epfs_F(p,p,p+q,sig_c1,sig_t1,sig_c2,s
ig_t2,sig_c3,sig_t3)<0)
  {
   q+=p;
  }
  q_prev1=q-p;
  q_prev2=q-p;

  count2=0;
  do
  {
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   q_prev2=q_prev1;
   q_prev1=q;
   if((q_prev2-q_prev1)!=0.000){

lamda=epfs_F(p,p,p+q_prev1,sig_c1,sig_t1,si
g_c2,sig_t2,sig_c3,sig_t3);
    lamda=lamda-
epfs_F(p,p,p+q_prev2,sig_c1,sig_t1,sig_c2,s
ig_t2,sig_c3,sig_t3);
    lamda=lamda/(q_prev1-q_prev2);
   }
   if(fabs(lamda)!=0.000)
    q=q_prev2-
epfs_F(p,p,p+q_prev2,sig_c1,sig_t1,sig_c2,s
ig_t2,sig_c3,sig_t3)/lamda;
   else
    q=q_prev1;
//   printf("%f %f %f %d
\n",add_psi/deg2rad,q,epfs_F(p,p,p+q,sig_c1
,sig_t1,sig_c2,sig_t2,sig_c3,sig_t3),count2
);
   count2++;
  }
  while(fabs(q-q_prev1)>0.0001&&count2<50);

fprintf(output,"%g;%g\n",add_psi/deg2rad,p+
q);

  h=0.0000100*(fabs(p)+fabs(p)+fabs(p+q));

la=epfs_F(p+h,p,p+q_prev2,sig_c1,sig_t1,sig
_c2,sig_t2,sig_c3,sig_t3);

  la-=epfs_F(p-
h,p,p+q_prev2,sig_c1,sig_t1,sig_c2,sig_t2,s
ig_c3,sig_t3);
  la=la/(2.000*h);

ma=epfs_F(p,p+h,p+q_prev2,sig_c1,sig_t1,sig
_c2,sig_t2,sig_c3,sig_t3);
  ma-=epfs_F(p,p-
h,p+q_prev2,sig_c1,sig_t1,sig_c2,sig_t2,sig
_c3,sig_t3);
  ma=ma/(2.000*h);

na=epfs_F(p,p,p+q_prev2+h,sig_c1,sig_t1,sig
_c2,sig_t2,sig_c3,sig_t3);
  na-=epfs_F(p,p,p+q_prev2-
h,sig_c1,sig_t1,sig_c2,sig_t2,sig_c3,sig_t3
);
  na=na/(2.000*h);
  h=sqrt(ma*ma+la*la+na*na);
  la=la/h;
  ma=ma/h;
  na=na/h;

  fprintf(output2,"%f %g %g %g %g %g %g %g
%f %f %f %g
\n",add_psi/deg2rad,p,sig_c1,sig_t1,sig_c2,
sig_t2,sig_c3,sig_t3,la,ma,na,p+q);

  add_psi+=0.0174532;

 }
 free(joint);
 fclose(output);
 fclose(output2);
}

Γίνεται σύγκριση για 3 περιπτώσεις που εξετάζει ο Hoek (1983), μεταξύ των πειραματικών
αποτελεσμάτων και της θεωρίας του ΕΠ. Ο Hoek συγκρίνει τα πειραματικά αποτελέσματα με το
θεωρητικό μοντέλο των Jaeger-Cook. Αξιοσημείωτο είναι πως για την περίπτωση της
αξονοσυμμετρίας, το κριτήριο του Amadei μεταπίπτει σε κριτήριο Jaeger-Cook. Τα πειράματα που
εξετάζονται είναι κλασσικές τριαξονικές δοκιμές (αξονοσυμμετρία, σ1=σ2).

Τα πειράματα των McLamore & Gray (1967) αναφέρονται σε σχιστόλιθους, μεταμορφωμένα
πετρώματα με επίπεδα σχιστότητας. Η συμπεριφορά του πετρώματος είναι παρόμοια με ΚΔΒ, με μία
ομάδα διακλάσεων. Η αντοχή του άρρηκτου πετρώματος είναι σc=217 MPa. Σύμφωνα με τον Hoek, οι
παράμετροι του άρρηκτου πετρώματος είναι m=5.25, s=1.00. Η αντοχή των διακλάσεων σύμφωνα με
τον Hoek είναι μή-γραμμική με m=1.66 και s=0.006. Η μοντελοποίηση για την εφαρμογή του ΕΠ
γίνεται με κατάλληλες παραμέτρους: σc=217 MPa, R=6 (άρρηκτο πέτρωμα), φj=30°, cj=15MPa
(διακλάσεις).

Στο Σχήμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η σύγκριση των πειραματικών αποτελεσμάτων με τον
νόμο Jaeger-Cook σύμφωνα με τον Hoek καθώς και με την πρόβλεψη του ΕΠ.
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Σχήμα 8.15: Πειράματα McLamore & Gray (1967), σύγκριση με νόμο Jaeger-Cook (Hoek, 1983) (α),

πρόβλεψη ΕΠ (β), για διαφορετικά επίπεδα τάσης

Η πρόβλεψη του ΕΠ για την μέγιστη και την ελάχιστη αντοχή είναι ικανοποιητική καθώς και για
την κρίσιμη γωνία. Σε αντίθεση με τον νόμο των Jaeger-Cook, το ΕΠ προβλέπει βαθμιαία μείωση της
αντοχής, για κάθε γωνία πλην της οριζόντιας και της κατακόρυφης. Αν και η πρόβλεψη του ΕΠ
παρουσιάζει αιχμές στις καμπύλες μεταβολής της αντοχής, παρουσιάζει ικανοποιητική σύγκλιση των
τιμών και της καμπυλότητας σε σχέση με τα πειραματικά αποτελέσματα.

Τα πειράματα των Horino και Ellikson (1970) έγιναν σε ψαμμίτη με μία ομάδα τραχειών
διακλάσεων που είχαν διαμορφωθεί τεχνητά. Η αντοχή του άρρηκτου πετρώματος είναι σc=177 MPa.
Σύμφωνα με τον Hoek οι παράμετροι του άρρηκτου πετρώματος είναι m=22.87, s=1.00. Η αντοχή των
διακλάσεων σύμφωνα με τον Hoek είναι μή-γραμμική με m=4.07 και s=0.0. Η μοντελοποίηση για την
εφαρμογή του ΕΠ γίνεται με παραμέτρους σc=177, R=22.87, φj=35°, cj=12MPa.

 
Σχήμα 8.16: Πειράματα Horino & Ellikson (1970), σύγκριση με νόμο Jaeger-Cook (Hoek, 1983) (α),

πρόβλεψη ΕΠ (β), για διαφορετικά επίπεδα τάσης

Όπως και στην περίπτωση των πειραμάτων των McLamore & Gray, παρουσιάζεται ικανοποιητική
σύγκλιση ως προς τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές των αντοχών. Δεν παρουσιάζεται το ίδιο
ικανοποιητική σύγκλιση ως προς την κρίσιμη γωνία. Ένα πλεονέκτημα της πρόβλεψης του ΕΠ που
διατηρείται είναι η βαθμιαία μείωση της αντοχής για κάθε κλίση των στρωμάτων.
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Αξιόλογα είναι τα πειράματα των Ladanyi & Archambault (1972) σε μοντέλα από τούβλα που
προσομοιώνουν την συμπεριφορά ΚΔΒ με δύο οικογένειες διακλάσεων. Η αντοχή του άρρηκτου
πετρώματος είναι σc=24.83 MPa. Σύμφωνα με τον Hoek, οι παράμετροι του άρρηκτου πετρώματος
είναι m=6.0, s=1.00. Η αντοχή των διακλάσεων σύμφωνα με τον Hoek είναι μή-γραμμική με m=2.35,
s=0.0 για τις πρωτεύουσες διακλάσεις και m=4.41, s=0.34 για τις δευτερεύουσες διακλάσεις. Οι
διακλάσεις τέμνονται μεταξύ τους κάθετα. Η μοντελοποίηση για την εφαρμογή του ΕΠ γίνεται με
παραμέτρους σc=24.9MPa, R=6.0, φj=35°, cj=80kPa για τις πρωτεύουσες διακλάσεις και φj=30°,
cj=2MPa για τις δευτερεύουσες. Στα Σχήματα που ακολουθούν, παρουσιάζεται η σύγκριση των
πειραματικών αποτελεσμάτων με τον νόμο Jaeger-Cook σύμφωνα με τον Hoek καθώς και με την
πρόβλεψη του ΕΠ.

Σχήμα 8.17:Σύγκριση με νόμο Jaeger-Cook (Hoek, 1983) (α), για τα πειράματα Ladanyi &
Archambault (1972) (β)

Σχήμα 8.18: Πρόβλεψη συμπεριφοράς ΚΔΒ (Ladanyi & Archambault, 1972) σύμφωνα με το μοντέλο
του ΕΠ

Η σύγκλιση της προβλέψεως του ΕΠ με τα πειραματικά αποτελέσματα των Ladanyi &
Archambault (1972) είναι ικανοποιητική και καλύτερη από την σύγκλιση που παρουσιάζει η θεωρία
των Jaeger-Cook.
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8.4 Υλοποίηση αλγορίθμου στο x-fem
Η εφαρμογή της θεωρίας που αναπτύχθηκε στην ενότητα 8.2, σχετικά με τον υπολογισμό των

παραμέτρων του ΕΠ για την ΚΔΒ στο x-fem, γίνεται μέσω της συνάρτησης jointed_epfs(). Η
συνάρτηση jointed_epfs(), επιστρέφει την τιμή δυναμικού F του ΕΠ. Οι παράμετροι του ΕΠ
υπολογίζονται μέσα στην συνάρτηση, σύμφωνα με τις παραμέτρους αντοχής του άρρηκτου
πετρώματος και των διακλάσεων καθώς και του προσανατολισμού των διακλάσεων.

Το δυναμικό που επιστρέφει η συνάρτηση jointed_epfs(), αξιοποιείται από την συνάρτηση
ff_anisoplast() που παρουσιάζεται στην ενότητα 7.3 του κεφαλαίου 4.

Πίνακας 8.2: Αλγόριθμος στο x-fem για τον υπολογισμό του δυναμικού αστοχίας ΕΠ, σύμφωνα με
παραμέτρους της ΚΔΒ – συνάρτηση jointed_epfs()
/****** Jointed EPFS Criterion *********/
float jointed_epfs(float I1, float sqJ2,
float theta, float l1, float m1, float n1,
 float l2, float m2, float n2, float l3,
float m3, float n3, int anisomat){

 float pi=4.000*atan(1.000);
 float lz,mz,nz,l,m,n;
 float beta,psi;
 float phi,c;
 float sig_temp;
 float sc1,sc2,sc3,st1,st2,st3;
 sc1=1.00e30;
 sc2=1.00e30;
 sc3=1.00e30;
 st1=1.00e30;
 st2=1.00e30;
 st3=1.00e30;
 for(int
joint_set=1;joint_set<=4;joint_set++){

if(anisoplastic[anisomat].joint_active[join
t_set]==1){

beta=anisoplastic[anisomat].beta[joint_set]
*pi/180.000;

psi=anisoplastic[anisomat].psi[joint_set]*p
i/180.000;
   lz=sin(psi)*sin(beta);
   mz=cos(beta)*sin(psi);
   nz=cos(psi);
   l=l1*lz+m1*mz+n1*nz;
   m=l2*lz+m2*mz+n2*nz;
   n=l3*lz+m3*mz+n3*nz;

phi=anisoplastic[anisomat].phi[joint_set]+a
nisoplastic[anisomat].jrc[joint_set];
   phi=phi*pi/180.000;
   c=anisoplastic[anisomat].c[joint_set];

   if( (l*l*(1.000-l*l)-
l*l*l*l*tan(phi)*tan(phi))>0 ){
    if(l!=0.000){
     sig_temp=fabs( c/(fabs(l)*sqrt(1-
l*l)+l*l*tan(phi))  );
     if(sig_temp<st1)
      st1=sig_temp;
     sig_temp=fabs( c/(fabs(l)*sqrt(1-l*l)-
l*l*tan(phi))  );
     if(sig_temp<sc1)
      sc1=sig_temp;
    }
   }
   else{
    if(l!=0.000){
     sig_temp=fabs( c/(fabs(l)*sqrt(1-
l*l)+l*l*tan(phi))  );

     if(sig_temp<st1)
      st1=sig_temp;
    }
   }
   if(anisoplastic[anisomat].tensile_test){
    if(l!=0.000){

sig_temp=anisoplastic[anisomat].stensile[jo
int_set]/(l*l);
     if(sig_temp<st1)
      st1=sig_temp;
    }
   }

   if( (m*m*(1.000-m*m)-
m*m*m*m*tan(phi)*tan(phi))>0 ){
    if(m!=0.000){
     sig_temp=fabs( c/(fabs(m)*sqrt(1-
m*m)+m*m*tan(phi))  );
     if(sig_temp<st2)
      st2=sig_temp;
     sig_temp=fabs( c/(fabs(m)*sqrt(1-m*m)-
m*m*tan(phi))  );
     if(sig_temp<sc2)
      sc2=sig_temp;
    }
   }
   else{
    if(m!=0.000){
     sig_temp=fabs( c/(fabs(m)*sqrt(1-
m*m)+m*m*tan(phi))  );
     if(sig_temp<st2)
      st2=sig_temp;
    }
   }
   if(anisoplastic[anisomat].tensile_test){
    if(m!=0.000){

sig_temp=anisoplastic[anisomat].stensile[jo
int_set]/(m*m);
     if(sig_temp<st2)
      st2=sig_temp;
    }
   }

   if( (n*n*(1.000-n*n)-
n*n*n*n*tan(phi)*tan(phi))>0 ){
    if(n!=0.000){
     sig_temp=fabs( c/(fabs(n)*sqrt(1-
n*n)+n*n*tan(phi))  );
     if(sig_temp<st3)
      st3=sig_temp;
     sig_temp=fabs( c/(fabs(n)*sqrt(1-n*n)-
n*n*tan(phi))  );
     if(sig_temp<sc3)
      sc3=sig_temp;
    }
   }
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   else{
    if(n!=0.000){
     sig_temp=fabs( c/(fabs(n)*sqrt(1-
n*n)+n*n*tan(phi))  );
     if(sig_temp<st3)
      st3=sig_temp;
    }
   }
   if(anisoplastic[anisomat].tensile_test){
    if(n!=0.000){

sig_temp=anisoplastic[anisomat].stensile[jo
int_set]/(n*n);
     if(sig_temp<st3)
      st3=sig_temp;
    }
   }

  }//if joint active

 }//joint loop...

 c=anisoplastic[anisomat].sc;
 phi=anisoplastic[anisomat].mi;
 sig_temp=c;
 if(sig_temp<sc1)
  sc1=sig_temp;
 if(sig_temp<sc2)
  sc2=sig_temp;
 if(sig_temp<sc3)
  sc3=sig_temp;
 sig_temp=c/phi;
 if(sig_temp<st1)
  st1=sig_temp;
 if(sig_temp<st2)
  st2=sig_temp;
 if(sig_temp<st3)
  st3=sig_temp;

 float sig_c_mean, R_mean, sig_c_max;
 sig_c_mean=(sc1+sc2+sc3)/3.00000;
 R_mean=(sc1/st1 + sc2/st2 +
sc3/st3)/3.0000;

 sig_c_max=sc1;
 if(sc2>sig_c_max)
         sig_c_max=sc2;
 if(sc3>sig_c_max)
         sig_c_max=sc3;

 sc1=(1-
sqrt(0.5000))*(sc1/sig_c_max)*sig_c_mean+si
g_c_mean*sqrt(0.5000);
 st1=sc1/R_mean;
 sc2=(1-
sqrt(0.5000))*(sc2/sig_c_max)*sig_c_mean+si
g_c_mean*sqrt(0.5000);
 st2=sc2/R_mean;
 sc3=(1-
sqrt(0.5000))*(sc3/sig_c_max)*sig_c_mean+si
g_c_mean*sqrt(0.5000);
 st3=sc3/R_mean;

/******* The Actual Failure Criterion
(EPFS) ********/
 sig_temp=-1.0000;
 sig_temp+=( (sc1-st1)/(sc1*st1) + (sc2-
st2)/(sc2*st2) + (sc3-st3)/(sc3*st3)
)*I1/3.000;
 sig_temp+=1.15470054*sqJ2*( (sc1-
st1)/(sc1*st1)*cos(theta+pi/6.00) + (sc2-
st2)/(sc2*st2)*sin(theta) - (sc3-
st3)/(sc3*st3)*sin(theta+pi/3.00) );
 sig_temp+=(4.000/3.000)*sqJ2*sqJ2*(
((1.000/(sc1*st1))*(cos(theta+pi/6.000)+sin
(theta+pi/3.000))*(cos(theta+pi/6.000)-
sin(theta))) +
((1.000/(sc2*st2))*(sin(theta+pi/3.000)+sin
(theta))*(sin(theta)-cos(theta+pi/6.000) ))
+
((1.000/(sc3*st3))*(cos(theta+pi/6.000)+sin
(theta+pi/3.000))*(sin(theta+pi/3.000)+sin(
theta))) );
 return sig_temp;

}

8.5 Ανακεφαλαίωση
Στο παρών κεφάλαιο, διερευνάται η δυνατότητα χρήσης των κριτηρίων αστοχίας ΕΠ και

παραβολοειδούς εκ περιστροφής στη βραχομηχανική. Τα κριτήρια αυτά έχουν παραβολική μορφή. Το
κριτήριο για ισότροπα μέσα, του παραβολοειδούς εκ περιστροφής έχει παραβολική μορφή όπως το
κριτήριο του Griffith. Επιπλέον, τα κριτήρια του Griffith καθώς και του παραβολοειδούς εκ
περιστροφής (για λόγο R=8) παρουσιάζουν καλή σύγκλιση, γεγονός που οφείλεται στην ενεργειακή
θεμελίωση των δύο κριτηρίων.

Το κριτήριο για ισότροπα μέσα προσαρμόζεται ικανοποιητικά σε ορισμένες κατηγορίες
πετρωμάτων και βραχομάζας. Οι κατηγορίες αυτές αφορούν υλικά με χαμηλή αλληλεμπλοκή των
δομικών τους στοιχείων ή, όπως θα εκφραζόταν με τον νόμο των Hoek-Brown, με χαμηλές τιμές της
παραμέτρου m. Η προσαρμογή του κριτηρίου του παραβολοειδούς εκ περιστροφής και του κριτηρίου
Hoek-Brown δεν είναι ικανοποιητική για μεγάλες τιμές της παραμέτρου m ενώ είναι βέλτιστη για την
τιμή m=3. Το κύριο πλεονέκτημα του κριτηρίου του παραβολοειδούς εκ περιστροφής έναντι του
κριτηρίου Hoek-Brown είναι η συμμετοχή της ενδιάμεσης κύριας τάσης (σ2). Πέρα από αυτήν την
διατριβή, πρέπει να διερευνηθεί η εμπειρική προσαρμογή του κριτηρίου του παραβολοειδούς εκ
περιστροφής έτσι ώστε η προσαρμογή να είναι βέλτιστη για τις περισσότερες κατηγορίες πετρωμάτων
και βραχομάζας.
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Το κριτήριο του ΕΠ βασίζεται στο ισότροπο κριτήριο αλλά περιγράφει την αστοχία ανισότροπων
μέσων. Προτείνεται μεθοδολογία για τον υπολογισμό των παραμέτρων του ΕΠ, σύμφωνα με τις
παραμέτρους αντοχής των διακλάσεων και τον προσανατολισμό τους. Εξετάζεται η μορφή της
επιφάνειας αστοχίας και συγκρίνεται με την επιφάνεια αστοχίας του κριτηρίου του Amadei. Επιπλέον,
ελέγχεται η σύγκλιση των προσανατολισμών των επιφανειών αστοχίας. Πλεονεκτήματα του κριτηρίου
του ΕΠ έναντι του κριτηρίου του Amadei θεωρείται η παραβολική του εξάρτηση από την
υδροστατική πίεση και η ομαλή επιφάνειά του έναντι της τεθλασμένης επιφάνειας. Η τεθλασμένη
επιφάνεια προκύπτει μεταξύ άλλων λόγω της κλαδικής συνάρτησης του Amadei, έναντι της
μοναδικής συνάρτησης του ΕΠ.

Η σύγκριση των προβλέψεων του ΕΠ με τρεις ομάδες πειραματικών αποτελεσμάτων της
βιβλιογραφίας κρίνεται ικανοποιητική. Βέλτιστη προσαρμογή μπορεί να επιτευχθεί με εφαρμογή
εμπειρικής διόρθωσης. Το θέμα της εμπειρικής διόρθωσης του ΕΠ όπως και του παραβολοειδούς εκ
περιστροφής προτείνεται για διερεύνηση πέρα από αυτήν την διατριβή.

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται εφαρμογή των προτάσεων αυτού του κεφαλαίου με
χρήση του λογισμικού x-fem, σε πρόβλημα της περιοχής των υπόγειων έργων.





9 Εφαρμογές

Παρουσιάζονται δύο ομάδες αριθμητικών εφαρμογών. Οι εφαρμογές αυτές είναι διερευνήσεις
ειδικών προβλημάτων και απαιτούν ικανή υπολογιστική ισχύ. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει την
επίλυση γεωτεχνικού προβλήματος της περιοχής των επιφανειακών έργων με θεώρηση ελαστικότητας
και αναφέρεται στην κατανομή των επί-τόπου τάσεων σε τρισδιάστατο, πραγματικό ανάγλυφο. Η
δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει ένα σύνθετο τρισδιάστατο πρόβλημα της περιοχής των υπόγειων έργων,
με εφαρμογή του κριτηρίου αστοχίας του ΕΠ σε στρωματογενή βραχομάζα.

Το πρώτο πρόβλημα, επιλύεται ώστε να φανούν οι δυνατότητες του λογισμικού x-fem στην
επίλυση τρισδιάστατων προβλημάτων, η δε επίλυση είναι ελαστική – γραμμική. Το δεύτερο
πρόβλημα εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό, επιπλέον, την εφαρμογή της θεωρητικής βάσης που
αναπτύχθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια.

9.1 Επιρροή του αναγλύφου στην κατανομή των επί-τόπου τάσεων
Υπολογίζεται η ελαστική κατανομή των επί-τόπου τάσεων σε πραγματικό ανάγλυφο με εφαρμογή

της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων μέσω του λογισμικού x-fem. Το ανάγλυφο που εξετάζεται
προέρχεται από την οριστική μελέτη οδοποιίας του τμήματος 2.3 της Εγνατίας Οδού, στην περιοχή
της εξόδου της σήραγγας Δρίσκου (χ.θ. 10+727). Η περιοχή που εξετάζεται έχει διαστάσεις
163x115 m, το ανάγλυφο παρουσιάζεται με την μορφή υψομετρικών καμπύλων:

Σχήμα 9.1: Υψομετρικές καμπύλες αναγλύφου

Ο άξονας Y είναι προσανατολισμένος σύμφωνα με τον γεωδαιτικό Βορά. Οι έντονες κλίσεις του
ανάγλυφου εκατέρωθεν της μισγάγγειας, φτάνουν το 100%. Το μέγιστο υψόμετρο είναι 700 m και το
ελάχιστο 619. Οι καμπύλες εξομαλύνονται ώστε να παράγουν έναν κανονικό κάνναβο 16x16, ήτοι το
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ψηφιακό μοντέλο εδάφους (ΨΜΕ). Ο αλγόριθμος εξομάλυνσης γίνεται μέσω σταθμισμένων μέσων
τιμών με χρήση εκθετικής συνάρτησης. Το ΨΜΕ, αντλείται από το x-fem το οποίο παράγει κάτω από
την επιφάνεια πέντε στρώματα πεπερασμένων στοιχείων ως το υψόμετρο 550 m. Το μοντέλο
πεπερασμένων στοιχείων αποτελείται από 990 εξάεδρα στοιχεία συναρμολογημένα σε 1350 κόμβους
(4050 βαθμοί ελευθερίας). Η διαδικασία βελτιστοποίησης δίνει ένα ημιεύρος του μητρώου
δυστροπίας 1038 ώστε η αποθηκευτική απαίτηση να είναι 1038x4050x4 = 16MB. Το μοντέλο
πεπερασμένων στοιχείων απεικονίζεται στο παρακάτω Σχήμα:

Σχήμα 9.2: Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων για την περιγραφή του αναγλύφου

Συνοψίζοντας, τα στοιχεία του μοντέλου είναι τα εξής:

 Διαστάσεις μοντέλου: κάτοψη (xxy)160.0 m x110.0 m, υψόμετρα z από 550.0 m έως 700.0 m
 990 ισοπαραμετρικά πεπερασμένα στοιχεία, εξάεδρα 8 κόμβων
 1350 κόμβοι (4050 βαθμοί ελευθερίας), ημιεύρος (HBW) 1038

Η επίλυση γίνεται με τις εξής τιμές για τις παραμέτρους των υλικών:

 E = 20 GPa, ν = 0.25
 γ = 26 kN/m³

Η φόρτιση γίνεται μέσω του ειδικού βάρους γ, με διανομή του ίδιου βάρους κάθε στοιχείου στους
κόμβους στους οποίους συναρμολογείται. Η διανομή του ίδιου βάρους σε κάθε πεπερασμένο στοιχείο
γίνεται με χρήση των συναρτήσεων μορφής. Οι δυνάμεις του ίδιου βάρους G, υπολογίζονται με χρήση
ολοκληρώματος. Για την περίπτωση ομοιόμορφου ειδικού βάρους γ, το διάνυσμα G υπολογίζεται ως
εξής (σε όρους ολοκλήρωσης κατά Gauss):
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Τα αποτελέσματα της επίλυσης με το x-fem παρουσιάζονται ως διαγράμματα ισοτασικών τάσεων.
Η κατανομή της κατακόρυφης τάσης σz, απεικονίζεται στο ακόλουθο Σχήμα:
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Σχήμα 9.3: Κατανομή των κατακόρυφων τάσεων σz

Η κατανομή σz, ακολουθεί με μεγάλη ακρίβεια τον νόμο σz=γ.z, με τάση ομαλοποίησης σύμφωνα
με την αύξηση του βάθους. Ενδιαφέρον εν τούτοις, παρουσιάζει η κατανομή των διατμητικών
τάσεων, οι οποίες σύμφωνα με τις θεωρίες διατμητικής αστοχίας (π.χ. Mohr-Coulomb), συμβάλλουν
ώστε να εκδηλώνονται φαινόμενα αστοχίας όπως οι κατολισθήσεις. Στο Σχήμα 9.4, παρουσιάζεται η
κατανομή των διατμητικών τάσεων τyz και τzx.

Σχήμα 9.4: Κατανομή διατμητικών τάσεων τyz (α) και τzx (β)

Η κατανομή των διατμητικών τάσεων παρουσιάζει μέγιστο (συγκέντρωση) στην επιφάνεια του
εδάφους, στις περιοχές με την μέγιστη κλίση. Η κατανομή κατά βάθος παρουσιάζεται με κοίλες
ισοτασικές επιφάνειες, σύμφωνες με τους πιθανούς μηχανισμούς κατολίσθησης. Η παρουσία της
μέγιστης διατμητικής τάσης στην επιφάνεια του εδάφους, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν
διαμορφώνονται τα στόμια σήραγγας, καθώς η αφαίρεση υλικού μειώνει την εν δυνάμει αντίσταση
του εδάφους και εντείνει τα φαινόμενα αστάθειας στα στόμια (portals). Παρουσιάζονται στην
συνέχεια οι επίπεδες τομές στο μέσο των μοντέλων, κατά το επίπεδο yz στην θέση  x=80.0 m και κατά



168 Στέφανου Κοζάνη, Διδακτορική Διατριβή

το επίπεδο xz στην θέση y=55.0 m. Σχεδιάζονται οι κατανομές των διατμητικών τάσεων που ενεργούν
πάνω σε αυτά τα επίπεδα (τyz, τzx).

Σχήμα 9.5: Κατανομή της διατμητικής τάσης τyz στην επίπεδη τομή του πρανούς yz, στην θέση
x=80.0 m

Σχήμα 9.6: Κατανομή της διατμητικής τάσης τzx στην επίπεδη τομή του πρανούς zx, στην θέση
y=55.0 m
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9.2 Συμβολή υπόγειας εκσκαφής (στοάς) με βοηθητική σήραγγα
Εξετάζεται το τρισδιάστατο πρόβλημα της συμβολής υπόγειας εκσκαφής (στοάς) με βοηθητική

σήραγγα προσβάσεως. Η γεωμετρία της στοάς περιγράφεται από τους Hoek και Brown (1980) και
απεικονίζεται στο Σχήμα 9.7. Έχει ημικυκλική διατομή (διαμέτρου 26 m) και διαστάσεις
ευθύγραμμων τμημάτων 26x26 m. Η ακτίνα της ισοδύναμης κυκλικής διατομής ισούται με (Ε η
επιφάνεια και Π η περίμετρος της διατομής):

Π
Ε= 2ισοδR

 Για την συγκεκριμένη διατομή, η ισοδύναμη ακτίνα είναι ίση με Rισοδ=15.84 m. Η βοηθητική
σήραγγα είναι κυκλικής διατομής με R=6.5m και συμβάλλει στο μέσο της επίπεδης παρειάς της
στοάς. Ο προσανατολισμός του άξονα της στοάς είναι Ανατολικός-Δυτικός ενώ της βοηθητικής
σήραγγας Βόρειος-Νότιος. Η στοά είναι ορυγμένη σε βάθος 400 m, ώστε το γεωστατικό πεδίο είναι
p= γ.z= 25.0 kN/m³.400.0 m= 10 MPa. Ο λόγος των οριζοντίων τάσεων είναι ίσος με k=0.8.

Σχήμα 9.7: Γεωμετρία υπόγειας εκσκαφής (Hoek, Brown, 1980)

Η βραχομάζα που εξετάζεται είναι ασβεστόλιθος με δύο κύριες ομάδες διακλάσεων. Ο
ασβεστόλιθος που εξετάζεται έχει αντοχή σε μονοαξονική θλίψη σc=50 MPa. Η κύρια ομάδα
διακλάσεων έχει προσανατολισμό (β/ψ) 135°/45° με σχετικά καλή κατάσταση διακλάσεων με
ισοδύναμες γραμμικές παραμέτρους φj=35°, cj=250 kPa. Η απόσταση μεταξύ των διακλάσεων είναι
0.4 m. Η δευτερεύουσα ομάδα διακλάσεων έχει προσανατολισμό 40°/50° και καλύτερη μηχανική
συμπεριφορά: φj=36°, cj=2 MPa. Η απόσταση μεταξύ των διακλάσεων είναι 0.6 m. Σύμφωνα με την
ταξινόμηση GSI, μπορεί να αποδοθεί ένας βαθμός 60-70 με μέση τιμή 65 καθώς πρόκειται για
ογκοτεμαχισμένη βραχομάζα (ΚΔΒ) με καλή κατάσταση διακλάσεων. Σύμφωνα με τους Marinos,
Hoek (2000) μία χαρακτηριστική τιμή mi για τον ασβεστόλιθο είναι mi=12 (Πίνακας 4.1).

Η συγκεκριμένη βραχομάζα συμπεριφέρεται έντονα ανισότροπα καθώς περιέχει δύο ομάδες
διακλάσεων, μία εκ των δύο με απομειωμένα μηχανικά χαρακτηριστικά ως προς το άρρηκτο πέτρωμα.
Αν παρά την ανισοτροπία του μέσου επιχειρηθεί να εφαρμοστεί το κριτήριο Hoek-Brown, οι
ισοδύναμες παράμετροι Mohr-Coulomb θα είναι σύμφωνα με τα διαγράμματα των Marinos και Hoek
(2000) (Σχήμα 9.8 και Σχήμα 9.9), για GSI=65 και mi=12⇒ c= 0.08x50= 4.00MPa, φ=36°.

Αν εξεταστεί με τις παραπάνω παραμέτρους η ισοδύναμη κυκλική διατομή με την στοά
(R=15.84), ο συντελεστής υπερφόρτισης για p= 10 MPa είναι ελάχιστα μεγαλύτερος από την μονάδα
(Ns=

pKc
p =1.27, ( )2/45tan2 φ+=pK ) (Καββαδάς, 2000). Σύμφωνα με αυτόν τον συντελεστή

υπερφόρτισης, η ανυποστήρικτη σήραγγα θα έχει μικρές ελαστοπλαστικές συγκλίσεις και ένα εύρος
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πλαστικής ζώνης μία τάξη μεγέθους μικρότερο από την ακτίνα της διατομής (0.8 μέτρα). Η
ελαστοπλαστική συμπεριφορά αρχίζει να παρουσιάζεται για αποτόνωση λ=95%, ενώ για λ=60% (τιμή
με την οποία γίνονται οι περαιτέρω υπολογισμοί της εφαρμογής) η συμπεριφορά είναι ελαστική (οι
παραπάνω υπολογισμοί περιγράφονται από τον Μ. Καββαδά, 2000).

Σχήμα 9.8: Λόγος συνοχής προς σci συναρτήσει του mi και του GSI κατά Marinos, Hoek, 2000

Σχήμα 9.9: Γωνία τριβής φ, συναρτήσει του mi και του GSI κατά Marinos, Hoek, 2000

Θα εξεταστεί η συμπεριφορά της βραχομάζας γύρω από την στοά καθώς και την συμβολή με την
βοηθητική σήραγγα με την θεώρηση ανισότροπου μέσου σύμφωνα με την δομή της βραχομάζας.
Λόγω της φύσης του μέσου καθώς και της αυξημένης συγκέντρωσης τάσεων, οι πλαστικές ζώνες
είναι εκτεταμένες ακόμα και για αποτόνωση λ=40%. Το πρόβλημα εξετάζεται έως λ=60%, καθώς για
μεγαλύτερη αποτόνωση παρουσιάζεται αριθμητική αστάθεια καθώς και τοπικές καταρρεύσεις (στην
περιοχή της συμβολής).

Η γεωμετρία του υπόγειου χώρου καθώς και της συμβολής παρουσιάζεται στο Σχήμα 9.10. Στο
σχέδιο απεικονίζονται τα όρια του μοντέλου των πεπερασμένων στοιχείων, καθώς και η προοπτική
απεικόνιση του.
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Σχήμα 9.10: Γεωμετρία συμβολής

Το μοντέλο των πεπερασμένων στοιχείων αποτελείται από 236 ισοπαραμετρικά στοιχεία (εξάεδρα
20 κόμβων), συναρμολογημένα σε 1441 κόμβους (4323 βαθμοί ελευθερίας). Το αποτέλεσμα της
βελτιστοποίησης της αρίθμησης των κόμβων είναι η μείωση του ημιεύρους του μητρώου δυστροπίας
σε HBW=1911, οπότε ο απαιτούμενος αποθηκευτικός χώρος για το μητρώο δυστροπίας [K] είναι
32 Mb. Το καταστατικό μοντέλο μή-γραμμικής συμπεριφοράς που χρησιμοποιείται είναι αυτό του ΕΠ
με προσδιορισμό των παραμέτρων του από τα στοιχεία των διακλάσεων (Κεφάλαιο 8). Οι τιμές των
ελαστικών παραμέτρων είναι E=7 GPa, ν=0.25. Συνοψίζοντας τα παραπάνω στοιχεία:

 1441 κόμβοι (4323 βαθμοί ελευθερίας). Ημιεύρος HBW=1911
 236 ισοπαραμετρικά στοιχεία (εξάεδρα 20 κόμβων)
 Τιμές ελαστικών παραμέτρων: E=7 GPa, ν=0.25
 Γεωστατικό πεδίο: γ=25 kN/m3, h=400 m ⇒ p= 10MPa. k=0.8

Καταρχήν γίνονται οι ελαστικές επιλύσεις σε επίπεδο καθώς και στο τρισδιάστατο μοντέλο. Οι
ελαστικές επιλύσεις γίνονται για πλήρη αποτόνωση – ανυποστήρικτη διατομή (λ=100%), καθώς δε το
σύστημα έχει γραμμική συμπεριφορά, υπολογίζονται εύκολα τα μεγέθη για κάθε λ με γραμμική
παρεμβολή.

Αν εξεταστεί ισοδύναμη κυκλική διατομή με p= 10MPa και k=0.8, η μέγιστη εφαπτομενική τάση
σύμφωνα με τις σχέσεις του Kirsch θα είναι: σθ=22 MPa στα τοιχώματα και σθ=14 MPa στην οροφή
και το δάπεδο. Οι ίδιες τιμές της εφαπτομενικής τάσης ισχύουν και για την βοηθητική σήραγγα. Η
σύγκλιση στο δάπεδο και την οροφή για Rισοδ=15.84m σύμφωνα με την αναλυτική λύση (Midlin) είναι
us=31.1 mm ενώ για τα τοιχώματα us=19.8 mm. Για την βοηθητική σήραγγα όπου R=6.5m θα είναι
αντίστοιχα us=12.8 mm για το δάπεδο και την οροφή και us=19.8 mm για τα τοιχώματα. Αν επιλυθεί
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το επίπεδο μοντέλο του υπόγειου χώρου με το x-fem, λαμβάνονται οι παρακάτω κατανομές
συγκλίσεων, κύριων τάσεων σ3 καθώς και ισοδύναμων τάσεων von Mises.

Σχήμα 9.11: Κατανομή ελαστικών συγκλίσεων στο επίπεδο μοντέλο

Σχήμα 9.12: Κατανομές κύριων τάσεων σ3 (α) και von Mises (β), επίπεδο μοντέλο, ελαστική επίλυση

Η μέγιστη σύγκλιση παρουσιάζεται στο δάπεδο με τιμή us=37.4 mm και έχει την ίδια τάξη
μεγέθους με τη θεωρητική τιμή για την ισοδύναμη κυκλική διατομή (31.1 mm). Η μέγιστη
συγκέντρωση τάσης παρουσιάζεται στις ακμές (όπου η καμπυλότητα είναι μέγιστη) με μέγιστη τιμή
εφαπτομενικής τάσης 25.9 MPa (έναντι 22.0 MPa από τις σχέσεις του Kirsch για την ισοδύναμη
διατομή). Στις ακμές παρουσιάζεται η μέγιστη ισοδύναμη τάση von Mises, 14.6 MPa, στην οροφή
λαμβάνει τιμή 12.7 MPa και στα τοιχώματα 9.0 MPa.

Η ελαστική επίλυση του τρισδιάστατου μοντέλου με το x-fem, δίνει αντίστοιχα τις παρακάτω
κατανομές:
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Σχήμα 9.13: Κατανομή ελαστικών συγκλίσεων στην περιοχή της συμβολής, τομή κατά τον άξονα της
βοηθητικής σήραγγας

Σχήμα 9.14: Κατανομή τάσεων σ3 (α) και von Mises (β), ελαστική συμπεριφορά, τομή κατά τον άξονα
της βοηθητικής σήραγγας

Η εικόνα των συγκλίσεων στην στοά δεν αλλάζει σε σύγκριση με το επίπεδο μοντέλο. Ωστόσο
στην βοηθητική σήραγγα, οι συγκλίσεις μακριά από την συμβολή λαμβάνουν τιμή 11 mm (θεωρητική
τιμή: 12.8 mm) ενώ στην περιοχή της συμβολής λαμβάνουν αυξημένη τιμή 22 mm. Η μέγιστη
συγκέντρωση τάσεων λαμβάνει χώρα στην περιοχή της συμβολής με μέγιστη εφαπτομενική τάση 32.5
MPa (έναντι 25.9 MPa για τις ακμές της στοάς).  Η μέγιστη ισοδύναμη τάση  von Mises  είναι 27.3
MPa (έναντι 14.6 MPa για τις ακμές της στοάς και 12.7 MPa για τα τοιχώματα).

Το πρόβλημα εξετάζεται ελαστοπλαστικά με διαδοχική αποτόνωση της πίεσης υποστήριξης σε έξι
βήματα (λ=0.1,0.2,...,0.6). Η επίλυση έδειξε ελαστοπλαστικές ζώνες από λ=0.2 ενώ για λ=0.6, οι
πλαστικές ζώνες περί του υπόγειου χώρου έφτασαν τα 5-7 μέτρα σε περιοχές όπου ο σχετικός
προσανατολισμός των ανοιγμάτων ως προς τα επίπεδα ανισοτροπίας είναι δυσμενής. Στην βοηθητική
σήραγγα λόγω δυσμενέστερου προσανατολισμού, παρουσιάζονται πλαστικές ζώνες από 6 μέτρα ενώ
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αυξάνονται ιδιαίτερα κοντά στην περιοχή της συμβολής. Λόγω της τυχαίας διεύθυνσης του επιπέδου
των κύριων διακλάσεων ως προς τα επίπεδα συμμετρίας των ανοιγμάτων, οι πλαστικές ζώνες δεν
εμφανίζουν καμία συμμετρία. Έτσι είναι απαραίτητη η επίλυση σε πλήρεις διατομές. Αν το πρόβλημα
ήταν συμμετρικό, θα ήταν δυνατή η επίλυση του ¼ της πλήρης διαμέρισης. Στα παρακάτω Σχήματα,
παρουσιάζονται οι πλαστικές ζώνες (ζώνες αστοχίας) για λ=0.4, λ=0.5 και 0.6.

Σχήμα 9.15: Πλαστικές ζώνες για λ=0.4, τομή κατά τον άξονα της βοηθητικής σήραγγας (α) και κατά
τον άξονα του υπογείου χώρου (β)

Σχήμα 9.16: Πλαστικές ζώνες για λ=0.5, τομή κατά τον άξονα της βοηθητικής σήραγγας (α) και κατά
τον άξονα του υπογείου χώρου (β)
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Σχήμα 9.17: Πλαστικές ζώνες για λ=0.6, τομή κατά τον άξονα της βοηθητικής σήραγγας (α) και κατά
τον άξονα του υπογείου χώρου (β)

Σχήμα 9.18: Πλαστικές ζώνες στον υπόγειο χώρο, επίπεδη τομή κάθετα στον άξονα σε απόσταση
40.0 m από την περιοχή της συμβολής, για λ=0.6

Οι ελαστοπλαστικές συγκλίσεις παρουσιάζουν ιδιομορφία στην περιοχή της συμβολής. Η
ιδιομορφία αυτή εκδηλώνεται με αύξηση του μεγέθους των συγκλίσεων σε σχέση με τις αντίστοιχες
ελαστικές. Οι κατανομές των συγκλίσεων παρουσιάζονται στο ακόλουθο Σχήμα:
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Σχήμα 9.19: Ελαστοπλαστικές συγκλίσεις για λ=0.6

Η σύγκλιση στην περιοχή της συμβολής για λ=0.6, λαμβάνει τιμή us=21 mm έναντι 12 mm της
ελαστικής λύσης για την στοά και 7.5 mm για την βοηθητική σήραγγα. Η μεταβολή της σύγκλισης
στην περιοχή της συμβολής σύμφωνα με τον συντελεστή αποτόνωσης λ είναι μή-γραμμική. Στο
Σχήμα 9.20, απεικονίζεται η μεταβολή της σύγκλισης σε σύγκριση με την ελαστική για τον κύριο
χώρο και για την βοηθητική σήραγγα (διακεκομμένη γραμμή).
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Σχήμα 9.20: Μεταβολή της σύγκλισης συναρτήσει του συντελεστή αποτόνωσης, στην περιοχή της
συμβολής

Στο παράδειγμα που επιλύθηκε φαίνεται μία περίπτωση όπου η επιρροή της ανισοτροπίας καθώς
και η συγκέντρωση τάσεων λόγω της γεωμετρίας του προβλήματος προκαλεί διαφορετικά
αποτελέσματα από τις ισότροπες και διδιάστατες θεωρήσεις. Χρησιμοποιήθηκε η θεωρία που
αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 8 στο περιβάλλον του x-fem δίνοντας καλή αριθμητική σύγκλιση και
ομαλές κατανομές των ελαστοπλαστικών (μή-γραμμικών) συγκλίσεων.



10 Διερεύνηση της επιρροής των παραμέτρων του ΕΠ
στην ανάλυση κυκλικής σήραγγας

Εξετάζεται η επιρροή της ανισοτροπίας στο εύρος της πλαστικής ζώνης (ζώνης αστοχίας) και
στην κατανομή των ελαστοπλαστικών (μη-γραμμικών) συγκλίσεων περί της διάνοιξης σήραγγας
κυκλικής διατομής. Το μή-γραμμικό μοντέλο για την περιγραφή της ανισότροπης συμπεριφοράς είναι
το κριτήριο του ΕΠ. Χρησιμοποιείται η μορφή του ΕΠ για την περιγραφή αστοχίας ορθότροπων
μέσων. Τίθεται ο κατάλληλος συντελεστής ανισοτροπίας ώστε να είναι δυνατή η παραμετρική
διερεύνηση του προβλήματος.

Το κριτήριο του ΕΠ για ορθότροπα μέσα (ενότητα 6.1), περιγράφεται μέσω των 6 παραμέτρων
αντοχής σc1, σt1, ..., σt3. Όπως αποδεικνύεται στο Κεφάλαιο 8, όταν οι εφελκυστικές αντοχές στους
κύριους άξονες ανισοτροπίας σti είναι κλάσμα των αντοχών σε θλίψη σε αυτούς τους άξονες: σci/R, για
να εξασφαλίζεται η ισχύς των συνθηκών μεταξύ των παραμέτρων (οι συνθήκες που προτείνονται στην
ενότητα 6.2), η ελάχιστη αντοχή σε θλίψη δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1/√2 της μέγιστης
αντοχής σε θλίψη:

σcmax/√2 < σcmin < σcmax 10.1

Η οριακή περίπτωση σc2=σc1/√2=0.71σc1 αφορά μέσο έντονα ανισότροπο. Τότε, οι ελλείψεις των
παράλληλων τομών της επιφάνειας αστοχίας τείνουν να εκφυλιστούν σε ευθύγραμμα τμήματα. Το
αποτέλεσμα είναι μηδενική σχεδόν αντοχή σε κρίσιμες διευθύνσεις. Αν η ελάχιστη τιμή σε θλίψη
λάβει τιμή μικρότερη από σcmax/√2, η επιφάνεια αστοχίας μεταπίπτει σε υπερβολικό παραβολοειδές,
μία μη-αποδεκτή επιφάνεια αστοχίας (ενότητα 6.2).

Ορίζεται συντελεστής ανισοτροπίας ra ως ο λόγος των σcmin και σcmax τέτοιος ώστε:
σcmin = σc2 = ra.σc1, ή:

ra = σcmin / σcmax 10.2

 Όταν ra=1, το μέσο είναι ισότροπο και η αστοχία περιγράφεται από τον νόμο του παραβολοειδούς
εκ περιστροφής. Η περίπτωση όπου ra=0.71 είναι η οριακή περίπτωση που αναφέρεται στο έντονα
ανισότροπο μέσο, το οποίο δεν μπορεί να φέρει ένταση κατά την κρίσιμη διεύθυνση.

10.1 Επιρροή του συντελεστή ra για λ=0.8, σc/p=0.5
Με χρήση του x-fem επιλύεται το πρόβλημα της ελαστοπλαστικής κατανομής των συγκλίσεων σε

κυκλική σήραγγα με τις εξής προϋποθέσεις: Επιλέγεται συντελεστής αποτόνωσης λ=0.8, τέτοιος ώστε
να υπάρχει πάντα αριθμητική σύγκλιση. Η περίπτωση της ανυποστήρικτης διατομή (λ=1) δεν δίνει
λύση σε όλες τις περιπτώσεις. Η τιμή λ=0.8 είναι μία τιμή σύμφωνα με την οποία τα μέτρα
υποστήριξης λαμβάνουν το 20% της έντασης. Η τιμή αυτή στις περισσότερες περιπτώσεις σύμφωνα
με τα διαγράμματα Panet (Σχήμα 10.1, Καββαδάς, 2000) αντιπροσωπεύει ρεαλιστική τιμή
αποτόνωσης για διανοιγμένες διατομές μέχρι μία μικρή απόσταση από το μέτωπο ακόμα και για
πτωχές βραχομάζες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις καμπύλες Panet, ακριβώς στο μέτωπο εκσκαφής ο
συντελεστής αποτόνωσης κυμαίνεται από 0.28 για συντελεστή υπερφόρτισης Ns<1 έως 0.7 για
συντελεστή υπερφόρτισης Ns=4.
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Το πρόβλημα επιλύεται για τους λόγους οριζοντίων τάσεων k=1 και k=0.7. Επιχειρήθηκε επίλυση
για τιμή k=0.5 χωρίς όμως να επέλθει αριθμητική σύγκλιση για λ=0.8. Επιπλέον, μεταβάλλεται η
παράμετρος ανισοτροπίας με τιμές ra=1,0.9 και 0.8 ώστε να διερευνηθεί η επιρροή της. Τέλος, έγινε
επίλυση για διαφορετικές διευθύνσεις του κύριου συστήματος ανισοτροπίας (ψ=0°, 22.5°, 45°, 67.5°
και 90°) για την περίπτωση k=0.7. Η περίπτωση για k=1 επιλύεται μόνο με τιμή ψ=0° καθώς ισχύει
συμμετρία περί του άξονα της σήραγγας και όλες οι κλίσεις δίνουν ισοδύναμα αποτελέσματα.

Σχήμα 10.1: Καμύλες Panet για διαφορετικά Ns, συναρτήσει του συντελεστή αποτόνωσης λ
(Καββαδάς, 2000)

Οι τιμές των παραμέτρων ελαστικότητας είναι E=20 GPa και ν=0.25. Η αντοχή σε μονοαξονική
θλίψη τέθηκε ίση με το ½ της γεωστατικής τάσης (σc=½p), σc=5 MPa, p=10 MPa ή σc/p=0.5. Η τιμή
της αντοχής σε θλίψη μπορεί να είναι κάποια αντιπροσωπευτική τιμή όπως η τιμή σcm για την
βραχομάζα όπως ορίζεται από τους Hoek και Marinos (2000). Σύμφωνα με την τιμή σc/p=0.5 και το
διάγραμμα που προτείνουν οι Hoek και Marinos (2000) (Σχήμα 10.2), πρόκειται για κατάσταση που
δεν θα προκαλέσει προβλήματα σύνθλιψης (squeezing) στην κατασκευή υπόγειων έργων. Ωστόσο,
πρέπει να ληφθεί υπόψη πως οι οδηγίες αυτές έχουν νόημα για βραχομάζα που συμπεριφέρεται
ισότροπα.

Σχήμα 10.2: Διάγραμμα σχεδιασμού υπογείων έργων κατά Hoek, Marinos (2000)
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Ο λόγος R τέθηκε ίσος με 10, τιμή με την οποία τα παραβολικά κριτήρια της οικογένειας του ΕΠ
προσαρμόζονται ικανοποιητικά στα δεδομένα της βραχομάζας (εδάφιο 8.1.1). Ένα ισοδύναμο μέσο
Mohr-Coulomb θα έχει παραμέτρους της τάξης c=1.45 MPa (=½σc/√Kp) και φ=30°. Σύμφωνα με τις
ισοδύναμες παραμέτρους M-C και τους υπολογισμούς που αναφέρονται από τον Καββαδά (2000), η
ανυποστήρικτη διατομή, για k=1, θα έχει εύρος πλαστικής ζώνης 2.9 m για σήραγγα διαμέτρου
D=10 m. Για συντελεστή αποτόνωσης λ=0.8, το εύρος της πλαστικής ζώνης είναι 0.9m με
ελαστοπλαστική σύγκλιση 2.71 mm. Η θεωρία της ελαστικότητας για λ=0.8 δίνει σύγκλιση 2.5 mm
για k=1 ενώ για k=0.7 δίνει σύγκλιση δαπέδου/οροφής 2.9 mm και σύγκλιση τοιχωμάτων 1.4 mm.

Το μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων αποτελείται από 304 στοιχεία συναρμολογημένα σε 1264
κόμβους  (ο κάνναβος που χρησιμοποιείται στο εδάφιο 7.3.1).

Σχήμα 10.3: Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων

Τα αποτελέσματα των επιλύσεων παρουσιάζονται σε συνδυασμένα γραφήματα όπου
απεικονίζεται η κατανομή των ελαστοπλαστικών συγκλίσεων στο δεξιό μέρος και συμμετρικά στο
αριστερό το ελαστοπλαστικό σύνορο. Έπειτα, επιχειρείται η έκφραση των αποτελεσμάτων σε
αδιαστατοποιημένα διαγράμματα. Οι ελαστοπλαστικές συγκλίσεις αδιαστατοποιούνται διαιρώντας με
την ελαστική σύγκλιση ανυποστήρικτης σήραγγας. Το εύρος των πλαστικών ζωνών
αδιαστατοποιούνται διαιρώντας με την ακτίνα της σήραγγας. Τα συνδυασμένα γραφήματα
παρουσιάζονται στα Σχήματα που ακολουθούν.
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Σχήμα 10.4: k=1, ra=1.0, ψ=0°

Σχήμα 10.5: k=1, ra=0.9, ψ=0°

Σχήμα 10.6: k=1, ra=0.8, ψ=0°
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Σχήμα 10.7: k=0.7, ra=1.0, ψ=0°

Σχήμα 10.8: k=0.7, ra=0.9, ψ=0°

Σχήμα 10.9: k=0.7, ra=0.9, ψ=22.5°
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Σχήμα 10.10: k=0.7, ra=0.9, ψ=45°

Σχήμα 10.11: k=0.7, ra=0.9, ψ=67.5°

Σχήμα 10.12: k=0.7, ra=0.9, ψ=90°
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Σχήμα 10.13: k=0.7, ra=0.8, ψ=0°

Σχήμα 10.14: k=0.7, ra=0.8, ψ=22.5°

Σχήμα 10.15: k=0.7, ra=0.8, ψ=45°
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Σχήμα 10.16: k=0.7, ra=0.8, ψ=67.5°

Σχήμα 10.17: k=0.7, ra=0.8, ψ=90°

Εξετάζοντας την περίπτωση κατά την οποία k=1 και ra=1.0, το εύρος της πλαστικής ζώνης έχει
τιμή περί τα 0.9 μέτρα στην ίδια τάξη μεγέθους δηλαδή, με την θεωρητική τιμή ενώ η
ελαστοπλαστική σύγκλιση 3.1 mm, τιμή μεγαλύτερη από την θεωρητική καθώς χρησιμοποιείται
διαφορετικό καταστατικό μοντέλο. Καθώς το ra μεταβάλλεται η πλαστική ζώνη αποκτά εύρος έως και
2.5 μέτρα (½ ακτίνα σήραγγας) (για ra=0.8) ενώ οι ελαστοπλαστικές συγκλίσεις λαμβάνουν τιμή 5.4
mm, δύο φορές περισσότερο δηλαδή από την θεωρητική τιμή.

Για k=0.7 και για ισότροπη συμπεριφορά, το εύρος των λοβών της πλαστικής ζώνης είναι
2.0 μέτρα ενώ η ελαστοπλαστική σύγκλιση στα τοιχώματα όπου η συγκέντρωση τάσεων είναι
μέγιστη, είναι 3 mm. Όταν δε ο συντελεστής ανισοτροπίας λάβει τιμή 0.8 για διευθύνσεις του κύριου
συστήματος ανισοτροπίας 0° και 90°, το εύρος της πλαστικής ζώνης φθάνει τα 6 μέτρα ενώ οι
ελαστοπλαστικές συγκλίσεις 6.5 mm, δύο φορές περισσότερο από την τιμή για ισότροπο μέσο. Η
περίπτωση όπου ψ=90° είναι η δυσμενέστερη καθώς η διεύθυνση της απομειωμένης αντοχής,
ταυτίζεται με την διεύθυνση των μέγιστων εφαπτομενικών τάσεων της σήραγγας.

Στα διαγράμματα που ακολουθούν, παρουσιάζεται η επιρροή του συντελεστή ανισοτροπίας καθώς
και της κλίσεως του κύριου συστήματος ανισοτροπίας στο μέγεθος των ελαστοπλαστικών συγκλίσεων
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καθώς και στο εύρος της πλαστικής ζώνης. Τα διαγράμματα είναι αδιαστατοποιημένα σύμφωνα με
την μέθοδο που περιγράφεται σε προηγούμενη παράγραφο (οι συγκλίσεις διαιρούνται με τις
συγκλίσεις ανυποστήρικτης διατομής ενώ οι πλαστικές ζώνες διαιρούνται με την ακτίνα της
σήραγγας).
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Σχήμα 10.18: Μεταβολή των ελαστοπλαστικών συγκλίσεων συναρτήσει του συντελεστή
ανισοτροπίας ra για k=1 και k=0.7, λ=0.8
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Σχήμα 10.19: Μεταβολή των ελαστοπλαστικών συγκλίσεων συναρτήσει της κλίσης του κύριου
συστήματος ανισοτροπίας για k=0.7 και ra=0.9, λ=0.8
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Σχήμα 10.20: Μεταβολή των ελαστοπλαστικών συγκλίσεων συναρτήσει της κλίσης του κύριου
συστήματος ανισοτροπίας για k=0.7 και ra=0.8, λ=0.8
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Σχήμα 10.21: Μεταβολή του εύρους της πλαστικής ζώνης συναρτήσει του συντελεστή ανισοτροπίας
ra για k=1 και k=0.7
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Σχήμα 10.22: Μεταβολή του εύρους της πλαστικής ζώνης συναρτήσει της κλίσης του κύριου
συστήματος ανισοτροπίας για k=0.7 και ra=0.9 και 0.8, λ=0.8

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των επιλύσεων, η επίδραση της ανισοτροπίας είναι εντονότερη στο
μέγεθος του εύρους της πλαστικής ζώνης, δηλαδή στο εύρος διαταραχής της βραχομάζας απ’ότι στο
μέγεθος των ελαστοπλαστικών συγκλίσεων. Η επιρροή της ανισοτροπίας εντείνεται επιπλέον όταν το
κύριο σύστημα ανισοτροπίας ταυτίζεται με τις διευθύνσεις όπου οι τιμές των εφαπτομενικών τάσεων
στο σύνορο της σήραγγας είναι μέγιστες (τοιχώματα/οροφή σήραγγας). Τέτοια περίπτωση είναι αυτή
όπου η κλίση των στρωμάτων της βραχομάζας (όχι του κύριου συστήματος ανισοτροπίας)
παρουσιάζει κλίση 45°+φ/2. Επιπλέον η επίδραση της κλίσης του κύριου συστήματος ανισοτροπίας
αυξάνει σύμφωνα με τη μείωση του συντελεστή ανισοτροπίας.

Η περίπτωση κατά την οποία k=0.7 και ra=0.8 δίνει έντονες διαφοροποιήσεις στα μεγέθη με την
μεταβολή της κλίσης του συστήματος ανισοτροπίας, καθώς και μεγαλύτερα μεγέθη πλαστικής ζώνης
και ελαστοπλαστικών συγκλίσεων σχεδόν για κάθε κλίση του κύριου συστήματος ανισοτροπίας. Για
την περίπτωση όπου k=0.7 και ra=0.9 η διακύμανση σύμφωνα με την κλίση είναι μικρότερη, για δε
κλίση περίπου 50° τα αποτελέσματα συγκλίνουν σε αυτά της ισότροπης θεώρησης.

Γενικεύοντας τα αποτελέσματα, για κάποιο σχετικά ανισότροπο μέσο (ra=0.9) οι ελαστοπλαστικές
συγκλίσεις φτάνουν 1.5 φορά (150%) των αντίστοιχων της ισότροπης θεώρησης ενώ για έντονα
ανισότροπο μέσο (ra=0.8), φτάνουν το διπλάσιο (200%) της αντίστοιχης ισότροπης θεώρησης. Για τις
πλαστικές ζώνες αντίστοιχα, για ra=0.9, οι πλαστικές ζώνες κατά μέσον όρο είναι 2 φορές
μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της ισότροπης θεώρησης (150-250%) ενώ για ra=0.9, 2.5 φορές (200-
300%). Συνοπτικά τα συμπεράσματα αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:
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Πίνακας 10.1: Μεταβολή των ελαστοπλαστικών συγκλίσεων συναρτήσει του βαθμού ανισοτροπίας

Βαθμός Ανισοτροπίας Ελαστοπλαστικές
συγκλίσεις

Πλαστικές ζώνες

Σχετικά ανισότροπο (ra=0.9) 150% της ισότροπης
θεώρησης

150% - 250% της ισότροπης θεώρησης,
ανάλογα με το k (max για k=1)

Έντονα ανισότροπο (ra=0.8) 200% της ισότροπης
θεώρησης

200% - 300% της ισότροπης θεώρησης,
ανάλογα με το k (max για k=1)

10.2 Επιρροή του συντελεστή αποτόνωσης λ
Στην συνέχεια γίνεται διερεύνηση για την μεταβολή των ελαστοπλαστικών συγκλίσεων καθώς και

του εύρους των πλαστικών ζωνών για μεταβολή του λ (για τιμές μικρότερες του 0.8 καθώς τιμές λ>0.8
δίνουν ασταθή επίλυση). Επιπλέον για λ=0.4 η συμπεριφορά είναι ελαστική για κάθε περίπτωση, όπου
η ελαστική σύγκλιση για τιμή k=1 είναι 1.21 mm και για τιμή k=0.7 είναι 0.68 mm στα τοιχώματα. Η
επίλυση για λ=0.6 και k=1 δείχνει ελαστική συμπεριφορά με ελαστική σύγκλιση 1.82. Για k=0.7 και
λ=0.6 οι πλαστικές ζώνες είναι από μικρές (9% της ακτίνας) για ισότροπη θεώρηση ενώ για την
έντονα ανισότροπη με ψ=90°, φθάνουν το 30% της ακτίνας. Στα διαγράμματα που ακολουθούν
παρουσιάζονται οι αδιαστατοποιημένες ελαστοπλαστικές συγκλίσεις και το εύρος των πλαστικών
ζωνών σύμφωνα με την μεταβολή του συντελεστή αποτόνωσης λ, για λόγο σc/p = ½. Η μορφή των
συγκλίσεων κατά τον άξονα Υ, σύμφωνα δηλαδή με την διεύθυνση της σύγκλισης των τοιχωμάτων,
για k=0.7, λ=0.6, ra=0.8, ψ=0° παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήμα:

Σχήμα 10.23: Ελαστοπλαστικές συγκλίσεις κατά τη διεύθυνση Y για k=0.7, λ=0.6, ra=0.8, ψ=0°
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Σχήμα 10.24: Μεταβολή των ελαστοπλαστικών συγκλίσεων συναρτήσει του λ για k=1
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Σχήμα 10.25: Μεταβολή των ελαστοπλαστικών συγκλίσεων συναρτήσει του λ για k=7, ra=1.0
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Σχήμα 10.26: Μεταβολή των ελαστοπλαστικών συγκλίσεων συναρτήσει του λ για k=7, ra=0.9
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Σχήμα 10.27: Μεταβολή των ελαστοπλαστικών συγκλίσεων συναρτήσει του λ για k=7, ra=0.8
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Σχήμα 10.28: Μεταβολή της πλαστικής ζώνης συναρτήσει του λ για k=1
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Σχήμα 10.29: Μεταβολή της πλαστικής ζώνης συναρτήσει του λ για k=0.7

10.3 Επιρροή του λόγου σc/p
Εξετάζεται η επιρροή της ανισοτροπίας μέσω του συντελεστή ra συναρτήσει της μεταβολής του

λόγου σc/p, για λόγο οριζοντίων τάσεων k=1. Για την περίπτωση όπου η αντοχή είναι αυξημένη, με
λόγο σc/p ίσο με την μονάδα, για ισότροπη θεώρηση, η συμπεριφορά είναι πάντα ελαστική ακόμα και
για την περίπτωση ανυποστήρικτης σήραγγας (λ=1). Για ανυποστήρικτη σήραγγα και συντελεστή
ανισοτροπίας ra = 0.9 ή 0.8 παρουσιάζονται πλαστικές ζώνες έως και 30% της ακτίνας της σήραγγας
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και ελαστοπλαστικές συγκλίσεις έως 160% των ελαστικών συγκλίσεων. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα:

Πίνακας 10.2: Ελαστοπλαστικές συγκλίσεις, πλαστικές ζώνες, ανυποστήρικτη σήραγγα, σc/p = 1

Βαθμός ανισοτροπίας ra = 1.0 ra = 0.9 ra = 0.8
Πλαστικές ζώνες 0% 10% ακτίνας σήραγγας 30% ακτίνας σήραγγας

Ελαστοπλ. συγκλίσεις 100% ελαστικών 102% ελαστικών 160% ελαστικών

Για σc/p = 1 και συντελεστή αποτόνωσης λ = 0.8, η συμπεριφορά είναι ελαστική για ra = 1.0 και
ra = 0.9 και ελαστοπλαστική για ra = 0.8. Για να γίνει η διερεύνηση σύμφωνα με την μεταβολή του
λόγου σc/p, γίνονται διαδοχικές επιλύσεις με λ = 0.8 και λόγους σc/p = 1, 7.5/10, 6/10, 4/10. Επιπλέον
χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα από την επίλυση που έγινε στα πλαίσια της διερεύνησης για
σc/p = ½. Για λόγο σc/p = 4/10 όπως είναι αναμενόμενο, λαμβάνονται τα μεγαλύτερα μεγέθη για τις
ελαστοπλαστικές συγκλίσεις και τις πλαστικές ζώνες:

 ra = 1.0 ⇒ Ελαστοπλαστικές συγκλίσεις 177% των ελαστικών για ανυποστήρικτη σήραγγα,
πλαστική ζώνη 55% της ακτίνας της σήραγγας

 ra = 0.8 ⇒ Ελαστοπλαστικές συγκλίσεις 230% των ελαστικών για ανυποστήρικτη σήραγγα,
πλαστική ζώνη 95% της ακτίνας της σήραγγας. Οι συγκλίσεις ως προς την ισότροπη θεώρηση
είναι 130%, αντίστοιχα η πλαστική ζώνη 175% της ισότροπης.

Παρουσιάζονται στην συνέχεια τα συνδυασμένα γραφήματα πλαστικών ζωνών/ελαστοπλαστικών
συγκλίσεων για σc/p = 4/10, λ=0.8.

Σχήμα 10.30: ra=1.0, k=1, σc/p = 4/10, λ=0.8
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Σχήμα 10.31: ra=0.9, k=1, σc/p = 4/10, λ=0.8

Σχήμα 10.32: ra=0.8, k=1, σc/p = 4/10, λ=0.8

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η μεταβολή των ελαστοπλαστικών συγκλίσεων και του εύρους των
πλαστικών ζωνών συναρτήσει του λόγου p/σc ([σc/p]-1) υπό την μορφή αδιαστατοποιημένων
διαγραμμάτων. Ο λόγος p/σc, επιλέγεται στη θέση του p/σc καθώς είναι μεγαλύτερος της μονάδος και
δίνει πιο σαφή εικόνα στην μεταβολή των αδιαστατοποιημένων μεγεθών στα διαγράμματα.
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Σχήμα 10.33: Μεταβολή ελαστοπλαστικών συγκλίσεων σύμφωνα με τον λόγο p/σc για k=1, λ=0.8
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Σχήμα 10.34: Μεταβολή εύρους πλαστικής ζώνης σύμφωνα με τον λόγο p/σc για k=1, λ=0.8

10.4 Συμπεράσματα
Σύμφωνα με την αποτελέσματα της διερεύνησης που προηγήθηκε, πρέπει να αναμένεται αύξηση

των ελαστοπλαστικών συγκλίσεων και του εύρους των πλαστικών ζωνών όταν το μέσο έχει
χαρακτηριστικά που προσδίδουν ανισοτροπία, σε σχέση πάντα με κάποια ισότροπη θεώρηση. Οι
ελαστοπλαστικές συγκλίσεις μπορούν να φθάσουν έως το 200% της ισότροπης θεώρησης ενώ οι
πλαστικές ζώνες έως και το 300% των αντίστοιχων της ισότροπης θεώρησης, σε οριακές καταστάσεις.
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Οι δυσμενέστερες καταστάσεις παρουσιάζονται σε ΚΔΒ που περιέχει 1 – 2 οικογένειες
διακλάσεων με μειωμένη αντοχή σε ολίσθηση. Επιπλέον, δυσμενής είναι η κατάσταση κατά την οποία
οι μέγιστες εφαπτομενικές τάσεις στο σύνορο της σήραγγας σχηματίζουν κρίσιμη γωνία (π.χ.
45°+φ/2) ως προς τα επίπεδα των διακλάσεων.

Όταν επιχειρείται ανάλυση διάνοιξης σήραγγας με ισότροπη θεώρηση σε ένα έντονα ανισότροπο
μέσο (π.χ. μία ΚΔΒ), η επιρροή της ανισοτροπίας μπορεί να εισαχθεί με κατάλληλη απομείωση των
παραμέτρων αντοχής. Μία αρχική προσέγγιση είναι η μείωση της αντοχής κατά 10 ή 20% σύμφωνα
με τον συντελεστή ra (σc’=0.8σc ή σc’=0.9σc).

Μία καλύτερη προσέγγιση είναι ο κατά περίπτωση υπολογισμός με την διαδικασία των
διαδοχικών προσεγγίσεων, του κατάλληλου απομειωτικού συντελεστή για τις παραμέτρους αντοχής,
ώστε οι συγκλίσεις για κάποιο δεδομένο λ, να είναι 150% - 200% αυτών που προκύπτουν για τις
αρχικές παραμέτρους αντοχής. Τέλος, μία ακόμα προσέγγιση θα ήταν ο υπολογισμός των μέτρων
υποστήριξης με αυξημένο συντελεστή ασφαλείας.





11 Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα – Προτάσεις για
περαιτέρω έρευνα

Στα κεφάλαια της διατριβής που προηγήθηκαν, περιγράφηκαν υπάρχουσες θεωρίες και
μεθοδολογίες σχετικές με την μή-γραμμική συμπεριφορά σωμάτων υπό ένταση εν γένει, ειδικά δε με
την κατάσταση αστοχίας της βραχομάζας όταν συμπεριφέρεται ως ένα ισότροπο ή ανισότροπο μέσο.
Παρουσιάζεται έπειτα το λογισμικό x-fem, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της διατριβής.
Εκτίθενται βασικές δυνατότητες του λογισμικού x-fem και διεξάγονται βασικοί έλεγχοι για την
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του σε διάφορα τμήματα της διατριβής. Ακολούθως, προτάθηκαν
πρωτότυπες μεθοδολογίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μή-γραμμικής και ανισότροπης
συμπεριφοράς της βραχομάζας, με αριθμητικές μεθόδους και ειδικότερα με την μέθοδο των
πεπερασμένων στοιχείων, με το λογισμικό x-fem. Τέλος με χρήση των μεθοδολογιών που
προτείνονται, επιλύονται αριθμητικές εφαρμογές ώστε να φανεί η επιρροή της ανισοτροπίας του
μέσου σε προβλήματα υπογείων έργων.

Η εισαγωγή της διατριβής, κυρίως στο πρώτο κεφαλαίο, αναφέρεται σε γενικές έννοιες από την
μηχανική του συνεχούς μέσου καθώς και από την γεωλογία – βραχομηχανική. Γίνονται βασικές
διακρίσεις όπως η γραμμική συμπεριφορά – ελαστικότητα έναντι της μή-γραμμικής συμπεριφοράς –
πλαστικότητας καθώς και της ισοτροπίας έναντι της ανισοτροπίας. Εφόσον η διατριβή πραγματεύεται
το φαινόμενο της ανισοτροπίας της βραχομάζας, τίθενται οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες η
βραχομάζα συμπεριφέρεται ισότροπα ή ανισότροπα. Οι δύο βασικές προϋποθέσεις είναι η έννοια του
εξεταζόμενου όγκου – κλίμακας καθώς και του αριθμού των ομάδων διακλάσεων. Συνήθως μία
κανονικά διακλασμένη (ΚΔΒ) ή ογκοτεμαχισμένη βραχομάζα με μία έως τέσσερις ομάδες
διακλάσεων, συμπεριφέρεται από έντονα ανισότροπα έως «περίπου» ισότροπα. Η ισότροπη /
ανισότροπη συμπεριφορά αφορά τόσο τις ελαστικές όσο και τις ανελαστικές παραμορφώσεις.

Στα πλαίσια της διατριβής, γίνονται αναφορές στο θέμα της γραμμικής συμπεριφοράς ενός
ανισότροπου μέσου. Αρχικά αναφέρονται οι απαραίτητοι μετασχηματισμοί (Goodman, 1980) για την
εκτίμηση των παραμέτρων ελαστικότητας ενός ισοδύναμου ανισότροπου μέσου με την ασυνεχή ΚΔΒ.
Όταν η βραχομάζα είναι στρωσιγενής με μία κύρια ομάδα διακλάσεων, γίνεται εκτίμηση 5 ελαστικών
παραμέτρων ενώ για την γενική περίπτωση τριών κάθετα τεμνόμενων ομάδων διακλάσεων οι
ελαστικές παράμετροι αυξάνονται σε 9.

Παρουσιάζεται η μεθοδολογία για την αντιμετώπιση προβλημάτων ελαστικότητας ανισότροπων
μέσων με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Διερευνάται το πρόβλημα της ελαστικής
κατανομής τάσεων και συγκλίσεων γύρω από κυκλική σήραγγα. Χρησιμοποιείται αναλυτική λύση της
διεθνούς βιβλιογραφίας (Hefny, Lo, 1999) για σύγκριση των αποτελεσμάτων της αριθμητικής
μεθόδου. Παρουσιάζονται πρωτότυπες λύσεις μέσω της αριθμητικής μεθόδου που δεν καλύπτονται
από αναλυτικές λύσεις. Μέσω αυτών των λύσεων φαίνεται η επιρροή της ανισοτροπίας του μέσου ως
προς τις ελαστικές συγκλίσεις σε διάνοιξη σήραγγας. Στις περίπτωσεις έντονα ανισότροπης
βραχομάζας, κυρίως με μία κύρια ομάδα διακλάσεων, τέτοιες λύσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται
καθώς η θεώρηση ισότροπου μέσου μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα σφάλματα ειδικά ως προς την
εκτίμηση των συγκλίσεων και σε μικρότερο βαθμό των τάσεων.

Οι υπάρχουσες θεωρίες σχετικά με την μή-γραμμική συμπεριφορά ισότροπων μέσων
παρουσιάζονται στο πρώτο μέρος της διατριβής. Αρχικά παρουσιάζεται η μετελαστική συμπεριφορά
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βασισμένη σε δυναμικό αστοχίας (διαρροής) F και δυναμικό παραμορφώσεων Q. Αναπτύσεται η
μεθοδολογία για τον προγραμματισμό στο περιβάλλον πεπερασμένων στοιχείων. Έπειτα παρατίθενται
κριτήρια αστοχίας για ισότροπα υλικά, συνοδευμένα με τα αντίστοιχα F, Q καθώς και των
παραμέτρων τους για τον προγραμματισμό τους. Ο αλγόριθμος της μή-γραμμικής συμπεριφοράς
ελέγχεται με την επίλυση κατάλληλου προβλήματος και σύγκρισης με πειραματικά δεδομένα της
βιβλιογραφίας (Μαρκέτος, 1963). Η σύγκριση δείχνει ικανοποιητική σύγκλιση μεταξύ της
πειραματικής και της αριθμητικής μεθόδου.

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, παρατίθενται κριτήρια αστοχίας που εφαρμόζονται στα προβλήματα
της περιοχής της γεωτεχνικής μηχανικής – βραχομηχανικής. Γίνεται αναφορά σε κριτήρια για
ισότροπα μέσα καθώς και για ανισότροπα μέσα (Jaeger-Cook, Amadei). Τα κριτήρια για ανισότροπα
μέσα βασίζονται στην ολίσθηση των διακλάσεων. Παρουσιάζονται τέτοια μοντέλα για την περιγραφή
της ολίσθησης των διακλάσεων, από καθιερωμένα μοντέλα όπως αυτά των Ladanyi, Archambault
(1972) και Barton (1977) έως και νεότερων μοντέλων που βασίζονται στις αρχές της κλασματικής
γεωμετρίας (Kulatilake et al, 1999).

Στο δεύτερο μέρος της διατριβής παρουσιάζονται οι προτάσεις που συνιστούν την πρωτοτυπία της
εργασίας. Αρχικά, παρουσιάζεται η διερεύνηση του ελαστικού προβλήματος της σήραγγας σε
ανισότροπο μέσο όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου.

Στην συνέχεια, παρουσιάζεται το κριτήριο του ελλειπτικού παραβολοειδούς (ΕΠ) (Θεοχάρης,
Φιλιππίδης, 1987) το οποίο περιγράφει την αστοχία ορθότροπων μέσων. Το κριτήριο του ΕΠ έχει το
σαφές πλεονέκτημα πως απεικονίζεται γεωμετρικά στον χώρο σ1,σ2,σ3 ως μία ομαλή και κυρτή
επιφάνεια. Κριτήρια όπως αυτό του πολυωνύμου των όρων τανυστή (Tsai, Wu, 1971) δεν πληρούν σε
όλες τις περιπτώσεις το κριτήριο της κυρτότητας. Αναπτύσσεται πρωτότυπη μεθοδολογία για την
οριοθέτηση των παραμέτρων του ΕΠ που βασίζεται σε γεωμετρικούς περιορισμούς. Η μεθοδολογία
αυτή καλύπτει και τους περιορισμούς που θέτει ο Theocaris (1992) για τις παραμέτρους του ΕΠ ενός
εγκάρσια ισότροπου μέσου. Ακολούθως παρουσιάζεται η μεθοδολογία για τον προγραμματισμό του
κριτηρίου αστοχίας στο περιβάλλον του x-fem η οποία βασίζεται στον μετασχηματισμό των
παραμέτρων του ΕΠ σε διαφορετικές διευθύνσεις ως προς το κύριο σύστημα ανισοτροπίας. Τέλος
επιλύεται ενδεικτική εφαρμογή ώστε να φανεί η επιρροή των παραμέτρων του ΕΠ και της διεύθυνσης
του κύριου συστήματος ανισοτροπίας, στον σχηματισμό του ελαστοπλαστικού συνόρου.

Ακολούθως, αναπτύσσεται η επέκταση της πρότασης Amadei ώστε η ολίσθηση της ασυνέχειας να
βασίζεται σε ανισότροπο μοντέλο ολίσθησης – μεταβλητής αντίστασης ανάλογα με την διεύθυνση της
διάτμησης. Τέτοια μοντέλα ολίσθησης είναι και αυτά που βασίζονται στις αρχές της κλασματικής
γεωμετρίας. Στα πλαίσια της διατριβής προτείνεται ένα γραμμικό μοντέλο ολίσθησης για ολίσθηση σε
επιφάνειες που παρουσιάζουν ομοιόμορφο κυματισμό. Εν τούτοις, είναι δυνατή η εφαρμογή
οποιουδήποτε μοντέλου ανισότροπης ολίσθησης όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω.
Παρουσιάζεται η γεωμετρική μορφή του κριτηρίου αστοχίας στον χώρο σ1,σ2,σ3 και γίνεται η
κατάλληλη διερεύνηση για την επιρροή του αριθμού των ομάδων διακλάσεων στην μορφή της
επιφάνειας αστοχίας. Κατασκευάζεται ο κατάλληλος αλγόριθμος για επίλυση με το x-fem. Πάνω στις
αρχές αυτού του αλγορίθμου, προγραμματίζονται όλα τα μοντέλα συμπεριφοράς ανισότροπων μέσων
κατά την κατάσταση αστοχίας. Ενδεικτικές αριθμητικές εφαρμογές επιλύονται, με χρήση του
μοντέλου ανισότροπης ολίσθησης.

Επιχειρείται να προσαρμοστεί το κριτήριο του παραβολοειδούς εκ περιστροφής – το ισότροπο
κριτήριο στο οποίο μεταπίπτει το κριτήριο του ΕΠ – σε πειραματικά δεδομένα της βραχομηχανικής
καθώς και στο κριτήριο Hoek-Brown. Η προσαρμογή δεν κρίνεται ικανοποιητική εκτός ορισμένων
περιπτώσεων. Ακολούθως προτείνεται μεθοδολογία για την χρήση του κριτηρίου του ΕΠ στην
περιγραφή της κατάστασης αστοχίας ΚΔΒ, ενός ανισότροπου μέσου. Η μεθοδολογία βασίζεται στα
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δεδομένα αντοχής των διακλάσεων καθώς και στον προσανατολισμό τους. Γίνεται σύγκριση των
επιφανειών αστοχίας του ΕΠ με αντίστοιχες επιφάνειες αστοχίας του κριτηρίου Amadei. Η
γεωμετρική προσαρμογή κρίνεται ικανοποιητική. Ικανοποιητική επίσης κρίνεται η σύγκλιση της
αντοχής που προκύπτει με την συγκεκριμένη μεθοδολογία με πειραματικά δεδομένα της διεθνούς
βιβλιογραφίας. Τέλος, αναπτύσεται και παρουσιάζεται ο κατάλληλος αλγόριθμος για την επίλυση με
χρήση της μεθοδολογίας που προτείνεται.

Τέλος, επιλύονται τρεις ομάδες αριθμητικών εφαρμογών. Η πρώτη εφαρμογή αφορά την
κατανομή των επί τόπου τάσεων σε ένα πραγματικό ανάγλυφο, ώστε να φανεί η ικανότητα του x-fem
να επιλύει τρισδιάστατα προβλήματα. Στη συνέχεια επιλύεται το πρόβλημα της συμβολής δύο
υπόγειων ανοιγμάτων, μίας υπόγειας εκσκαφής (στοάς) και μίας κυκλικής σήραγγας πρόσβασης. Το
μέσο είναι μία ΚΔΒ. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία που προτείνεται για την χρήση του ΕΠ σε τέτοιο
μέσο. Η επίλυση δείχνει εκτεταμένες πλαστικές ζώνες καθώς και ελαστοπλαστικές συγκλίσεις, σε
σύγκριση με την θεώρηση ενός ισότροπου μοντέλου βάση του βαθμού της βραχομάζας που προκύπτει
από την ταξινόμηση GSI.

Μία τρίτη, ξεχωριστή ομάδα επιλύσεων, αφορά την διερεύνηση της επιρροής των παραμέτρων
του ΕΠ στην ελαστοπλαστική συμπεριφορά του μέσου γύρω από μία κυκλική σήραγγα. Εξάγονται
πρακτικά συμπεράσματα για το μέγεθος των ελαστοπλαστικών συγκλίσεων και των πλαστικών ζωνών
σε σχέση με αντίστοιχη ισότροπη θεώρηση. Σύμφωνα με την παραμετρική διερεύνηση, φαίνεται πως
το εύρος της πλαστικής ζώνης επηρεάζεται σημαντικά από τον βαθμό ανισοτροπίας καθώς και από
την κλίση του κύριου συστήματος ανισοτροπίας.

Συνοψίζοντας, η τεκμηρίωση της διατριβής αυτής από την υπάρχουσα βιβλιογραφία αποτελείται
από τις εξής ενότητες:

♦ Βασικές έννοιες και θεωρίες από την μηχανική του συνεχούς μέσου, από την βραχομηχανική και
την τεχνική γεωλογία.

♦ Θεωρία της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων για την επίλυση προβλημάτων έντασης των
στερεών σωμάτων με εφαρμογή καταστατικών μοντέλων ελαστικότητας. Θεωρία για απεικόνιση
τρισδιάστατων γραφικών καθώς και για αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.

♦ Θεωρία πλαστικότητας, κριτήρια αστοχίας για ισότροπα μέσα. Εφαρμογή της θεωρίας
πλαστικότητας στην μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Πειραματικά αποτελέσματα
ελαστοπλαστικής κατανομής για έλεγχο αξιοπιστίας του αλγορίθμου.

♦ Κριτήρια αστοχίας εδάφους και βραχομάζας. Κριτήρια ολίσθησης διακλάσεων.
♦ Κριτήριο αστοχίας του ΕΠ για την περιγραφή της κατάστασης αστοχίας ορθότροπων μέσων.

Σύμφωνα με τις παραπάνω ενότητες, κατασκευάζεται το λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων x-
fem πάνω στο οποίο αναπτύσσονται περαιτέρω αλγόριθμοι.

Στις προηγούμενες παραγράφους, αναφέρθηκαν τα σημεία πάνω στα οποία βασίζεται η
πρωτοτυπία της διατριβής. Συνολικά η πρωτοτυπία βασίζεται σε μία ομάδα μεθοδολογιών για την
αντιμετώπιση της κατάστασης αστοχίας ΚΔΒ με θεώρηση συνεχούς – ανισότροπου μέσου.
Συνοψίζοντας τις επιμέρους προτάσεις:

 Λύση ελαστικών συγκλίσεων γύρω από κυκλική σήραγγα, κυρίως με την μορφή
νομογραφημάτων. Το μέσο γύρω από την σήραγγα είναι εγκάρσια ισότροπο. Αναλυτικές λύσεις
έχουν αναπτυχθεί από άλλους ερευνητές για την περίπτωση όπου ο προσανατολισμός του κύριου
συστήματος ανισοτροπίας ταυτίζεται με τις διευθύνσεις του γεωστατικού πεδίου. Αναπτύσεται η
κατάλληλη μεθοδολογία ώστε να δοθεί λύση για την περίπτωση τυχαίων διευθύνσεων με την
μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων.
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 Παρουσιάζεται επέκταση της πρότασης Amadei. Η πρόταση Amadei αφορά ισότροπη ολίσθηση
των διακλάσεων ανεξάρτητα της διεύθυνσης της διάτμησης στο επίπεδό τους. Η επέκταση αφορά
κριτήριο αστοχίας βασισμένο σε ανισότροπη ολίσθηση των διακλάσεων. Στα πλαίσια της
διατριβής χρησιμοποιείται γραμμικό κριτήριο ολίσθησης βασισμένο σε ομοιόμορφο κυματισμό –
τραχύτητα της διάκλασης.

 Διερευνάται η εμβέλεια εφαρμογής του κριτηρίου του ΕΠ και προτείνονται περιορισμοί που
πρέπει να ισχύουν στις παραμέτρους του.

 Προτείνεται μεθοδολογία για τον μετασχηματισμό των παραμέτρων του ΕΠ σε τυχαία διεύθυνση
ως προς την διεύθυνση του κύριου συστήματος ανισοτροπίας ώστε να είναι δυνατός ο
προγραμματισμός και η αλγοριθμοποίηση σε περιβάλλον λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων.

 Γίνεται εφαρμογή του κριτηρίου του ΕΠ σε πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων και γίνεται
εφαρμογή σε πρόβλημα εκτίμησης του ελαστοπλαστικού συνόρου σε ανισότροπο μέσο. Επιπλέον
γίνεται διερεύνηση της επιρροής των παραμέτρων του ΕΠ στον σχηματισμό πλαστικής ζώνης
γύρω από σήραγγα που διανοίγεται σε ανισότροπο μέσο.

 Προτείνεται μεθοδολογία ώστε να χρησιμοποιείται το ΕΠ για την περιγραφή της κατάστασης
αστοχίας ΚΔΒ σύμφωνα με την αντοχή των διακλάσεων και τον προσανατολισμό τους.
Χρησιμοποιούνται απλοί υπολογισμοί αντοχής καθώς και οι γεωμετρικοί περιορισμοί που
προτάθηκαν. Κατασκευάζεται ο κατάλληλος αλγόριθμος για την εφαρμογή της μεθοδολογίας στο
περιβάλλον του x-fem. Η μεθοδολογία αυτή χρησιμοποιείται για να επιλυθεί πρόβλημα μή-
γραμμικής συμπεριφοράς στην περιοχή των υπογείων έργων.

Η συμβολή της διατριβής αυτής στην βιβλιογραφία της βραχομηχανικής και των αριθμητικών
μεθόδων, μπορεί να περιγραφεί στα παρακάτω σημεία:

 Καλύτερη κατανόηση της ανισότροπης συμπεριφορά της βραχομάζας, τόσο με επέκταση
γνωστών θεωριών όσο και με εφαρμογή θεωριών από τον χώρο της μηχανικής.

 Εφαρμογή ενός κριτηρίου αστοχίας της μηχανικής (ΕΠ) με καλή πειραματική σύγκλιση σύμφωνα
με την βιβλιογραφία καθώς και με ενεργειακή θεμελίωση, σε αριθμητική μέθοδο και ειδικότερα
στην μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων. Επιπλέον, τα κριτήρια αστοχίας της οικογένειας του ΕΠ,
έχουν το χαρακτηριστικό της παραμέτρου του λόγου της αντοχή σε θλίψη προς την αντοχή σε
εφελκυσμό.

 Εφαρμογή του παραπάνω κριτηρίου στην βραχομηχανική. Αν και η σύγκλιση του κριτηρίου με τα
δεδομένα της βραχομηχανικής δεν είναι πάντα ικανοποιητική, δίνει ικανοποιητικά την τάξη
μεγέθους πλαστικών ζωνών σε προβλήματα μή-γραμμικής συμπεριφοράς, με καλή και ταχεία
αριθμητική σύγκλιση στην ΜΠΣ. Η μέχρι τώρα θεωρητική θεμελίωση των κριτηρίων αστοχίας
της βραχομηχανικής βασίζεται στο κριτήριο του Griffith, το οποίο θεωρεί σταθερό λόγο αντοχής
σε θλίψη προς αντοχή σε εφελκυσμό. Το κριτήριο του ΕΠ στην ισότροπή μορφή του, βρίσκεται
μεταξύ του κριτηρίου του Griffith και του εμπειρικού κριτηρίου του Hoek-Brown. Έτσι είναι ένα
κριτήριο της μηχανικής με σαφή πλεονεκτήματα για την εφαρμογή του στο πεδίο της
βραχομηχανικής καθώς έχει ενεργειακή θεμελίωση, καλύπτει διαφορετικούς λόγους αντοχής σε
θλίψη προς εφελκυσμό και ανισοτροπία. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα του κριτηρίου είναι η
παραβολική του μορφή, η οποία είναι παραδεκτό ότι ισχύει στην αστοχία των πετρωμάτων και
της βραχομάζας. Τα κριτήρια για ανισότροπα μέσα που βασίζονται στην ολίσθηση όπως αυτό του
Amadei, δεν έχουν εγγενώς παραβολική μορφή.

Κατά την ανάπτυξη της διατριβής στα κεφάλαιά της, παρουσιάστηκαν ή αναφέρθηκαν σημεία τα
οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Συνοψίζοντας αυτές τις προτάσεις προς περαιτέρω έρευνα και
προσθέτοντας κάποιες επιπλέον σε αυτό το σημείο:
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 Όσον αφορά την επέκταση του κριτηρίου Amadei, πρέπει να διερευνηθούν και να
χρησιμοποιηθούν μή-γραμμικά μοντέλα ανισότροπης ολίσθησης διακλάσεων. Στην διατριβή
αυτή, αναφέρθηκαν τέτοια μοντέλα ανισότροπης ολίσθησης που βασίζονται στις αρχές της
κλασματικής γεωμετρίας. Η εφαρμογή αυτών των μοντέλων πρέπει να ακολουθηθεί από έλεγχο
για την αριθμητική σύγκλιση και ομαλότητα των αποτελεσμάτων. Μέσω αυτής της διερεύνησης
θα είναι δυνατή η εύρεση της επιρροής της τραχύτητας μέσω της κλασματικής διάστασης στην
λειτουργία διάφορων υπογείων έργων ή της ευστάθειας πρανών.

 Στην διατριβή αυτή η ανάλυση σύμφωνα με το κριτήριο του ΕΠ, έγινε με θεώρηση
συσχετισμένου νόμου ροής (F≡Q). Ένας μη-συσχετισμένος νόμος ροής μπορεί να διατυπωθεί για
την περίπτωση του ΕΠ ώστε να περιοριστούν οι μεταβολές όγκου κατά την διαρροή ή αστοχία. Η
σκοπιμότητα έκφρασης ενός τέτοιου νόμου πρέπει να διερευνηθεί, ειδικά στην περίπτωση όπου το
ΕΠ χρησιμοποιείται για να εκφράσει την αντοχή ΚΔΒ. Προς την ίδια κατεύθυνση σκόπιμη είναι η
διερεύνηση ενός νόμου κράτυνσης.

 Τέλος, πρέπει να εξεταστεί εμπειρική διόρθωση στο ισότροπο κριτήριο του παραβολοειδούς εκ
περιστροφής ώστε να προσαρμόζεται βέλτιστα στα δεδομένα της βραχομάζας. Μία τέτοια
διόρθωση πρέπει να εξεταστεί αν είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί και σε ανισότροπα μέσα,
δηλαδή στο κριτήριο του ΕΠ. Η απόκλιση του ισότροπου κριτηρίου είναι πιθανό να οφείλεται στο
γεγονός πως λαμβάνει υπόψη ισότιμα, την συμβολή της ενδιάμεσης κύριας τάσης (σ2) σε σχέση
με τις ακραίες κύριες τάσεις (σ1, σ3).

Με την διατύπωση των συμπερασμάτων της διατριβής, της τεκμηρίωσής της, των σημείων
πρωτοτυπίας της, της συμβολής της στην βιβλιογραφία καθώς και των προτάσεων μελλοντικής
έρευνας, τελειώνει το κύριο μέρος της εργασίας. Η έκθεση των στόχων της διατριβής γίνεται στον
χώρο της εισαγωγής. Ο πίνακας των βιβλιογραφικών αναφορών ακολουθεί στην συνέχεια, καθώς και
παραρτήματα με δομικά στοιχεία του λογισμικού x-fem. Κάθε τυπωμένο αντίγραφο αυτής της
διατριβής συνοδεύεται από οπτικό μέσο (CD-ROM) το οποίο περιέχει το κείμενο αυτό σε
ηλεκτρονική μορφή καθώς και όλο το πρωτογενές υλικό (Σχήματα, εικόνες, πίνακες)1.

                                                     
1 Σε περίπτωση που το υλικό (CD-ROM) δεν συνοδεύει το παρών αντίτυπο, το ηλεκτρονικό υλικό υπάρχει στην
ιστοσελίδα του εργαστηρίου δομικής μηχανικής του Τ.Α.Τ.Μ. (http://www.survey.ntua.gr/) του Ε.Μ.Π.
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