
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

 «Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ Ε.Μ.Π.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.

ΑΘΗΝΑ, ΕΜΠ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001



Το παρών κείμενο, είναι η διπλωματική εργασία του Στέφανου Σ. Κοζάνη για την απόκτηση του Δ.Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός
και Κατασκευή Υπογείων Έργων». Ισχύουν τα συγγραφικά – πνευματικά δικαιώματα των διπλωματικών εργασιών του
Ε.Μ.Π.

Ο συντάξας:

Στέφανος Κοζάνης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Υποψ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π.

Αίαντος 53, Παλαιό Φάληρο 175 62, S.Kozanis@mail.ntua.gr, +30 10 983 5063 (έδρα),
+30 97 271 5277 (κινητό).

Ο επιβλέπων καθητητής:

Μιχαήλ Γ. Σακελλαρίου, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής, Τ.Α.Τ.Μ. – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ζωγράφος 157 80,
mgsakel@mail.ntua.gr, +30 10 772 2621 (γραφείο Ε.Μ.Π.).

Δικαιώματα, Copyright   2001, Σεπτέμβριος, Αθήνα, Ε.Μ.Π.

Η εργασία αυτή, αφιερώνεται στα όμορφα Βουνά της Ελλάδας

Ευχαριστίες: Ευχαριστώ τον Επίκουρο Καθηγητή του Ε.Μ.Π και δάσκαλό μου: Μ.Γ.
Σακελλαρίου, για την πολύτιμη βοήθεια και την συμπαράστασή του τόσο σε επιστημονικό όσο και σε

ανθρώπινο επίπεδο. Τον Δρ. Βασίλη Παγούνη και το κέντρο Γεωπληροφορικής του Τ.Α.Τ.Μ. –
Ε.Μ.Π. για την υποστήριξή τους και την παροχή της απαραίτητης υπολογιστικής ισχύος. Τον

καταπληκτικό Αντώνη Χριστοφίδη για την παροχή προδιαγραφών και προτύπων συγγραφής για
επιστημονικά κείμενα.

mailto:S.Kozanis@mail.ntua.gr
mailto:mgsakel@mail.ntua.gr


Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 5

Πίνακας Σχημάτων 9

Πίνακας Πινάκων 13

Πίνακας συμβόλων 15

Περίληψη 17

Abstract 19

1 Εισαγωγή – Γενικότητες 21

1.1 Η ανισοτροπία....................................................................................................................... 21

1.2 Πετρώματα – βραχομάζα ...................................................................................................... 23
1.2.1 Βραχομάζα............................................................................................................. 25

1.3 Τα υπόγεια έργα.................................................................................................................... 27

1.4 Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχειών – το πρόγραμμα x-fem........................................ 27

2 Η ελαστική συμπεριφορά των ανισότροπων υλικών 29

2.1 Ισότροπη σχέση τάσεων παραμορφώσεων ........................................................................... 29
1.1.1 Ο γενικευμένος νόμος του Hooke ......................................................................... 30

1.2 Ανισότροπη σχέση τάσεων παραμορφώσεων....................................................................... 31
1.1.1 Θερμοδυναμικοί περιορισμοί ................................................................................ 33
1.1.2 Στροφή του συστήματος αναφοράς....................................................................... 33

1.3 Υλοποίηση ............................................................................................................................ 35

1.4 Ανακεφαλαίωση.................................................................................................................... 39

3 Συγκεντρωμένο φορτίο επί ανισότροπου ημίχωρου 41

3.1 Το υλικό ................................................................................................................................ 41

1.2 Η φόρτιση ............................................................................................................................. 42

1.3 Αναλυτική λύση.................................................................................................................... 43

1.4 Σύγκριση αναλυτικής και αριθμητικής λύσης ...................................................................... 44
1.1.1 Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων ....................................................................... 45



6 Πίνακας περιεχομένων

1.1.2 Λύση Boussinesq................................................................................................... 46
1.1.3 Ανισότροπο μέσο................................................................................................... 46
1.1.4 Υπολογισμός καθιζήσεων ..................................................................................... 49

1.5 Επιρροή των παραμέτρων στο μέγεθος των καθιζήσεων ..................................................... 51
1.1.1 Εφαρμογή για ψ=45° ............................................................................................. 52

1.6 Αριθμητική εφαρμογή........................................................................................................... 53

1.7 Ανακεφαλαίωση.................................................................................................................... 54

4 Διάνοιξη σήραγγας σε στρωματώδη βραχομάζα 57

1.1 Αναλυτικές λύσεις ................................................................................................................ 59
1.1.1 Αριθμητική εφαρμογή ........................................................................................... 61

1.2 Αριθμητική επίλυση – διερεύνηση ....................................................................................... 61
1.2.1 Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων ....................................................................... 61
1.2.2 Υλικό ..................................................................................................................... 62
1.2.3 Ισότροπη λύση....................................................................................................... 63
1.1.4 Ανισότροπη λύση .................................................................................................. 63
1.1.5 Συσχέτιση των παραμέτρων .................................................................................. 76

1.3 Ανακεφαλαίωση.................................................................................................................... 77

5 Διάνοιξη σήραγγας σε ανισότροπη βραχομάζα – επιρροή του μετώπου εκσκαφής 79

1.1 Κατάστρωση του μοντέλου .................................................................................................. 80
1.1.1 Γεωμετρία.............................................................................................................. 80
1.1.2 Υλικό ..................................................................................................................... 81
1.1.3 Διαδικασία επίλυσης ............................................................................................. 82

1.2 Αποτελέσματα επίλυσης ....................................................................................................... 82

1.3 Ανακεφαλαίωση.................................................................................................................... 93

6 Η ελαστοπλαστική συμπεριφορά, η περίπτωση ανισότροπων υλικών με συστήματα
ασυνεχειών 95

6.1 Η αστοχία ισότροπων υλικών ............................................................................................... 96
6.1.1 Το κριτήριο Mohr – Coulomb ............................................................................... 96
1.1.2 Το κριτήριο του Griffith ........................................................................................ 98
1.1.3 Το κριτήριο Hoek-Brown...................................................................................... 99
1.1.4 Το ελλειπτικό παραβολοειδές.............................................................................. 102

1.2 Ελαστοπλαστική συμπεριφορά ........................................................................................... 103
1.1.1 Δυναμικά αστοχίας .............................................................................................. 104
1.1.2 Ελαστοπλαστικός υπολογισμός........................................................................... 105
1.1.3 Στάδια επίλυσης .................................................................................................. 110

1.3 Αστοχία ανισότροπων υλικών ............................................................................................ 111
1.1.1 Αντοχή ασυνεχειών ............................................................................................. 113
1.1.2 Το κριτήριο Jaeger & Cook................................................................................. 114
1.1.3 Η πρόταση Amadei.............................................................................................. 115



7

1.4 Υλοποίηση της ανισότροπης ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς.......................................... 118
1.4.1 Μετασχηματισμός των τάσεων ........................................................................... 119
1.1.2 Παραγώγιση των δυναμικών ............................................................................... 119
1.1.3 Υλοποίηση........................................................................................................... 120

1.5 Ανακεφαλαίωση.................................................................................................................. 123

7 Εφαρμογή ανισότροπης, ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς 125

1.1 Εφαρμογή 1......................................................................................................................... 125

1.2 Εφαρμογή 2......................................................................................................................... 126
1.1.1 Αναλυτική λύση .................................................................................................. 129
1.1.2 Αριθμητική λύση ................................................................................................. 130

1.2 Ανακεφαλαίωση.................................................................................................................. 134

2 Επίλογος – Συμπεράσματα – Προτάσεις 135

Πίνακας Αναφορών - Βιβλιογραφία 137



Πίνακας Σχημάτων

Σχήμα 1.1: (Φωτογραφία εξώφυλλου) κάτοψη διακλάσεων στο μακρύ σκέλος μίας πτυχής. Φλύσχης
Γαβρόβου – Τρίπολης στην περιοχή Κάτω Καλαβρούζας, Αιτολοκαρνανίας (Κουκουβέλας,
1998).............................................................................................................................................. 21

Σχήμα 1.2: Κοκκινόξυλο, κομμένο κατά τα επίπεδα αδυναμίας (ίνες) ................................................. 22
Σχήμα 1.3: Κρύσταλλοι χαλαζία ........................................................................................................... 23
Σχήμα 1.4: Στρώματα (layers) από ανθρακονήματα ............................................................................. 23
Σχήμα 1.5: Κύκλος πετρωμάτων ........................................................................................................... 24
Σχήμα 1.6: Γνεύσιος .............................................................................................................................. 24
Σχήμα 1.7: Εξόρυξη μαρμάρου ............................................................................................................. 25
Σχήμα 1.8: Λιγνίτες Πτολεμαΐδας ......................................................................................................... 25
Σχήμα 1.9: Έντονα τεκτονισμένο πέτρωμα ........................................................................................... 26
Σχήμα 1.10: Στερεοσκοπικό ζεύγος σχηματισμού φλύσχη ................................................................... 26
Σχήμα 1.11: Το πρόγραμμα x-fem......................................................................................................... 28
Σχήμα 2.1: Θερμοδυναμικοί περιορισμοί κατά Amadei – εγκάρσια ισότροπο υλικό ........................... 33
Σχήμα 2.2: Αλλαγές συστήματος αναφοράς.......................................................................................... 34
Σχήμα 2.3: Παράθυρο εισαγωγής ελαστικών ιδιοτήτων για τα ανισότροπα υλικά............................... 36
Σχήμα 3.1: Μετασχηματισμός σε ισοδύναμο συνεχές μέσο.................................................................. 42
Σχήμα 3.2: Κατανομή της φόρτισης ...................................................................................................... 43
Σχήμα 3.3: Γωνία β κατά τον Bray........................................................................................................ 43
Σχήμα 3.4: Βολβοί τάσεων, σύμφωνα με τον Bray ............................................................................... 44
Σχήμα 3.5: Κατανομή ισοτασικών καμπύλων, σύμφωνα με τους Gaziev, Erlikhman.......................... 44
Σχήμα 3.6: Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων..................................................................................... 45
Σχήμα 3.7: Πεπερασμένα στοιχεία στην περιοχή της φόρτισης............................................................ 45
Σχήμα 3.8: Λύση Boussinesq, πεπερασμένα στοιχεία........................................................................... 46
Σχήμα 3.9: Σύγκριση για ψ=20° ............................................................................................................ 47
Σχήμα 3.10: Σύγκριση για ψ=30° .......................................................................................................... 47
Σχήμα 3.11: Σύγκριση για ψ=45° .......................................................................................................... 48
Σχήμα 3.12: Σύγκριση για ψ=60° .......................................................................................................... 48
Σχήμα 3.13: Σύγκριση για ψ=75° .......................................................................................................... 49
Σχήμα 3.14: Γράφημα υποχωρήσεων για διαφορετικές γωνίες............................................................. 50
Σχήμα 3.15: Καμπύλες ίσης βύθισης, ψ=45° ........................................................................................ 50
Σχήμα 3.16: Καμπύλες ίσης βύθισης, ψ=60° ........................................................................................ 51
Σχήμα 3.17: Καμπύλες ίσης βύθισης, ψ=75° ........................................................................................ 51
Σχήμα 3.18 Μεταβολή καθιζήσεων σύμφωνα με τα r, s για ψ=45°...................................................... 53
Σχήμα 3.13: Τιμές GSI για τον φλύσχη κατά Marinos, Hoek (2000).................................................... 54
Σχήμα 4.1: Σχέσεις μεταξύ σήραγγας και επιπέδων στρώσεως ............................................................ 57
Σχήμα 4.2: Σήραγγα κοντά σε πρανές, στρωματώδης βραχομάζα ........................................................ 57
Σχήμα 4.3: Στερεογραφικό διάγραμμα τριών ομάδων ασυνεχειών – παρειών στοάς ........................... 58
Σχήμα 4.4: Δυνατοί μηχανισμοί αστοχίας που εξετάζονται στην ανάλυση με τα στερεογραφικά

διαγράμματα .................................................................................................................................. 59
Σχήμα 4.5: Η γεωμετρία για την λύση του Bray ................................................................................... 60
Σχήμα 4.6: Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (1) ............................................................................... 62
Σχήμα 4.7: Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (2) ............................................................................... 62



10 Πίνακας σχημάτων

Σχήμα 4.8: Γεωμετρία των στρώσεων ως προς την σήραγγα................................................................ 63
Σχήμα 4.9: Καμπύλες ίσων μετατοπίσεων, k = 0, β = 30°, r = 0.05, s = 0.013 ..................................... 65
Σχήμα 4.10: Καμπύλες ίσων τάσεων σ3, k = 0, β = 30°, r = 0.60, s = 0.91 ........................................... 65
Σχήμα 4.11: Καμπύλες ίσων μετατοπίσεων, k = 0.5, β = 30°, r = 0.20, s = 0.26 .................................. 66
Σχήμα 4.12: Καμπύλες ίσων τάσεων σ3, k = 0.5, β = 30°, r = 0.20, s = 0.26 ........................................ 66
Σχήμα 4.13: Καμπύλες ίσων μετατοπίσεων, k = 0.5, β = 60°, r = 0.20, s = 0.13 .................................. 67
Σχήμα 4.14: Καμπύλες ίσων τάσεων σ3, k = 0.5, β = 60°, r = 0.20, s = 0.13 ........................................ 67
Σχήμα 4.15: Λόγοι u/uiso για k=0, ψ=0°,30°,45°, μεταβολή των r,s ...................................................... 68
Σχήμα 4.16: Λόγοι u/uiso για k=0, ψ=60°,90°, μεταβολή των r,s .......................................................... 69
Σχήμα 4.17: Λόγοι u/uiso για k=0.5, ψ=0°, μεταβολή των r,s ................................................................ 69
Σχήμα 4.18: Λόγοι u/uiso για k=0.5, ψ=30°,45°,60°, μεταβολή των r,s ................................................. 70
Σχήμα 4.19: Λόγοι u/uiso για k=0.5, ψ=90°, μεταβολή των r,s .............................................................. 71
Σχήμα 4.20: Λόγοι u/uiso για k=1, μεταβολή των r,s ............................................................................. 71
Σχήμα 4.21: Μεταβολή u/uiso με την κλίση ψ, για k=0.......................................................................... 72
Σχήμα 4.22: Μεταβολή u/uiso με την κλίση ψ, για k=0.5....................................................................... 72
Σχήμα 4.23: Λόγοι σ3/σ3iso για k=0, ψ=0°,30°,45°, μεταβολή των r,s ................................................... 73
Σχήμα 4.24: Λόγοι σ3/σ3iso για k=0, ψ=60°,90°, μεταβολή των r,s ........................................................ 74
Σχήμα 4.25: Λόγοι σ3/σ3iso για k=0.5, ψ=0°, μεταβολή των r,s.............................................................. 74
Σχήμα 4.26: Λόγοι σ3/σ3iso για k=0.5, ψ=30°,45°,60°, μεταβολή των r,s .............................................. 75
Σχήμα 4.27: Λόγοι σ3/σ3iso για k=0.5, ψ=90°, μεταβολή των r,s............................................................ 76
Σχήμα 4.28: Λόγοι σ3/σ3iso για k=1, μεταβολή των r,s ........................................................................... 76
Σχήμα 5.1: Μετατοπίσεις περί του μετώπου εκσκαφής ........................................................................ 79
Σχήμα 5.2: Προφίλ συγκλίσεων περί του μετώπου εκσκαφής .............................................................. 79
Σχήμα 5.3: Καμπύλες Panet................................................................................................................... 80
Σχήμα 5.4: Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων..................................................................................... 81
Σχήμα 5.5: Κλίσεις των στρωμάτων...................................................................................................... 82
Σχήμα 5.6: Καμπύλες ίσων μετατοπίσεων us, r = s = 0.2, ψ = 0° ......................................................... 83
Σχήμα 5.7: Καμπύλες ίσων μετατοπίσεων us, r = s = 0.2, ψ = 30° ....................................................... 83
Σχήμα 5.8: Καμπύλες ίσων μετατοπίσεων us, r = s = 0.2, ψ = 45° ....................................................... 84
Σχήμα 5.9: Καμπύλες ίσων μετατοπίσεων us, r = s = 0.2, ψ = 60° ....................................................... 84
Σχήμα 5.10: Καμπύλες ίσων μετατοπίσεων us, r = s = 0.2, ψ = 90° ..................................................... 85
Σχήμα 5.11: Καμπύλες ίσων μετατοπίσεων uz, r = s = 0.2, ψ = 45° ..................................................... 85
Σχήμα 5.12: Καμπύλες ίσων τάσεων σ3, r = s = 0.2, ψ = 45°................................................................ 86
Σχήμα 5.13: Καμπύλες ίσων τάσεων σz, r = s = 0.8, ψ = 45° ................................................................ 86
Σχήμα 5.14: Τροχιές κυρίων τάσεων, r = s = 0.2, ψ = 45°.................................................................... 87
Σχήμα 5.15: Μεταβολή του λόγου uzmax/uzmax,iso σύμφωνα με την κλίση ψ για διαφορετικές τιμές r,s . 87
Σχήμα 5.16: Μεταβολή του λόγου uxmax/uxmax,iso σύμφωνα με την κλίση ψ για διαφορετικές τιμές r,s . 88
Σχήμα 5.17: Συγκλίσεις οροφής και δαπέδου, r = s = 0.8 (θέση μετώπου στον κατακόρυφο άξονα,

x/R=0) ............................................................................................................................................ 89
Σχήμα 5.18: Συγκλίσεις οροφής και δαπέδου, r = s = 0.4 ..................................................................... 90
Σχήμα 5.19: Συγκλίσεις οροφής και δαπέδου, r = s = 0.2 ..................................................................... 91
Σχήμα 5.20: Συγκλίσεις οροφής και δαπέδου, r = s = 0.1 ..................................................................... 92
Σχήμα 6.1: Η περιβάλλουσα αστοχίας Mohr-Coulomb......................................................................... 97
Σχήμα 6.2: Η πυραμίδα του κριτηρίου Mohr – Coulomb...................................................................... 97
Σχήμα 6.3: Η διάδοση της ρωγμής σύμφωνα με τον Griffith................................................................ 98
Σχήμα 6.4: Το κριτήριο αστοχίας Griffith ............................................................................................. 99
Σχήμα 6.5: Συσχέτιση κριτηρίων Hoek-Brown, Griffith.....................................................................100
Σχήμα 6.6: Εκτίμηση της παραμέτρου mi από σειρά τριαξονικών δοκιμών σε ασβεστόλιθο .............101



11

Σχήμα 6.7: Σύγκριση των κριτηρίων H-B, G, E-P ..............................................................................103
Σχήμα 6.8: Σύγκλιση Newton-Raphson (a) και τροποποιημένη (b) σε διαφορετικά βήματα φόρτισης

.....................................................................................................................................................111
Σχήμα 6.9: Παράθυρο ελέγχου της επίλυσης στο x-fem.....................................................................111
Σχήμα 6.10: Συμπεριφορά της βραχομάζας σύμφωνα με τις οικογένειες ασυνεχειών (Hoek) ...........112
Σχήμα 6.11: Αστοχία στην ασυνέχεια σύμφωνα με τον Paton............................................................113
Σχήμα 6.12: Αστοχία σύμφωνα με το κριτήριο Jaeger-Cook..............................................................114
Σχήμα 6.13: Μεταβολή της αντοχής με την γωνία β ...........................................................................115
Σχήμα 6.14: Κύριο σύστημα ως προς το καθολικό .............................................................................116
Σχήμα 6.15: Προσανατολισμός του συστήματος αναφοράς της ασυνέχειας ......................................117
Σχήμα 6.16: Αναπαράσταση μιας ασυνέχειας με την στερεογραφική προβολή .................................117
Σχήμα 6.17: Το παράθυρο με τις παραμέτρους για την ανισότροπη πλαστικότητα............................120
Σχήμα 7.1: Ζώνες αστοχίας σε σήραγγα σε κατακερματισμένο ασβεστόλιθο ....................................126
Σχήμα 7.2: Λόγος συνοχής προς σci συναρτήσει του mi και του GSI..................................................128
Σχήμα 7.3: Γωνία τριβής φ, συναρτήσει του mi και του GSI ..............................................................128
Σχήμα 7.4: Σύγκλιση συναρτήσει της πίεσης υποστήριξης.................................................................130
Σχήμα 7.5: Εύρος πλαστικής ζώνης συναρτήσει του συντελεστή αποτόνωσης λ ...............................130
Σχήμα 7.6: Σύγκλιση συναρτήσει του συντελεστή αποτόνωσης.........................................................131
Σχήμα 7.7: Διάγραμμα αριθμητικής σύγκλισης ..................................................................................131
Σχήμα 7.8: Αποδιοργάνωση της βραχομάζας, παραμορφώσεις σε κλίμακα 1 προς 1 ........................132
Σχήμα 7.9: Ζώνες αστοχίας στην ανισότροπη βραχομάζα ..................................................................132
Σχήμα 7.10: Ακτίνα πλαστικής ζώνης, αναλυτική και αριθμητικές λύσεις.........................................133
Σχήμα 7.11: Διάγραμμα σχεδιασμού κατά Hoek & Marinos (2000) ..................................................134



Πίνακας Πινάκων

Πίνακας 2.1: Κώδικας για τον υπολογισμό του ανισότροπου [D] ........................................................ 36
Πίνακας 3.1: Μεταβολή καθιζήσεων σύμφωνα με τα r, s για ψ=45°.................................................... 52
Πίνακας 4.1: Αριθμητική εφαρμογή της λύσης του Bray ..................................................................... 61
Πίνακας 4.2: Ισότροπη επίλυση ............................................................................................................ 63
Πίνακας 6.1: Εκτίμηση της μονοαξονικής αντοχής σε θλίψη .............................................................101
Πίνακας 6.2: Προτεινόμενες τιμές mi ..................................................................................................102
Πίνακας 6.3: Ελαστοπλαστικός υπολογισμός στο x-fem ....................................................................107
Πίνακας 6.4: Υπολογισμός του συντελεστή r στο x-fem ....................................................................109
Πίνακας 6.5: Υπολογισμός του συντελεστή fac_plast στο x-fem .......................................................109
Πίνακας 6.6: Τιμές JRC σύμφωνα με την τραχύτητα των ασυνεχειών ...............................................114
Πίνακας 6.7: Υπολογισμούς δυναμικού αστοχίας...............................................................................120
Πίνακας 6.8: Δυναμικό πλαστικών παραμορφώσεων .........................................................................121
Πίνακας 6.9: Υπολογισμός C1,C2,C3 για το ανισότροπο υλικό ...........................................................122
Πίνακας 7.1: Πίνακας GSI κατά Hoek-Marinos, 2000........................................................................127
Πίνακας 7.2: Εισαγωγή δεδομένων, υπολογισμός πρωτογενών μεγεθών ...........................................129
Πίνακας 7.3: Πίνακας υπολογισμών....................................................................................................129



Πίνακας συμβόλων

σx, σy, σz   - ορθές τάσεις
τxy, τyz, τzx   - διατμητικές τάσεις
σ1, σ2, σ3   - κύριες τάσεις
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Ε, ν, E’, G’, ν’   - ελαστικές σταθερές, εγκάρσια ισότροπο υλικό
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p, pi   - πίεση, εσωτερική πίεση λόγω αποτόνωσης ή μέτρων υποστήριξης
λ   - συντελεστής αποτόνωσης
W, H   - πλάτος, ύψος, άξονες έλλειψης
E0, ν’0, n, n’   - βοηθητικές παράμετροι – λύση Bray για την σήραγγα σε ανισότροπο μέσο
f   - δυναμικό αστοχίας
Ι1, Ι2, Ι3   - αναλλοίωτες τανυστή τάσεων
J2 ή (√J’2)², J3   - αναλλοίωτες του αποκλίνων τανυστή τάσεων
θ    - γωνία του Lode
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Ns   - συντελεστής υπερφόρτισης
Κp   - συντελεστής παθητικής ώθησης (Rankine)
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σcm   - αντοχή της βραχομάζας
mi   - παράμετρος καμπυλότητας του άρρηκτου πετρώματος – κριτήριο  Hoek-Brown
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δ   - γωνία διόγκωσης κατά την ολίσθηση
a   - διόγκωση βραχομάζας κατά την αστοχία – Hoek-Brown
A, κ   - ποσότητες κράτυνσης
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r   - ελαστοπλαστικός συντελεστής
ψ   - διάνυσμα, έλλειμα ισορροπίας
i   - γωνία τριβής λόγω τραχύτητας – Patton
JRC   - τραχύτητα κατά  Barton
φb   - βασική γωνία τριβής
β   - γωνία της ασυνέχειας ως προς την κύρια τάση – Jaeger-Cook
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n   - διάνυσμα κάθετο στο επίπεδο της ασυνέχειας
h   - διάστημα παραγώγισης



Περίληψη

Στον χώρο της περίληψης παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή της διπλωματικής εργασίας και
η διάθρωσή της σε κεφάλαια. Η εργασία είναι χωρισμένη σε οκτώ κεφάλαια.

Η εργασία αυτή ασχολείται με διάφορα θέματα σχετικά με την συμπεριφορά των πετρωμάτων και
της μάζας πετρώματος, θεωρουμένων ως ανισότροπων υλικών και πως αυτή μπορεί να επηρεάσει τον
σχεδιασμό και την κατασκευή υπογείων έργων ειδικότερα αλλά και λοιπών γεωτεχνικών έργων
γενικότερα. Η ανάλυση γίνεται με αριθμητικές μεθόδους και συγκεκριμένα με την μέθοδο των
πεπερασμένων στοιχείων. Όπου χρειάζεται αναπτύσσονται αναλυτικές και προγραμματιστικές
τεχνικές.

Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή. Εκτίθονται οι στόχοι της εργασίας. Περιγράφεται το φυσικό
πρόβλημα και αναφέρονται τα θεωρητικά και υπολογιστικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για να
αντιμετωπιστεί.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των καταστατικών μοντέλων που
ισχύουν στην ισότροπη αλλά και στην ανισότροπη ελαστική συμπεριφορά. Παρουσιάζεται η
υλοποίηση στο πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων.

Το τρίτο κεφάλαιο είναι μια εφαρμογή της ανισότροπης ελαστικότητας. Εξετάζεται η φόρτιση
ενός ανισότροπου ημίχωρου. Το ανισότροπο υλικό της εφαρμογής είναι η θεώρηση ισοδύναμου
συνεχούς μέσου για κάποιο ασυνεχές μέσο.

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η διερεύνηση της επιρροής της ανισοτροπίας της στρωματώδους
βραχομάζας στην διάνοιξη σηράγγων. Παρατίθεται η αναλυτική λύση του Bray και πλήρης
διερεύνηση με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.

Το πέμπτο κεφάλαιο επεκτείνει την ανάλυση του τέταρτου κεφαλαίου στις τρεις διαστάσεις,
εξετάζοντας την επιρροή του μετώπου εκσκαφής σε ανισότροπη βραχομάζα.

Στο έκτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα απαραίτητα εφόδια για τον προγραμματισμό της μη
ισότροπης πλαστικότητας. Γίνεται αναφορά στα ισότροπα κριτήρια, στην ελαστοπλαστική
συμπεριφορά εν γένει, στα ανισότροπα κριτήρια και τέλος στις προγραμματιστικές τεχνικές.

Στο έβδομο κεφάλαιο, γίνονται αριθμητικές εφαρμογές σε υπόγεια έργα, με βραχομάζες που
παρουσιάζουν ελαστοπλαστική συμπεριφορά και ειδικότερα ανισότροπη πλαστικότητα.

Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συνολικά συμπεράσματα της εργασίας, γίνεται ο
επίλογος με την ανάπτυξη των πλεονεκτημάτων αλλά και των ελλείψεων αυτής της εργασίας.
Καταλήγουμε αιτιολογημένα στην διατύπωση των συμπερασμάτων για την εργασία και διαπιστώνεται
ότι εκπληρώθηκαν οι αρχικοί στόχοι που τέθηκαν. Τέλος θέτονται οι προοπτικές για την συνέχισή της.

Η εργασία κλείνει με τον βιβλιογραφικό πίνακα.



Abstract

In the abstract a short description, of a diploma thesis, as well as, its division in chapters is laid
out. On diploma thesis there are eight chapters.

This work is on the anisotropic behaviour of the rock and how this can affect the design and
construction of underground structures such as tunnels specifically and geotechnical structures in
general. The analysis is done with numerical methods, specifically with the Finite Elements Method.
Some programming techniques are developed.

In the first chapter, that is the introduction and the physical problem and the goals set for the
diploma thesis are presented. Some tools, like the software are presented.

In the second chapter, a presentation of the constitutive laws concerns isotropic and anisotropic
elastic behaviour. Finally, the application and realization to the finite elements program.

The third chapter is an application of the anisotropic elasticity. The loading of an anisotropic half-
space is examined. The anisotropic material is an equivalent continuum medium for the regularly
jointed rock-mass.

In the fourth chapter a research is done on the effect of the anisotropic stratified rock-mass in
tunneling. The Bray analytical solution is presented then a full research by the method of finite
elements.

The fifth chapter extends the analysis of the fourth chapter to the three-dimensions, inquiring the
effect of the excavation area to the anisotropic rock-mass.

In the sixth chapter, the required tools are developed for the analysis and programming of the
anisotropic plasticity. A reference is done on the isotropic criterions, on the elastoplasic behaviour
generally, on the anisotropic criterions and finally on the programming techniques.

In the seventh chapter, there are presented some applications of the elastoplastic behaviour –
specifically anisotropic plasticity – of the rock mass, on the underground structures.

Finally the eighth chapter is the conclusions and assumptions. We come to the conclusion – having
a cause – of the formality of the consummations about the diploma thesis, and we realize that the
primal goals set, have been achieved. Then we can think about the abilities of the continuation of the
diploma thesis.

A bibliography table is attached at the end of the diploma thesis.



1 Εισαγωγή – Γενικότητες

Σχήμα 1.1: (Φωτογραφία εξώφυλλου) κάτοψη διακλάσεων στο μακρύ σκέλος μίας πτυχής. Φλύσχης
Γαβρόβου – Τρίπολης στην περιοχή Κάτω Καλαβρούζας, Αιτολοκαρνανίας (Κουκουβέλας, 1998)

Η διπλωματική εργασία αυτή, ασχολείται με την επιρροή της ανισοτροπίας της βραχομάζας, στον
σχεδιασμό υπογείων έργων. Η ανάπτυξη των θεμάτων της διπλωματικής γίνεται στα έξι κεφάλαια που
ακολουθούν και στον επίλογο (όγδοο κεφάλαιο). Η διερεύνηση γίνεται με αριθμητικές μεθόδους και
αναλυτικές λύσεις. Η εργασία είναι τεκμηριωμένη με την κατάλληλη βιβλιογραφία και αρθρογραφία,
πίνακας των οποίων υπάρχει στο τέλος της εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία συνοπτική
παρουσίαση του φυσικού προβλήματος, μία περιγραφή των υλικών και των εργαλείων που
χρησιμοποιούνται για να γίνει η διερεύνηση.

1.1 Η ανισοτροπία
Η ύλη μπορεί να παρουσιαστεί σε τέσσερις φυσικές καταστάσεις: Στην αέρια φάση, την υγρή, την

στερεά και το πλάσμα. Με την στερεά φάση ασχολείται η φυσική της στερεάς κατάστασης σε
θεωρητικό επίπεδο και η τεχνική μηχανική σε εφαρμοσμένο. Το χαρακτηριστικό της στερεάς
κατάστασης είναι πως τα μόρια της ύλης βρίσκονται σε πολύ μικρές αποστάσεις ώστε οι μοριακές
κινήσεις να είναι πολύ μικρές και να περιορίζονται σε ταλαντώσεις. Είναι δε πολύ συνηθισμένο στην
στερεά κατάσταση, τα μόρια να είναι οργανωμένα σε κρυστάλλους.

Οι ιδιότητες της στερεάς κατάστασης περιγράφονται από φυσικές παραμέτρους όπως η
πυκνότητα, το μέτρο ελαστικότητας, η ταχύτητα διάδοσης διαμήκων και εγκαρσίων κυμάτων, η
ηλεκτρική αγωγιμότητα, η θερμοχωρητικότητα κ.α. Ανάλογα με την οργάνωση και την μεταβολή των
ιδιοτήτων της ύλης στο χώρο γίνονται οι εξής διαχωρισμοί:

Ομοιογένεια   όταν σε όλο των χώρο επικρατούν οι ίδιες ιδιότητες της ύλης. Τα μέταλλα συνήθως
είναι ομοιογενή. Η άμμος είναι ένα ακόμα παράδειγμα.

Ανομοιογένεια   όταν αλλάζουν οι ιδιότητες της ύλης από σημείο σε σημείο. Κάποιο ομοιογενές
υλικό μπορεί να αποκτήσει ανομοιογένεια με κατάλληλη επεξεργασία π.χ. ανομοιόμορφη
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θέρμανση και ψύξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανομοιογενούς μάζας είναι η ίδια η Γη, όπου οι
φυσικές ιδιότητες και η σύσταση μεταβάλλεται με το βάθος.

Ετερογένεια   μία ειδική περίπτωση της ανομοιογένειας, συνήθως όταν έχουμε διαφοροποίηση των
συστατικών της ύλης. Το σκυρόδεμα είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, όταν εξετάζεται στην
μικροκλίμακά του. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο γεωλογικός σχηματισμός του
φλύσχη, ο οποίος περιέχει διάφορες φάσεις όπως την ψαμμιτική, την ιλυολιθική, ασβεστολιθική
κ.α.

Ισοτροπία   όταν οι ιδιότητες της ύλης δεν αλλάζουν με την διεύθυνση στον χώρο. Ένα τέτοιο υλικό
ονομάζεται ισότροπο ή ισοτροπικό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ορισμένα βιομηχανικά
προϊόντα όπως τα περισσότερα πλαστικά ή το αλουμίνιο.

Ανισοτροπία   όταν οι ιδιότητες της ύλης μεταβάλλονται με την διεύθυνση στον χώρο. Ένα τέτοιο
υλικό ονομάζεται ανισότροπο ή ανισοτροπικό.

Ανισοτροπία παρουσιάζεται σε πολλά φυσικά και τεχνητά υλικά.  Το ξύλο είναι το
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα  ανισότροπου φυσικού υλικού (Σχήμα 1.1). Το ξύλο αποτελείται από
πολλές ίνες, συγκολλημένες με φυσικό τρόπο. Έτσι, οι μηχανικές ιδιότητες του ξύλου κατά την
διεύθυνση των ινών είναι ανώτερες από τις ιδιότητες κάθετα στην διεύθυνση των ινών. Για
παράδειγμα η αντοχή σε θλίψη κατά την διεύθυνση των ινών μπορεί να φτάσει έως και 10 φορές
περισσότερο της αντοχής στην κάθετη διεύθυνση. Επιπλέον στην ισχυρή διεύθυνση παρουσιάζεται
ψαθυρή συμπεριφορά ενώ στην αδύναμη συνήθως παρουσιάζεται όλκιμη. Για τον λόγο αυτό,
εντοπίζονται τα επίπεδα αδυναμίας των ξύλων ώστε να χρησιμοποιούνται κατάλληλα φορτιζόμενα,
κατά την ισχυρή διεύθυνση.

Σχήμα 1.1: Κοκκινόξυλο, κομμένο κατά τα επίπεδα αδυναμίας (ίνες)

Φυσικά υλικά που παρουσιάζουν ανισοτροπία είναι και τα ορυκτά. Τα ορυκτά συνήθως περιέχουν
κρυστάλλους, όταν δε είναι διατεταγμένοι σε κρυσταλλικά συστήματα, παρουσιάζουν έντονη
ανισοτροπία που εκδηλώνεται με επίπεδα αδυναμίας και σχιστότητας. Στο Σχήμα 1.2 φαίνονται
κρύσταλλοι ορυκτού χαλαζία, κομμένοι κατά δεκαοκτάεδρα όπως το σχήμα των μικροκρυστάλλων
του χαλαζία. Η ανισοτροπία στα ορυκτά δεν εκδηλώνεται μόνο στις μηχανικές ιδιότητες αλλά και στις
υπόλοιπες φυσικές ιδιότητες. Τέλος, η ανισοτροπία στα ορυκτά δεν επηρεάζει μόνο τον τρόπο χρήσης
τους αλλά και τις μεθόδους εξόρυξης και κατεργασίας.
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Σχήμα 1.2: Κρύσταλλοι χαλαζία

Η ανισοτροπία δεν χαρακτηριστικό μόνο φυσικών αλλά και αρκετών τεχνητών υλικά. Η
κατηγορία των υλικών που είναι ιδιαίτερα ανισότροπη είναι τα σύνθετα υλικά. Ένα τέτοιο υλικό είναι
και το οπλισμένο σκυρόδεμα, στο οποίο παρουσιάζονται αυξημένες μηχανικές ιδιότητες κατά την
διεύθυνση των οπλισμών. Το fiber glass είναι ένα ακόμα τέτοιο υλικό. Τεχνολογικά επιτεύγματα της
εποχής μας είναι τα ανθρακονήματα (Σχήμα 1.3), υλικά ιδιαίτερα ανισότροπα. Κατασκευάζονται από
στρώματα (layers) που αποτελούνται από ίνες άνθρακα, γυαλί ή και συνθετικά υλικά όπως
polycarbonite και πολυμερή.

Σχήμα 1.3: Στρώματα (layers) από ανθρακονήματα

1.2 Πετρώματα – βραχομάζα
Οι διάφορες γεωλογικές διεργασίες συμβάλουν 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. Όταν τα πετρώματα
αποσαθρώνονται σε ιζήματα, τα ιζήματα με διεργασίες που γίνονται συνήθως στις λεκάνες θαλασσών
και λιμνών μετατρέπονται σε ιζηματογενή πετρώματα με την διαδικασία της διαγένεσης. Τέλος τα
πετρώματα όταν βρεθούν σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας, μεταμορφώνονται σε
μεταμορφωμένα πετρώματα. Στο Σχήμα 1.1 παρουσιάζεται συνοπτικά ο κύκλος των πετρωμάτων.
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Σχήμα 1.1: Κύκλος πετρωμάτων

Τα πυριγενή πετρώματα (εκρηξιγενή και πλουτώνια) έχουν συνήθως ισότροπη συμπεριφορά.
Αυτό οφείλεται στην διαδικασία σχηματισμού τους η οποία είναι η πήξη του μάγματος. Τα
μεταμορφωμένα πετρώματα όμως σχηματίζονται σε καθεστώς υψηλών πιέσεων με την διαδικασία της
μεταμόρφωσης. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η ανάκτηση χαρακτηριστικών επιπέδων
αδυναμίας – σχιστότητα – και ανισότροπων ιδιοτήτων. Οι ανισότροπες ιδιότητες αφορούν και την
ελαστική συμπεριφορά των πετρωμάτων αλλά και την κατάσταση αστοχίας η οποία γίνεται κατά τα
χαρακτηριστικά επίπεδα αδυναμίας – σχισμού. Στο  Σχήμα 1.2 φαίνεται ένα δείγμα από γνεύσιο, ένα
μεταμορφωμένο πέτρωμα με χαρακτηριστικά επίπεδα σχιστότητας. Ένα ακόμα παράδειγμα τέτοιων
πετρωμάτων είναι οι σχιστόλιθοι. Επιπλέον το μάρμαρο το οποίο είναι φαινομενικά ισότροπο,
παρουσιάζει συνήθως τρία χαρακτηριστικά επίπεδα αδυναμίας. Η εξόρυξη του μαρμάρου γίνεται
σύμφωνα με τα επίπεδα αδυναμίας του όμως φαίνεται και στο Σχήμα 1.3, όπως και η κοπή και η
κατεργασία του.

Σχήμα 1.2: Γνεύσιος
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Σχήμα 1.3: Εξόρυξη μαρμάρου

Η τελευταία κατηγορία πετρωμάτων – τα ιζηματογενή πετρώματα – έχουν το χαρακτηριστικό της
στρωσιγένειας. Η στρωσιγένεια οφείλεται στην διεργασία της διαγένεσης και μπορεί να προσδώσει
χαρακτηριστικά ανισοτροπίας ή και ετερογένειας. Η στρωσιγένεια προσδίδει στα πετρώματα επίπεδα
αδυναμίας και μειωμένων μηχανικών χαρακτηριστικών. Εν τούτοις υπάρχουν αρκετά ιζηματογενή
πετρώματα τα οποία έχουν ισότροπες ιδιότητες, όπως ο συμπαγής ασβεστόλιθος (χημικό ίζημα).

Τα ιζηματογενή πετρώματα αποτελούν είτε αυτόνομα πετρώματα, είτε τμήματα γεωλογικών
σχηματισμών όπως αυτός του φλύσχη. Στο Σχήμα 1.4 φαίνεται μια ατεκτονική δομή ιζηματογενούς
πετρώματος. Πρόκειται για λιγνίτες στην περιοχή της Πτολεμαΐδας με έντονη στρωμάτωση. Η
στρωμάτωση ορίζεται από εναλλασσόμενες περιόδους ιζηματογένεσης και τυρφογένεσης.

Σχήμα 1.4: Λιγνίτες Πτολεμαΐδας

1.2.1 Βραχομάζα

Τα πετρώματα, κοντά στην επιφάνεια, παρουσιάζονται με κάποια δομή η οποία περιέχει
ασυνέχειες, ρήγματα, διακλάσεις και άλλα δομικά χαρακτηριστικά. Απλουστευμένα μπορούμε να
πούμε πως η βραχομάζα αποτελείται από τα πετρώματα με τις ασυνέχειές τους. Οι ασυνέχειες είναι
είτε συγγενετικές όπως η σχιστότητα των μεταμορφωμένων πετρωμάτων είτε μεταγενετικές όπως τα
συστήματα ασυνεχειών που προέρχονται από τον τεκτονισμό. Στο Σχήμα 1.1, φαίνεται κάποιος
ασβεστόλιθος ο οποίος έχει υποστεί έντονο τεκτονισμό με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ασυνέχειες
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και πτυχές πλέον της στρωσιγένειας (περιοχή Κρήτης). Ο κλάδος της τεχνικής μηχανικής που
ασχολείται με την βραχομάζα και την μηχανική συμπεριφορά της, είναι η βραχομηχανική.

Σχήμα 1.1: Έντονα τεκτονισμένο πέτρωμα

Η βραχομάζα ή μάζα πετρώματος μπορεί να συμπεριφερθεί ισότροπα ή ανισότροπα ανάλογα με
το πλήθος των τα περιεχόμενων συστημάτων ασυνεχειών. Κατά τους Hoek, Brown (1980), όταν η
βραχομάζα περιέχει περισσότερα από 4 συστήματα ασυνεχειών, μπορεί να συμπεριφερθεί ισότροπα
και η αστοχία να περιγραφεί με το κριτήριο Hoek-Brown. Στις περιπτώσεις που τα συστήματα
ασυνεχειών είναι 1 – 3 η συμπεριφορά μπορεί να είναι έντονα ανισότροπη τόσο στην ελαστική
συμπεριφορά όσο και κατά την κατάσταση αστοχίας.

Στο Σχήμα 1.2 φαίνεται ένα στερεοσκοπικό ζεύγος από τον γεωλογικό σχηματισμό του φλύσχη. Ο
φλύσχης είναι ετερογενής σχηματισμός, όταν εξετάζεται δε, στην μακροσκοπική κλίμακα είναι
συνήθως ανισότροπος. Οι εναλλαγές των πετρωμάτων, ειδικά οι ιλυολιθικές, αποτελούν επίπεδα
αδυναμίας και μειωμένων μηχανικών χαρακτηριστικών. Ο φλύσχης συνδέεται με την τεκτονική
εξέλιξη κλείνοντας την ιζηματογένεση πριν την κύρια πτύχωση – ορογένεση. Για τον λόγο αυτό
μπορεί να παρουσιαστεί ως ιδιαίτερα τεκτονισμένος και διαταραγμένος, ώστε να συμπεριφέρεται
ισότροπα, αλλά μπορεί να παρουσιαστεί και με λιγότερο τεκτονισμένη δομή, όπως αυτή του Σχήματος
1.2, ώστε να συμπεριφέρεται ανισότροπα.

Σχήμα 1.2: Στερεοσκοπικό ζεύγος σχηματισμού φλύσχη



Εισαγωγή – Γενικότητες 27

1.3 Τα υπόγεια έργα
Ως υπόγεια έργα χαρακτηρίζονται τα τεχνικά έργα που γίνονται κάτω από την επιφάνεια, μέσα

στο έδαφος ή στην βραχομάζα. Τέτοια έργα είναι οι υπόγειοι αποθηκευτικοί χώροι, οι υπόγειοι
σταθμοί αυτοκινήτων, τα metro και οι σήραγγες εν γένει (οδικές, σιδηροδρομικές, υδραυλικές και οι
μεταλλευτικές στοές). Σε αντίθεση με τα επιφανειακά έργα και δη τα οικοδομικά, μπορούν να είναι
αυτοφερόμενες κατασκευές με κύρια φόρτιση το ίδιο βάρος των υπερκείμενων γαιών.

Ο σχεδιασμός των υπογείων έργων γίνεται κατά το στάδιο της μελέτης του έργου αλλά και κατά
το στάδιο κατασκευής καθώς οι γεωλογικές συνθήκες, που γίνονται απόλυτα γνωστές κατά την
κατασκευή, είναι σημαντικός παράγοντας στον σχεδιασμό. Η μελέτη περιλαμβάνει συνήθως την
γεωλογική έρευνα, την γεωτεχνική διερεύνηση και τα στάδια της ανάλυσης. Η ανάλυση γίνεται με
αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους όπου λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες, όπως η παρουσία
υπογείων υδάτων, ρήγματα, ανισοτροπία κ.α.

Οι γεωλογικές συνθήκες μπορούν να συμπαρασύρουν και τις μεθόδους κατασκευής αυτών των
έργων. Οι κυριότερες μέθοδοι κατασκευής που χρησιμοποιούνται είναι: Οι συμβατικές μέθοδοι – π.χ.
μηχανικός εκσκαφέας σε χαλαρή βραχομάζα ή εδάφη και η χρήση εκρηκτικών υλών σε βραχομάζα
καλής ποιότητας. Οι μηχανοποιημένες μέθοδοι π.χ. TBM, EPB, roadheader κ.α.

Μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση – σχεδιασμό των υπογείων έργων
είναι η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων.

1.4 Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχειών – το πρόγραμμα x-fem
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, μπορούμε να τα
επιλύσουμε με την βοήθεια των πεπερασμένων στοιχείων (Κοζάνης, Σακελλαρίου, 1999).

Το 1996 στα πλαίσια της Διπλωματικής Εργασίας του Σ. Κοζάνη (Κοζάνης, 1996) άρχισε η
ανάπτυξη του κώδικα x-fem. Το x-fem είναι ένα πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων, το οποίο
μπορεί να αναλύσει τρισδιάστατα προβλήματα μη γραμμικής συμπεριφοράς.

Το x-fem αναπτύχθηκε σε περιβάλλον Unix, σε γλώσσα προγραμματισμού C++ και είναι
διαθέσιμο σε διάφορα “Unixoid” συστήματα όπως το Linux, το Irix (της Silicon Graphics), το HP-UX
(της Hewlett  Packard). Από το 1996 έως σήμερα, το πρόγραμμα έχει εξελιχθεί αρκετά, στα πλαίσια
της διδακτορικής διατριβής του Στέφανου Κοζάνη.

Το x-fem έχει την δυνατότητα εκμετάλλευσης όλης της μνήμης ενός συστήματος για την επίλυση.
Διαθέτει διάφορους τύπους στοιχείων. Δυνατότητα εισαγωγής φορτίων μεταβαλλόμενων με το βάθος
(υδροστατικές πιέσεις), εισαγωγή του λόγου επιτόπου τάσεων k, εισαγωγή μαζικών δυνάμεων.
Περιέχει αρκετά κριτήρια αστοχίας, κυρίως γεωτεχνικής φύσεως. Παρέχει έξοδο τρισδιάστατων
γραφικών και βοηθήματα για την προετοιμασία των δεδομένων. Ακόμα αξιοσημείωτη είναι η
δυνατότητά του να εισάγει DTM – ψηφιακά μοντέλα εδάφους και να υπολογίζει τις επί τόπου τάσεις
σε διάφορες γεωμορφές (βουνά – κοιλάδες – πρανή κ.α.)
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Σχήμα 1.1: Το πρόγραμμα x-fem

Η ανάλυση για την συγγραφή αυτής της εργασίας έγινε με την χρήση του x-fem, έτσι επιμέρους
δυνατότητές του παρουσιάζονται μέσα στην εργασία. Ακόμα στα πλαίσια της εργασίας έγινε
ανάπτυξη νέου κώδικα που ενσωματώθηκε στο x-fem. Τμήματα αυτού του κώδικα παρουσιάζονται
στα αντίστοιχα κεφάλαια.



2 Η ελαστική συμπεριφορά των ανισότροπων υλικών

Η συμπεριφορά των υλικών με ελαστική – γραμμική συμπεριφορά εξετάζεται από την θεωρία της
ελαστικότητας. Η θεωρία της ελαστικότητας χρησιμοποιεί μαθηματικά εργαλεία, όπως ο τανυστικός
λογισμός και την φυσική των στερεών σωμάτων για να επιλύσει προβλήματα ελαστικότητας που
αντιμετωπίζει ο μηχανικός. Οι νόμοι της θεωρίας της ελαστικότητας αφορούν σε ισότροπα αλλά και
ανισότροπα υλικά.

Βασικές έννοιες της θεωρίας ελαστικότητας αλλά και της τεχνικής μηχανικής γενικότερα, 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
τάξεως. Οι τανυστές δευτέρας τάξεως, για την περίπτωση τρισδιάστατου χώρου, μπορούν να
παρασταθούν με την βοήθεια μητρώων διαστάσεως 3x3. Επιπλέον, οι τανυστές για την περίπτωση της
τάσης και της τροπής είναι συμμετρικοί, ειδικά στην μηχανική του συνεχούς μέσου. Εφεξής θα
αναφερόμαστε στην τάση με το σύμβολο σ και στην τροπή με το σύμβολο ε. Όταν περιγράφουμε τους
πλήρεις τανυστές, τότε η τάση και η τροπή ισοδυναμούν με: (Γδούτος, 1986)
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Η τάση και η τροπή στα προβλήματα ελαστικότητας συνδέονται μεταξύ τους με τους
καταστατικούς νόμους συμπεριφοράς. Η ισοτροπία και η ανισοτροπία αποτελούν δύο διαφορετικές
ομάδες καταστατικών νόμων.

Θα γίνει αρχικά αναφορά στην ισότροπη σχέση τάσεων – παραμορφώσεων και έπειτα στην
ανισότροπη. Τέλος θα παρατεθούν οι προγραμματιστικοί αλγόριθμοι που εφαρμόστηκαν στο x-fem.

2.1 Ισότροπη σχέση τάσεων παραμορφώσεων
Από την φυσική των στερεών σωμάτων (Alonso, Finn, 1980) είναι γνωστός ο νόμος του Hooke. Ο

νόμος του Hooke αποτελεί έναν καταστατικό νόμο ο οποίος εφαρμόζεται στην μονοδιάστατη
ανάλυση. Σύμφωνα με τον νόμο υπάρχει αναλογία μεταξύ της ασκούμενης δύναμης σε ένα ελατήριο
και της παραμόρφωσής του. Το ελατήριο δεν είναι κατ΄ανάγκη κάποιο σπειροειδές ελατήριο, μπορεί
να είναι οποιοδήποτε ελαστικό μέσον το οποίο εξετάζεται μονοδιάστατα, χαρακτηριστικό παράδειγμα
μάλιστα είναι η ράβδος. Ο νόμος του Hooke είναι γνωστός με την σχέση (2.1):
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ΚxΔu = F 2.1

Η σχέση (2.1) είναι μονοδιάστατη, 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 μητρωϊκά n τάξης, τότε η σχέση (2.1) μπορεί να γενικευτεί για ένα σύστημα n
βαθμών ελευθερίας:

[K].u = F 2.2

Το [K] είναι πίνακας nxn ενώ τα F,u διανύσματα στήλες, διάστασης n. Η (2.2) είναι μία 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], καλείται εφεξής μητρώο
δυστροπίας (stiffness matrix).

Η σχέση (2.1) μπορεί να γραφτεί σε όρους τεχνικής μηχανικής, με χρήση της τάσης και της
τροπής ως:

σ = Exε 2.3

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 (2.3) μετατρέπεται:

AE
Pll =∆ 2.4

2.1.1 Ο γενικευμένος νόμος του Hooke

Στην περίπτωση της ανάλυσης στις τρεις διαστάσεις, ο νόμος του Hooke μπορεί να γραφτεί με την
βοήθεια των παρακάτω σχέσεων:
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Οι παραπάνω σχέσεις μπορούν να γραφτούν σύμφωνα με την γραφή του τανυστικού λογισμού ως:

σij = Cijklεkl 2.5

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

[ ] [ ][ ] Τ= zxyzxyzyxpq
T

zxyzxyzyx C γγγεεετττσσσ 2.6

Ο πίνακας [Cpq] συνήθως γράφεται ως [D] σύμφωνα με την βιβλιογραφία των πεπερασμένων
στοιχείων (Zienkiewicz, 1971). Για την περίπτωση της ισότροπης ελαστικότητας ο [D] είναι
συμμετρικός και έχει δύο ανεξάρτητες παραμέτρους, το μέτρο ελαστικότητας E και τον λόγο Poisson
ν.
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Ο πίνακας [D] που τον καλούμε καμιά φορά «πίνακα υλικών» ή «πίνακα ελαστικών ιδιοτήτων»,
γράφεται ως:
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Οπότε η σχέση μεταξύ τάσεων και τροπών γράφεται ως:

σ = [D].ε 2.8

Η σχέση (2.8) μπορεί να γραφτεί αντίστροφα, με την βοήθεια του αντιστρόφου πίνακα του [D],
[Α]:

ε = [A].σ 2.9

Ο πίνακας [A] είναι επίσης συμμετρικός με τις δύο ανεξάρτητες παραμέτρους Ε,ν αλλά και G,
εξαρτημένη παράμετρος που υπολογίζεται από τα E, ν – G = ½E(1+ν):
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Παρατηρούμε ότι στην οριακή περίπτωση που ν=0.5, υπάρχει απροσδιοριστία στον υπολογισμό
του [D], ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο για τον πίνακα [A]. Η περίπτωση ν=0.5 αντιστοιχεί σε ισόογκη
παραμόρφωση και παρουσιάζεται στα ρευστά και στην πλαστικότητα.

2.2 Ανισότροπη σχέση τάσεων παραμορφώσεων
Θα ασχοληθούμε με τις περιπτώσεις της ορθοτροπικής ισοτροπίας καθώς και της εγκάρσιας

ισοτροπίας. Αυτές είναι και οι περιπτώσεις οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο πρακτικό ενδιαφέρον και
έχουν εφαρμογές στην βραχομηχανική, περιγράφοντας τις ιδιότητες της κανονικά κατακερματισμένης
– ανισότροπης βραχομάζας.

Ορίζεται τρισορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων x,y,z. Η ορθοτροπικά ισότροπη συμπεριφορά
μπορεί να περιγραφεί μέσω των ιδιοτήτων που επικρατούν στα τρία επίπεδα (xy, yz και zx) που είναι
κάθετα στους άξονες x,y,z. Έτσι κάθε επίπεδο χαρακτηρίζεται από τρεις παραμέτρους συμπεριφοράς,
συνεπώς ο συνολικός αριθμός παραμέτρων που περιγράφουν το υλικό, είναι εννέα. Η σχέση τάσεων –
τροπών δίνεται από μία σχέση της μορφής ε = [A]σ. Ο πίνακας [A] ορίζεται ως εξής:
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Παρατηρώντας τον πίνακα [A], φαίνεται να είναι ασύμμετρος και να διαθέτει 12 ανεξάρτητες
παραμέτρους αντί 9. Εν τούτοις, επειδή η συμμετρία του πίνακα είναι μια φυσική απαίτηση, θέτονται
σε ισχύ οι σχέσεις (2.2) μεταξύ των παραμέτρων, ώστε ο πίνακας να είναι συμμετρικός και να
κατασκευάζεται από 9 ανεξάρτητες παραμέτρους.
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Όταν ισχύει η εγκάρσια ισοτροπία, υπάρχει κάποιο επίπεδο (έστω το επίπεδο xy)  το οποίο έχει
ισότροπες ιδιότητες, ενώ για τα κάθετα επίπεδα στο επίπεδο ισοτροπίας, παρουσιάζονται διαφορετικές
ιδιότητες και ισχύει η ανισοτροπία. Σε αυτήν την περίπτωση ο πίνακας [Α] υπολογίζεται από την
σχέση (2.1) κάνοντας απαλοιφές στις παραμέτρους:

Ex = Ey = E

νxy = νyx = ν, νzx = νzy = ν’ 2.3

Gxz = Gyz = G’

Επιπλέον το Gxy = G δεν είναι ανεξάρτητη παράμετρος αλλά υπολογίζεται με τα E, ν –
G=½E(1+ν).

Οι παράμετροι νxz, νyz, υπολογίζονται με την βοήθεια των σχέσεων (2.2).

Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση της εγκάρσιας ισοτροπίας οι ανεξάρτητες παράμετροι είναι
πλέον 5, ήτοι 2 για την περιγραφή των ιδιοτήτων του επιπέδου ισοτροπίας και 3 για τα επίπεδα που
είναι κάθετα στο επίπεδο ισοτροπίας. Ο πίνακας [Α] γράφεται:
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2.2.1 Θερμοδυναμικοί περιορισμοί

Οι Amadei κ.α. (1987) θέτουν κάποιους περιορισμούς μεταξύ των ελαστικών παραμέτρων για τις
σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων, ώστε να ισχύουν οι θερμοδυναμικοί περιορισμοί που αφορούν την
ενέργεια παραμορφώσεως, η οποία πρέπει να είναι πάντα θετική. Για την περίπτωση του ορθοτροπικά
ισότροπου υλικού οι περιορισμοί δίνονται στις παρακάτω σχέσεις: (i = x,y,z j = x,y,z i ≠ j)

01,01 >>
iji GE

2.1

01 >− jiijνν 2.2

1-νzyνyz-νxyνyx-νxzνzx-νyxνxzνzy-νzxνxyνyz > 0 2.3

i

j
ji

i

j

E
E

E
E

<<− ν 2.4

Για την περίπτωση ενός εγκάρσια ισότροπου υλικού οι σχέσεις απλοποιούνται ως εξής:

E,E’,G,G’ > 0 2.5

-1 < ν < 1 2.6

'' E
E

E
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xz <<− ν 2.7

2
)1(

'2
)1(

'
ννν −<<−−
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E

E
E

xz 2.8

Το θερμοδυναμικό αυτό κριτήριο μπορεί να αναπαρασταθεί γραφικά σε άξονες νxz, ν, E/E’. Στο
Σχήμα 2.1 φαίνεται αυτή η γραφική αναπαράσταση.

Σχήμα 2.1: Θερμοδυναμικοί περιορισμοί κατά Amadei – εγκάρσια ισότροπο υλικό

Η επιφάνεια που είναι σχεδιασμένη στο Σχήμα 2.1 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.

2.2.2 Στροφή του συστήματος αναφοράς

Στις προηγούμενες παραγράφους εξετάστηκε η σχέση η ορθοτροπική και η εγκάρσια ισοτροπία,
για την περίπτωση που τα χαρακτηριστικά επίπεδα είναι προσανατολισμένα με το καθολικό σύστημα
συντεταγμένων XYZ. Στις περισσότερες εφαρμογές της βραχομηχανικής όπου υπάρχουν
χαρακτηριστικά επίπεδα ανισοτροπίας, είναι πιθανό έως βέβαιο αυτά τα επίπεδα να μην είναι
προσανατολισμένα με το καθολικό σύστημα συντεταγμένων. Συνήθως χρησιμοποιούνται διάφορα
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συστήματα για να προσανατολίσουν τα επίπεδα ως προς το καθολικό σύστημα. Ένα τέτοιο σύστημα
είναι η στερεογραφική προβολή (βλ. κεφάλαιο 6, παράγραφο 6.3.3). Το επίπεδο προσανατολίζεται
στον χώρο με την γωνία του αζιμουθίου β και την μέγιστη κλίση ψ.

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

Σχήμα 2.1: Αλλαγές συστήματος αναφοράς

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

Τότε ο πίνακας των συνημίτονων που περιλαμβάνει τον μετασχηματισμό και για τις τρεις γωνίες
β,ψ και θ γράφεται:
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Η γωνία θ είναι σημαντική στον μετασχηματισμό μόνο και μόνο όταν το υλικό συμπεριφέρεται
ορθοτροπικά ισότροπα, ενώ όταν συμπεριφέρεται εγκάρσια ισότροπα, δεν έχει καμία επιρροή. Ο
πίνακας [L] της 2.3, μετασχηματίζει τις συντεταγμένες του τοπικού συστήματος x,y,z σε
συντεταγμένες του καθολικού συστήματος X,Y,Z, μέσω της σχέσης (2.4):

[X,Y,Z]T=[L].[x,y,z]T 2.4
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Για να γίνει ο μετασχηματισμός του πίνακα [Α] από το τοπικό σύστημα στο καθολικό, δηλαδή για
να υπολογιστεί ο πίνακας [AXYZ] από τον [Axyz], είναι απαραίτητος ένας πίνακας στροφής [T’σ],
διαστάσεων 6x6. Ο πίνακας [T’σ] μπορεί να υπολογιστεί με την βοήθεια του τανυστικού λογισμού,
από τον πίνακα [L] και είναι ο εξής:

[ ]



























+++
+++
+++

=

xzzxxzzxxzzxzxzxzx

xzyzzyyzzyyzyzyzyz

xyyxxyyxxyyxyxyxyx

zzzzzzzzz

yyyyyyyyy

xxxxxxxxx

nlnlmnmnmlmlnnmmll
nlnlmnmnmlmlnnmmll
nlnlmnmnmlmlnnmmll

lnnmmlnml
lnnmmlnml
lnnmmlnml

T
222
222
222

'
222

222

222

σ
2.5

Ο μετασχηματισμός του πίνακα [A] γίνεται με την βοήθεια του πίνακα στροφής [T’σ] ως εξής:

[AXYZ]= [T’σ]T.[Axyz]. [T’σ] 2.6

Η σχέση μεταξύ των τάσεων και των τροπών στο καθολικό σύστημα συντεταγμένων είναι η
σχέση (2.7):

εXYZ = [AXYZ]σXYZ 2.7

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

[D] = [AXYZ]-1 2.8

2.3 Υλοποίηση
Το πρόγραμμα x-fem μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα ανισότροπης συμπεριφοράς, με χρήση

ορθοτροπικά ισότροπων ή εγκάρσια ισότροπων υλικών. Τα χαρακτηριστικά επίπεδα μπορεί να έχουν
τυχούσα διεύθυνση η οποία εκφράζεται σύμφωνα με την περιγραφή της παραγράφου 2.2.2.

Για τον υπολογισμό με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, είναι απαραίτητη η εκτίμηση
του  πίνακα υλικών [D] ώστε να υπολογίζονται τα τοπικά μητρώα δυστροπίας [Κe]:

[ ] [ ] [ ][ ] dVJBDBK
T

V
e ∫= 2.1

Τα βήματα για τον υπολογισμό του πίνακα [D] είναι τα εξής:

-Υπολογισμός του τοπικού πίνακα [Axyz]

-Υπολογισμός του πίνακα στροφής [T’σ]

-Υπολογισμός του καθολικού πίνακα [AXYZ] με την μέθοδο απαλοιφής του Gauss

-Αντιστροφή του [AXYZ], [D] = [AXYZ]-1

Ο χρήστης μπορεί να εισάγει τις ελαστικές ιδιότητες για τα ανισότροπα υλικά, με την βοήθεια  του
παραθύρου που απεικονίζεται στο Σχήμα 2.1. Γίνεται επιλογή του καταστατικού μοντέλου που θα
χρησιμοποιηθεί, μεταξύ ισότροπου, ανισότροπου (ορθοτροπικά 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.
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Σχήμα 2.1: Παράθυρο εισαγωγής ελαστικών ιδιοτήτων για τα ανισότροπα υλικά

Στον Πίνακα παρουσιάζεται ο κώδικας για τον υπολογισμό του ανισότροπου πίνακα υλικών [D].

Πίνακας 2.1: Κώδικας για τον υπολογισμό του ανισότροπου [D]
/** 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[mat].anisotropy==2){
  beta=0.00;
  psi=0.00;
  theta=0.00;
 }else if(material[mat].anisotropy==3||material[mat].anisotropy==4){
  beta=material[mat].a1*pi/180.00;
  psi=material[mat].a2*pi/180.00;
  theta=material[mat].a3*pi/180.00;
 }

/** Direction Cosines **/
 float lx,mx,nx;
 float ly,my,ny;
 float lz,mz,nz;
 A[1][1]=sin(beta+0.5*pi);
 A[2][1]=cos(beta+0.5*pi);
 A[3][1]=0.00;
 A[1][2]=cos(-1.00*psi)*sin(beta);
 A[2][2]=cos(-1.00*psi)*cos(beta);
 A[3][2]=sin(-1.00*psi);
 A[1][3]=cos(0.5*pi-psi)*sin(beta);
 A[2][3]=cos(0.5*pi-psi)*cos(beta);
 A[3][3]=sin(0.5*pi-psi);
 B[1][1]=cos(theta);
 B[2][1]=sin(theta);
 B[1][2]=-1.00*sin(theta);
 B[2][2]=cos(theta);
 B[3][3]=1.000;
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 lx=A[1][1]*B[1][1]+A[1][2]*B[2][1]+A[1][3]*B[3][1];
 ly=A[1][1]*B[1][2]+A[1][2]*B[2][2]+A[1][3]*B[3][2];
 lz=A[1][1]*B[1][3]+A[1][2]*B[2][3]+A[1][3]*B[3][3];
 mx=A[2][1]*B[1][1]+A[2][2]*B[2][1]+A[2][3]*B[3][1];
 my=A[2][1]*B[1][2]+A[2][2]*B[2][2]+A[2][3]*B[3][2];
 mz=A[2][1]*B[1][3]+A[2][2]*B[2][3]+A[2][3]*B[3][3];
 nx=A[3][1]*B[1][1]+A[3][2]*B[2][1]+A[3][3]*B[3][1];
 ny=A[3][1]*B[1][2]+A[3][2]*B[2][2]+A[3][3]*B[3][2];
 nz=A[3][1]*B[1][3]+A[3][2]*B[2][3]+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;
  }
 }

 if(material[mat].anisotropy==1||material[mat].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)/material[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[mat].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;
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 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[id].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 τον πίνακα [A], τον αντιστρέφει για να υπολογιστεί ο πίνακας
[D] και διατηρεί και τους δύο πίνακες στην μνήμη. Η 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.

2.4 Ανακεφαλαίωση
Έγινε μία συνοπτική αναφορά στις καταστατικές σχέσεις που ισχύουν στην ισότροπη αλλά και

στην ανισότροπη ελαστική συμπεριφορά. Ειδικότερα εξετάστηκε η ορθοτροπική και η εγκάρσια
ισοτροπία, ακόμα και στην περίπτωση που τα χαρακτηριστικά επίπεδα έχουν τυχαίο προσανατολισμό.
Διατυπώθηκαν οι θερμοδυναμικοί περιορισμοί που ισχύουν στις ελαστικές παραμέτρους.

Εκτέθηκε η υλοποίηση στο πρόγραμμα x-fem, με την περιγραφή των σταδίων υπολογισμού, της
επίδρασης με τον χρήστη αλλά και του αντίστοιχου κώδικα. Για την ώρα το x-fem στερείται
μηχανισμού ελέγχου των θερμοδυναμικών περιορισμών. Είναι όμως στα άμεσα σχέδια να υλοποιηθεί
κάτι τέτοιο.
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Εξετάζεται το πρόβλημα της κατανομής των τάσεων και των παραμορφώσεων που προκαλούνται
από την επιβολή ενός συγκεντρωμένου φορτίου σε ένα ανισότροπο ημίχωρο. Το ανισότροπο υλικό
από το οποίο αποτελείται ο ημίχωρος είναι εγκάρσια ισότροπο, έχει δηλαδή κάποιο χαρακτηριστικό
επίπεδο όπου ισχύει η ισοτροπία ενώ στα επίπεδα που είναι κάθετα στο χαρακτηριστικό επίπεδο
παρουσιάζονται διαφορετικές ιδιότητες.

Το πρόβλημα εκτός από την θεωρητική πτυχή του έχει και πρακτική σημασία. Είναι δυνατή η
διερεύνηση για την εύρεση ενός αντιπροσωπευτικού – ισοδύναμου ισότροπου υλικού, για την χρήση
του σε λογισμικό που κάνει ισότροπη θεώρηση. Ακόμα είναι χρήσιμο να καταφανούν οι αποκλίσεις
που μπορούν να παρουσιαστούν από την θεώρηση ισότροπης ή ανισότροπης συμπεριφοράς.

Από άποψη βραχομηχανικής, στην διερεύνηση αυτή εξετάζεται το πρόβλημα της θεμελίωσης επί
κανονικά κατακερματισμένου πετρώματος με μια χαρακτηριστική οικογένεια ασυνεχειών. Μεταξύ
των ασυνεχειών υπάρχει άρρηκτο πέτρωμα, ενώ οι ασυνέχειες μπορούν να είναι πληρωμένες με υλικό
απομειωμένων μηχανικών ιδιοτήτων. Η δυστροπία των ασυνεχειών είναι μειωμένη σε σχέση με αυτή
του άρρηκτου πετρώματος.

3.1 Το υλικό
Το υλικό, όπως προαναφέρθηκε, είναι εγκάρσια ισότροπο στην θεώρηση συνεχούς μέσου ενώ

στην πραγματικότητα είναι ασυνεχές. Επί του επιπέδου ισοτροπίας, το οποίο είναι παράλληλο με τα
επίπεδα των ασυνεχειών, ισχύει η γραμμική ελαστικότητα με ελαστικές παραμέτρους Ε (μέτρο
ελαστικότητας), ν (λόγος Poisson) και G (μέτρο ελαστικότητας σε διάτμηση), όπου το G μπορεί να
εκφραστεί ως συνάρτηση των δύο άλλων παραμέτρων. Οι ιδιότητες αυτές είναι οι του άρρηκτου
πετρώματος και μπορούν να προσδιοριστούν εργαστηριακά ή επιτόπου με την χρήση της κατάλληλης
μεθόδου.

Οι ασυνέχειες χαρακτηρίζονται και αυτές από ελαστικές ιδιότητες οι οποίες μπορούν να
εκφραστούν με την βοήθεια δύο παραμέτρων: kn (ορθή δυστροπία) και ks (διατμητική δυστροπία). Η
πραγματική συμπεριφορά των ασυνεχειών είναι μη γραμμική και οι παράμετροι kn και ks

μεταβάλλονται σύμφωνα με το τασικό πεδίο, εν τούτοις, η ανάλυση που γίνεται σε αυτό το κεφάλαιο
θεωρεί ελαστική και γραμμική συμπεριφορά των ασυνεχειών, προσέγγιση που είναι αρκετά
ρεαλιστική για αρκετές περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τον Goodman (1980), η ανάλυση μπορεί να γίνει με την θεώρηση συνεχούς μέσου,
με κατάλληλο μετασχηματισμό των ως άνω παραμέτρων και θεώρηση εγκαρσίως ισότροπου υλικού.
Κάθετα στο επίπεδο ισοτροπίας, το ισοδύναμο υλικό συμπεριφέρεται ελαστικά με μέτρο
ελαστικότητας E’. Όπως είναι αναμενόμενο, κατ’ αυτήν την διεύθυνση τέμνεται άρρηκτο πέτρωμα
μεν αλλά και ασυνέχειες δε. Αν η απόσταση μεταξύ των ασυνεχειών είναι S, τότε κατά τον Goodman
το ισοδύναμο μέτρο είναι:

SkEE n

11
'
1 += 3.1

  Παρόμοιος μετασχηματισμός γίνεται για να αποδοθεί στο ισοδύναμο υλικό ένα μέτρο
ελαστικότητας σε διάτμηση G’. Σύμφωνα πάλι με τον Goodman:
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SkGG s

11
'
1 += 3.2

 Οι χαρακτηριστικές - ανεξάρτητες παράμετροι για την συμπεριφορά ενός τέτοιου υλικού είναι 5.
Μέχρι στιγμής έχουν οριστεί τα δύο ζεύγη E,G – E’,G’. Η τελευταία παράμετρος για να περιγραφεί
πλήρως το ανισότροπο υλικό είναι ο λόγος Poisson ν’ (νnt).

Σύμφωνα πάντα, με τον Goodman η τιμή αυτή μπορεί να ληφθεί ως:

νν
E
E ''= 3.3

Η φυσική σημασία αυτού του λόγου, είναι η παραμόρφωση που προκαλείται στο επίπεδο της
ισοτροπίας λόγο της παραμόρφωσης κάθετα σε αυτό το επίπεδο. Ο μετασχηματισμός του Goodman,
μπορεί να φανεί στο Σχήμα 3.1:

Σχήμα 3.1: Μετασχηματισμός σε ισοδύναμο συνεχές μέσο

Οι στρώσεις (επίπεδα ισοτροπίας – ασυνεχειών) είναι κεκλιμένες και έχουν κλίση από τελείως
οριζόντια έως κατακόρυφη. Η κλίση αυτή εκφράζεται μέσω της γωνίας ψ, όπου ψ=0° χαρακτηρίζει τις
οριζόντιες στρώσεις ενώ ψ=90° χαρακτηρίζει τις κατακόρυφες.

3.2 Η φόρτιση
Η φόρτιση που εξετάζεται είναι ένα συγκεντρωμένο φορτίο. Το φορτίο είναι συγκεντρωμένο ως

προς την επίπεδη τομή που γίνεται η ανάλυση. Στο κάθετο επίπεδο ως προς την επίπεδη τομή, το
φορτίο είναι γραμμικό. Η θεώρηση αυτή γίνεται για να εξεταστεί αναλυτική λύση κλειστής μορφής
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που υπάρχει για αυτό το πρόβλημα. Κατά την εφαρμογή αριθμητικής μεθόδου και συγκεκριμένα της
μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων, το φορτίο δεν λαμβάνεται συγκεντρωμένο αλλά διανεμημένο.
Το διανεμημένο αυτό φορτίο, έχει περιορισμένο πλάτος. Επιπλέον δε, είναι ανομοιόμορφο με αιχμή
στην θεωρητική θέση επιβολής του συγκεντρωμένου φορτίου και συνάρτηση κατανομής που
περιγράφεται στο Σχήμα 3.1:

0
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4

5

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

Σχήμα 3.1: Κατανομή της φόρτισης

3.3 Αναλυτική λύση
Η αναλυτική λύση για αυτό το πρόβλημα δίνεται από τον Bray (Goodman, 1980). Σύμφωνα με

αυτή την λύση, η επιβολή του γραμμικού φορτίου P επί του ελαστικού – ανισότροπου ημίχωρου,
προκαλεί κατανομή τάσεων σr, όπου r είναι το ευθύγραμμο τμήμα μεταξύ του σημείου επιβολής του
φορτίου και του προς εξέταση σημείου. Σύμφωνα με αυτή την λύση είναι αποδεκτό ότι σθ = τrθ = 0.

Ο Bray δίνει την λύση συναρτήσει των αδιάστατων παραμέτρων g και h και της ανάλυσης του
φορτίου στις κάθετες συνιστώσες X και Y, στις διευθύνσεις κάθετα και παράλληλα στην ασυνέχεια. Η
έκφραση της τάσης σr είναι:
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Η γωνία β κατά τον Bray, ορίζεται στο Σχήμα 3.1:

Σχήμα 3.1: Γωνία β κατά τον Bray

Οι αδιάστατες ποσότητες g και h εκφράζονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του πετρώματος
και των ιδιοτήτων των ασυνεχειών:
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Σχηματικά η λύση του Bray μπορεί να αναπαρασταθεί με την μορφή βολβών τάσεων. Στο Σχήμα
3.2 παρουσιάζεται η λύση για διαφορετική κλίση των στρώσεων (Goodman, 1980) ενώ στο Σχήμα 3.3
παρουσιάζεται η κατανομή των τάσεων όπως προέκυψε από τα πειράματα των Gaziev και Erlikhman,
1971 (Goodman, 1980).

Σχήμα 3.2: Βολβοί τάσεων, σύμφωνα με τον Bray

Σχήμα 3.3: Κατανομή ισοτασικών καμπύλων, σύμφωνα με τους Gaziev, Erlikhman

3.4 Σύγκριση αναλυτικής και αριθμητικής λύσης
Γίνεται αρχικά σύγκριση της λύσης κλειστής μορφής με τα αποτελέσματα της αριθμητικής

μεθόδου. Κατά την σύγκριση αυτή, εξετάζεται η κατανομή των τάσεων κατά την διεύθυνση
φορτίσεως (κατακόρυφος δηλαδή) και κατά την διεύθυνση της κλίσης των στρώσεων. Έπειτα
εξετάζεται η απόκλιση από την αναλυτική λύση. Η σύγκριση αυτή γίνεται για ένα δεδομένο σετ τιμών
Ε, ν, Ε’, ν’, G’ και για διαφορετικές κλίσεις των στρωμάτων, από υποοριζόντιες έως υποκατακόρυφες.
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Η φόρτιση που εξετάζεται είναι το κατακόρυφο συγκεντρωμένο φορτίο με τιμή: P=0.5 kN (500N ή
50kp).

Αφού γίνει η σύγκριση της λύσης εξάγονται αποτελέσματα που δεν δίνει η αναλυτική λύση
(παράγραφος 3.4.4). Τα αποτελέσματα αυτά αναφέρονται στο θέμα των καθιζήσεων που
προκαλούνται από την φόρτιση. Αρχικά γίνεται μια σύγκριση των καθιζήσεων σε διαφορετικές
κλίσεις στρωμάτων και κοινές παραμέτρους συμπεριφοράς. Έπειτα γίνεται μια ανάλυση της επιρροής
των παραμέτρων συμπεριφοράς, προσπαθώντας να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα (υποκεφάλαιο
3.5).

3.4.1 Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων

Το μοντέλο απαρτίζεται από 168 ισοπαραμετρικά στοιχεία, δευτέρου βαθμού, συναρμολογημένα
σε 1255 κόμβους. Η φόρτιση είναι αυτή που περιγράφηκε στο υποκεφάλαιο 3.2. Οι συνοριακές
συνθήκες είναι τέτοιες ώστε να επικρατεί επίπεδη παραμορφωσιακή κατάσταση (plane strain) σε
ημίχωρο. Τα στοιχεία παρουσιάζουν σταδιακή πύκνωση με πυκνότητα 0.25 στοιχεία/m² στην περιοχή
μακριά από την περιοχή του φορτίου έως 250 στοιχεία/m² στην περιοχή κοντά στο φορτίο. Το
μοντέλο παρουσιάζεται στα Σχήματα 3.1 και. 3.2:

Σχήμα 3.1: Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων

Σχήμα 3.2: Πεπερασμένα στοιχεία στην περιοχή της φόρτισης
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3.4.2 Λύση Boussinesq

Στο πρώτο στάδιο γίνεται η σύγκριση της αριθμητικής λύσης με την αναλυτική. Πριν γίνει η
εφαρμογή στο ανισότροπο υλικό, γίνεται σύγκριση της αριθμητικής λύσης με την λύση του
Boussinesq για ελαστικό ισότροπο ημίχωρο με συγκεντρωμένο φορτίο. Η σύγκριση αυτή γίνεται για
την εξέταση της ποιότητας της διαμέρισης (mesh) και για την αποφυγή χονδροειδών σφαλμάτων που
θα εντοπιζόντουσαν δύσκολα σε επόμενο στάδιο. Σύμφωνα με τον Boussinesq η κατανομή των
τάσεων δίνεται από την σχέση (3.1) (Poulos, Davis, 1974).

0,cos2 ==−= θθ τσθ
π

σ rr r
P 3.1

Οι υπολογισμοί της αναλυτικής λύσης γίνονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με φύλλα
υπολογισμού (spreadsheets), παρουσιάζονται δε τα αποτελέσματα με την μορφή γραφημάτων. Στο
Σχήμα 3.1, η σύγκριση της λύσης του Boussinesq με αυτή των πεπερασμένων στοιχείων.

Σχήμα 3.1: Λύση Boussinesq, πεπερασμένα στοιχεία.

Παρατηρούμε την πλήρη ταύτιση της αναλυτικής και της αριθμητικής λύσης για απόσταση
μεγαλύτερη των 0.4 m, όπου χάνεται η επιρροή του συγκεντρωμένου φορτίου (συγκρίσιμο με το
πλάτος του ισοδύναμου διανεμημένου φορτίου – αρχή Saint Venant, (Μαρκέτος, 1980α)). Αυτό θα
πρέπει να ληφθεί πλέον υπόψη όταν θα γίνει η σύγκριση μεταξύ αναλυτικής και αριθμητικής λύσης.

3.4.3 Ανισότροπο μέσο

Η σύγκριση της αναλυτικής λύσης και της αριθμητικής λύσης γίνεται για διαφορετικές κλίσεις
των στρωμάτων, κατά μήκος της απόστασης r,  με την ομάδα παραμέτρων:

Ε = 20 GPa
E’ = 2 GPa
ν = 0.4
ν’ = 0.04
G’ = 0.961 GPa

Οι συγκρίσεις γίνονται για τις κλίσεις: ψ = 20°, 30°, 45°, 60° και 75°, σε δύο διαφορετικές ευθείες
(β = 0°, 90°) και παρουσιάζονται στα παρακάτω γραφήματα.
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E= 20 ks= 5.555552 Load P= 0.5 Title:
E'= 2 kn= 11.11111 X= 0.17101
ν= 0.4 Y= 0.469846
ν'= 0.04 g= 3.422614
G'= 0.961538 h= 5.502164
S= 0.2

dip angle= 20 0.34906585

G= 7.142857

Desired arbitrary
rmax= 10 β= 90 1.570796327

r σr (β=0) σr (β) σr (FEM) σrβ (FEM)
0.1 2.9951 2.404261 2.2267 1.4306
0.25 1.1980 0.961704 1.2342 0.8158
0.5 0.5990 0.480852 0.56667 0.4241
1 0.2995 0.240426 0.2545 0.2177
2 0.1498 0.120213 0.11762 0.10898
3 0.0998 0.080142 0.094179 0.083197
4 0.0749 0.060107 0.05597 0.059397
5 0.0599 0.048085 0.04483 0.050187
6 0.0499 0.040071 0.03529 0.042369
7 0.0428 0.034347 0.02992 0.037732
8 0.0374 0.030053 0.02671 0.034657
9 0.0333 0.026714 0.0248 0.03242
10 0.0300 0.024043 0.02507 0.03134

Anisotropic - bedding planes 20 degrees
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Σχήμα 3.1: Σύγκριση για ψ=20°

E= 20 ks= 5.555552 Load P= 0.5 Title:
E'= 2 kn= 11.11111 X= 0.25
ν= 0.4 Y= 0.433013
ν'= 0.04 g= 3.422614
G'= 0.961538 h= 5.502164
S= 0.2

dip angle= 30 0.523598776

G= 7.142857

Desired arbitrary
rmax= 10 β= 90 1.570796327

r σr (β=0) σr (β) σr (FEM) σrβ (FEM)
0.1 4.3785 2.215779 2.1965 1.394
0.25 1.7514 0.886312 1.4183 0.7723
0.5 0.8757 0.443156 0.7783 0.3934
1 0.4378 0.221578 0.3859 0.1994
2 0.2189 0.110789 0.186 0.0978
3 0.1459 0.073859 0.1396 0.0753
4 0.1095 0.055394 0.0984 0.0542
5 0.0876 0.044316 0.07723 0.0434
6 0.0730 0.03693 0.0648 0.03744
7 0.0625 0.031654 0.0527 0.0313
8 0.0547 0.027697 0.047 0.0285
9 0.0486 0.02462 0.0414 0.0254
10 0.0438 0.022158 0.03097 0.0241

Anisotropic - bedding planes 30 degrees

0.0000

0.5000

1.0000

1.5000

2.0000

2.5000

3.0000

3.5000

4.0000

4.5000

5.0000

0 2 4 6 8 10 12
r

σr

σr (β=0) σr (β) σr (FEM) σrβ (FEM)

Σχήμα 3.2: Σύγκριση για ψ=30°
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E= 20 ks= 5.555552 Load P= 0.5 Title:
E'= 2 kn= 11.11111 X= 0.353553
ν= 0.4 Y= 0.353553
ν'= 0.04 g= 3.422614
G'= 0.961538 h= 5.502164
S= 0.2

dip angle= 45 0.785398163

G= 7.142857

Desired arbitrary
rmax= 10 β= 90 1.570796327

r σr (β=0) σr (β) σr (FEM) σrβ (FEM)
0.1 6.1921 1.809176 2.1919 1.3064
0.25 2.4768 0.72367 1.558 0.6719
0.5 1.2384 0.361835 0.97633 0.327
1 0.6192 0.180918 0.5477 0.1629
2 0.3096 0.090459 0.2733 0.0785
3 0.2064 0.060306 0.2138 0.0605
4 0.1548 0.045229 0.1634 0.045
5 0.1238 0.036184 0.1222 0.0321
6 0.1032 0.030153 0.1105 0.0286
7 0.0885 0.025845 0.0985 0.0247
8 0.0774 0.022615 0.0855 0.0198
9 0.0688 0.020102 0.088576 0.0174
10 0.0619 0.018092 0.09308 0.015

Anisotropic - bedding planes 45 degrees
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Σχήμα 3.3: Σύγκριση για ψ=45°

E= 20 ks= 5.555552 Load P= 0.5 Title:
E'= 2 kn= 11.11111 X= 0.433013
ν= 0.4 Y= 0.25
ν'= 0.04 g= 3.422614
G'= 0.961538 h= 5.502164
S= 0.2

dip angle= 60 1.047197551

G= 7.142857

Desired arbitrary
rmax= 10 β= 90 1.570796327

r σr (β=0) σr (β) σr (FEM) σrβ (FEM)
0.1 7.5838 1.27928 2.1752 1.1511
0.25 3.0335 0.511712 1.6603 0.5241
0.5 1.5168 0.255856 1.1056 0.2342
1 0.7584 0.127928 0.6456 0.1143
2 0.3792 0.063964 0.3332 0.0545
3 0.2528 0.042643 0.2583 0.0408
4 0.1896 0.031982 0.1866 0.0285
5 0.1517 0.025586 0.148 0.0219
6 0.1264 0.021321 0.1257 0.0181
7 0.1083 0.018275 0.1029 0.0146
8 0.0948 0.015991 0.0902 0.0127
9 0.0843 0.014214 0.077 0.0109
10 0.0758 0.012793 0.0651 0.0099

Anisotropic - bedding planes 60 degrees
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Σχήμα 3.4: Σύγκριση για ψ=60°
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E= 20 ks= 5.555552 Load P= 0.5 Title:
E'= 2 kn= 11.11111 X= 0.482963
ν= 0.4 Y= 0.12941
ν'= 0.04 g= 3.422614
G'= 0.961538 h= 5.502164
S= 0.2

dip angle= 75 1.308996939

G= 7.142857

Desired arbitrary
rmax= 10 β= 90 1.570796327

r σr (β=0) σr (β) σr (FEM) σrβ (FEM)
0.1 8.4586 0.662204 2.18 0.8648
0.25 3.3834 0.264882 1.7069 0.3097
0.5 1.6917 0.132441 1.1736 0.1109
1 0.8459 0.06622 0.705 0.0507
2 0.4229 0.03311 0.3779 0.0221
3 0.2820 0.022073 0.2886 0.016
4 0.2115 0.016555 0.2057 0.0102
5 0.1692 0.013244 0.1765 0.0085
6 0.1410 0.011037 0.1479 0.0069
7 0.1208 0.00946 0.1321 0.0061
8 0.1057 0.008278 0.1192 0.0054
9 0.0940 0.007358 0.1098 0.0051
10 0.0846 0.006622 0.103 0.005

Anisotropic - bedding planes 75 degrees
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Σχήμα 3.5: Σύγκριση για ψ=75°

Από τα παραπάνω γραφήματα, φαίνεται πως τα αποτελέσματα μεταξύ των δύο μεθόδων είναι
συγκρίσιμα, απόκλιση δε παρουσιάζεται πάντα κοντά στην περιοχή επιρροής του συγκεντρωμένου
φορτίου, κάτι αναμενόμενο άλλωστε, όπως φάνηκε στη σύγκριση με την λύση του Boussinesq.

3.4.4 Υπολογισμός καθιζήσεων

Με την βοήθεια της αριθμητικής λύσης, υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού των καθιζήσεων. Ο
υπολογισμός των καθιζήσεων σε τέτοιες περιπτώσεις έχει μεγάλη πρακτική σημασία για την
διαστασιολόγηση θεμελιώσεων και κατασκευών γενικότερα. Θα καταδειχθεί μάλιστα η πιθανότητα
μεγάλων αποκλίσεων αν δεν ληφθεί υπόψιν ο ανισότροπος χαρακτήρας του πετρώματος με τις
οικογένειες ασυνεχειών.

Θα εξεταστεί αρχικά το υλικό με το οποίο έγιναν οι συγκρίσεις αναλυτικής και αριθμητικής
λύσης. Το υλικό αυτό χαρακτηρίζεται από δύο μέτρα ελαστικότητας, το E και το E’, όπου E’/E=1/10.
Γίνεται αρχικά επίλυση με την θεώρηση ισότροπου υλικού, με θεώρηση E=E’=20 GPa  και έπειτα με
την θεώρηση E=E’=2 GPa. Με αυτές τις δύο ακραίες τιμές θα συγκριθούν οι τιμές που θα προκύψουν
από το ανισότροπο υλικό.

Εξετάζεται το «προφίλ» των καθιζήσεων κατά μήκος της επιφάνειας, το οποίο όπως αναμένεται
παρουσιάζει μέγιστη βύθιση στην θέση επιβολής του συγκεντρωμένου φορτίου, με την μορφή αιχμής
και με ασυνέχεια στην πρώτη παράγωγο (όπου η πρώτη παράγωγος είναι η κατά μήκος κλίση –
στροφή). Θα διερευνηθεί ακόμα η ασυμμετρία λόγω της κλίσης των στρωμάτων του γραφήματος. Το
γράφημα είναι σχεδιασμένο στο Σχήμα 3.1:
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Σχήμα 3.1: Γράφημα υποχωρήσεων για διαφορετικές γωνίες

Στο γράφημα του Σχήματος 3.1, με τις εστιγμένες γραμμές παριστώνται οι υποχωρήσεις για τα
ισότροπα μέσα. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι καμπύλες των υποχωρήσεων των ανισότροπων
μέσων, «φράσσονται» από τις δύο ισότροπες καμπύλες. Όσο δε τα στρώματα τείνουν στην οριζόντια
κλίση, οι καθιζήσεις αυξάνουν καθώς η συμπεριφορά τείνει να χαρακτηριστεί από το «μικρό» μέτρο
ελαστικότητας Ε’.

Μια προσεκτική εξέταση του γραφήματος μπορεί να καταδείξει την ασυμμετρία των καμπύλων
ως προς το επίπεδο φόρτισης, ειδικά στην περίπτωση των στρωμάτων ψ=45°. Εν τούτοις αυτή η
ασυμμετρία δεν είναι αξιοσημείωτη, γίνεται δε μετά από κάποιο βάθος όπως μπορεί να φανεί στα
παρακάτω Σχήματα σε ορισμένες κατανομές καθιζήσεων με την μορφή καμπυλών ίσης καθίζησης:

Σχήμα 3.2: Καμπύλες ίσης βύθισης, ψ=45°
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Σχήμα 3.3: Καμπύλες ίσης βύθισης, ψ=60°

Σχήμα 3.4: Καμπύλες ίσης βύθισης, ψ=75°

3.5 Επιρροή των παραμέτρων στο μέγεθος των καθιζήσεων
Εξετάζεται η επιρροή των παραμέτρων ανισότροπης συμπεριφοράς στο μέγεθος των καθιζήσεων.

Για να εξεταστεί η επιρροή αυτή, γίνεται μια διερεύνηση για τις παραμέτρους που είναι κρίσιμες ως
προς αυτό το θέμα. Επιχειρείται η χρήση αδιάστατων όρων, ώστε να γίνει πινακοποίηση και
τυποποίηση των αποτελεσμάτων για περαιτέρω χρήση.

Σύμφωνα με διερεύνηση που προηγήθηκε, για την απαλοιφή του μεγάλου όγκου παραμέτρων που
υπεισέρχονται ακολουθείται η παρακάτω πρακτική:

-Προσδιορίζεται συντελεστής f, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την αντίστοιχη καθίζηση για
ισότροπο υλικό, υπολογίζει την καθίζηση για το ανισότροπο υλικό. [ u=fxuiso]
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-Η καθίζηση uiso, για αντίστοιχο ισότροπο υλικό προκύπτει εύκολα από τις ελαστικές σταθερές
του άρρηκτου υλικού (E,ν) και την φόρτιση P, σύμφωνα με την θεωρία του Boussinesq.

-Ο συντελεστής f υπολογίζεται από δύο αδιάστατες παραμέτρους r, s οι οποίες ορίζονται ως:

n

n

SkE
Sk

E
Er

+
== ' 3.1

  και

 
s

s

SkG
Sk

G
Gs

+
== ' 3.2

-Ο συντελεστής Poisson ν’ υπολογίζεται σύμφωνα με τον Goodman όπως στην σχέση (3.3).

 -Ο υπολογισμός της μέγιστης καθίζησης μπορεί να γίνει πλέον με την χρήση απομειωμένου
μέτρου ελαστικότητας με τον συντελεστή f.

Eeq = E/f 3.3

Η παραπάνω πρακτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λογισμικό χωρίς ανισότροπη θεώρηση. Τα
αποτελέσματα θα είναι ενδεικτικά, τα δε φορτία θα πρέπει να είναι κατακόρυφα. Για την περίπτωση
οριζοντίων φορτίων, ειδική διερεύνηση πρέπει να γίνει.

-Η συσχέτιση μεταξύ f και r, s γίνεται για συγκεκριμένη κλίση στρωμάτων. Για διαφορετική κλίση
πρέπει να γίνει διερεύνηση της επιρροής της γωνίας ψ στον συντελεστή f. Η διερεύνηση αυτή είναι
εκτός των σκοπών του κεφαλαίου και της διπλωματικής εργασίας.

3.5.1 Εφαρμογή για ψ=45°

Έγινε διερεύνηση για την περίπτωση κλίσης στρωμάτων ψ = 45°. Η κλίση αυτή αναμένεται να
δώσει σημαντικό μέγεθος καθιζήσεων. Εξετάστηκαν οι 49 συνδυασμοί για: r=0.9, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2,
0.1, 0.05 και s = 0.91, 0.52, 0.26, 0.13, 0.065, 0.0325 και 0.013.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται πινακοποιημένα στον Πίνακα 3.1 και υπό τη μορφή
γραφήματος στο Σχήμα 3.1 :

Πίνακας 3.1: Μεταβολή καθιζήσεων σύμφωνα με τα r, s για ψ=45°
s r=0.9 r=0.8 r=0.6 r=0.4 r=0.2 r=0.1 r=0.05

0.91 1.084 1.142 1.297 1.562 2.178 3.117 4.604
0.52 1.342 1.408 1.59 1.898 2.606 3.653 5.265
0.26 1.7667 1.85 2.076 2.462 3.346 4.626 6.519
0.13 2.33 2.436 2.728 3.223 4.367 6.017 8.398
0.065 3.055 3.194 3.573 4.221 5.727 7.911 11.055

0.0325 3.967 4.149 4.446 5.498 7.486 10.405 14.631
0.013 5.518 5.773 6.478 7.698 10.572 14.828 21.113
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Σχήμα 3.1 Μεταβολή καθιζήσεων σύμφωνα με τα r, s για ψ=45°

Παρατηρούμε ότι οι καθιζήσεις μπορούν να φτάσουν έως και το 20-πλάσιο των αντίστοιχων
καθιζήσεων για ισότροπη θεώρηση και με παραμέτρους άρρηκτου πετρώματος.

Με βέλτιστη προσαρμογή με την βοήθεια της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων γίνεται συσχέτιση
των r,s με τον συντελεστή f:

f = r-0.463 x s-0.377, ψ = 45° 3.1

Η παραπάνω προσαρμογή δίνει σφάλματα μικρότερα από 3% σπάνια έως 8%.

3.6 Αριθμητική εφαρμογή
Εξετάζεται η περίπτωση θεμελίωσης τεχνικού έργου πάνω στον γεωλογικό σχηματισμό του

φλύσχη. Ο φλύσχης που εξετάζεται αποτελείται από εναλλαγές στρωμάτων ψαμμίτη, πάχους 30
εκατοστών και ιλυόλιθου, μικρού πάχους, 1 εκατοστού. Οι στρώσεις παρουσιάζουν κλίση ως προς την
οριζόντια διεύθυνση, 45°.

Η αντοχή σε μονοαξονική θλίψη του ψαμμίτη είναι 30 MPa. Σύμφωνα με τους Hoek, Marinos
(2000), όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.2, το GSI για αυτόν το φλύσχη, θα είχε μια τιμή κοντά στο 50.
Σύμφωνα με την σχέση Hoek, Serafim, Pereira, το μέτρο ελαστικότητας δίνεται από την σχέση (3.1):

40
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−

=
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c
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σ

3.1

Για τον συγκεκριμένο φλύσχη, η εφαρμογή της σχέσης (3.1), δίνει μια τιμή μέτρου ελαστικότητας
Em = 5.5 GPa.
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Σχήμα 3.2: Τιμές GSI για τον φλύσχη κατά Marinos, Hoek (2000)

Σύμφωνα με την ανισότροπη ανάλυση γίνονται οι παρακάτω υπολογισμοί και εκτιμήσεις:

Υποθέτουμε ένα τυπικό μέτρο ελαστικότητας για τον ψαμμίτη: 30.8 GPa. Τα μέτρα kn και ks για
τα «φιλμ» του ιλυόλιθου μπορούν να προσδιοριστούν εργαστηριακά ή επί τόπου, με την διεξαγωγή
των κατάλληλων δοκιμών. Κάνοντας υπόθεση για αυτές τις παραμέτρους, σύμφωνα με το καθεστώς
των επιτόπου τάσεων που επικρατεί, μπορούν να είναι: kn= 4 GPa/m και ks= 1 GPa/m. Οι αδιάστατες
παράμετροι r και s είναι (3.1), (3.2): r= 0.037 και s= 0.024. Οπότε ο συντελεστής απομείωσης
σύμφωνα με την σχέση (3.1) είναι:

f = 18.8

Οπότε το απομειωμένο μέτρο ελαστικότητας είναι:

Eeq= E/f= 30.8/18.8= 1.7 GPa (ψ = 45°)

Η τιμή των 1.7 GPa είναι μικρότερη από αυτή των 5.5 GPa, κατά 225%. Οπότε στην
συγκεκριμένη περίπτωση, με τις επιμέρους παραμέτρους που υποτέθηκαν, η επιρροή της
ανισοτροπίας θα ήταν σημαντική. Φυσικά η σχέση (3.1) ισχύει για ισότροπη βραχομάζα κυρίως. Αν
και η τάξη μεγέθους και των δύο μέτρων ελαστικότητας είναι η ίδια, τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται με την σχετική προσοχή και αν οι συνθήκες είναι δυσμενείς, δηλαδή να
αντιμετωπίζονται με την κατάλληλη τάση συντηρητισμού.

3.7 Ανακεφαλαίωση
Σε αυτό το κεφάλαιο καταφάνηκε μέσω της ανάλυσης αλλά και των εφαρμογών πόσο σημαντική

είναι η επιρροή της ανισοτροπίας όταν εξετάζεται η θεμελίωση σε κανονικά κατακερματισμένη
βραχομάζα – ανισότροπη βραχομάζα.
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Ενώ στο ισότροπο πρόβλημα οι παράμετροι που συνεισφέρουν είναι μόνο τρεις – οι δύο ελαστικές
παράμετροι και η φόρτιση, στο ανισότροπο πρόβλημα υπεισέρχονται επιπλέον παράμετροι που
κάνουν το πρόβλημα πιο πολύπλοκο: Οι ελαστικές σταθερές είναι πλέον πέντε ενώ καθοριστική είναι
και η κλίση των  στρωμάτων. Οι πέντε ελαστικές σταθερές για το εγκάρσια ισότροπο μέσο μπορούν
να εκφραστούν σύμφωνα με την μεθοδολογία της βραχομηχανικής, στις δύο ελαστικές παραμέτρους
του άρρηκτου πετρώματος, στην απόσταση μεταξύ των ασυνεχειών και στις δύο παραμέτρους
δυστροπίας της ασυνέχειας (kn και ks).

Η ανάλυση του κεφαλαίου μπορεί να εφαρμοστεί εκτός από την περίπτωση του σημειακού
φορτίου σε οποιοδήποτε συγγενές πρόβλημα. Έτσι οι συντελεστές απομείωσης μπορούν να
εφαρμοστούν σε κάποιο ορθογωνικό ή γραμμικό φορτίο, καθώς προκύπτουν ως ολοκλήρωμα της
περίπτωσης του σημειακού φορτίου.

Στην περίπτωση ανάλυσης με την μηχανική του συνεχούς μέσου και με την θεώρηση ισότροπου
υλικού, θα πρέπει να επικρατεί ο ανάλογος βαθμός συντηρητισμού και οι ελαστικές ιδιότητες να
επιλέγονται με ιδιαίτερα κριτική σκέψη και εκτίμηση.

Η εργασία αυτού του κεφαλαίου μπορεί να συνεχιστεί με την διερεύνηση της επιρροής της γωνίας
των στρώσεων στην απομείωση του μέτρου ελαστικότητας – αύξηση των καθιζήσεων.



4 Διάνοιξη σήραγγας σε στρωματώδη βραχομάζα

Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε η περιγραφή ενός προβλήματος το οποίο έχει γεωτεχνικές
εφαρμογές κυρίως στο πεδίο των επιφανειακών έργων. Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με
κάποιο παρόμοιο πρόβλημα το οποίο έχει εφαρμογή στα υπόγεια έργα και ειδικότερα στην διάνοιξη
των σηράγγων. Είναι το πρόβλημα της διάνοιξης σήραγγας σε στρωματώδη βραχομάζα. Η
στρωματώδης βραχομάζα όπως καταφάνηκε στο κεφάλαιο 3 μπορεί να είναι ιδιαίτερα ανισότροπη.

Γίνεται αντιμετώπιση του προβλήματος με την θεωρία της ελαστικότητας με χρήση καταστατικού
μοντέλου εγκάρσιας ισότροπης ελαστικής συμπεριφοράς. Ένα τέτοιο υλικό έχει ως επίπεδα
ισοτροπίας τα επίπεδα των στρώσεων και ανισότροπη συμπεριφορά τα επίπεδα που είναι κάθετα στο
επίπεδο ισοτροπίας.

Η ερμηνεία της ανισοτροπίας και πως αυτή επιδρά στα υπόγεια έργα έγινε συστηματικά από τον
κλάδο της Τεχνικής Γεωλογίας με ποιοτικές περιγραφές πολύ πριν ποσοτικοποιηθεί από την
βραχομηχανική. Στα Σχήματα 4.1 και 4.2 φαίνονται στερεοδιαγράμματα του A. Desio (Κουμαντάκης,
2000) ακολουθούμενα από ποιοτικές ερμηνείες.

Σχήμα 4.1: Σχέσεις μεταξύ σήραγγας και επιπέδων στρώσεως

Σχήμα 4.2: Σήραγγα κοντά σε πρανές, στρωματώδης βραχομάζα

Στο Σχήμα 4.1 παρουσιάζονται 6 σχέσεις μεταξύ σήραγγας και επιπέδων στρώσεως. Στην πρώτη
περίπτωση η σήραγγα διασχίζει συνέχεια τα ίδια πετρώματα (σήραγγα και στρώματα οριζόντια). Στην
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δεύτερη περίπτωση, ο άξονας της σήραγγας είναι κάθετος στη διεύθυνση κεκλιμένων στρωμάτων. Η
σήραγγα διασχίζει συνεχώς νέα πετρώματα κεκλιμένα. Στην τρίτη περίπτωση, ο άξονας της σήραγγας
είναι κάθετος στη διεύθυνση κατακόρυφων στρωμάτων. Η σήραγγα διασχίζει όλη την αλληλουχία
των στρωμάτων. Στην τέταρτη περίπτωση ο άξονας της σήραγγας είναι παράλληλος προς τη
διεύθυνση κεκλιμένων στρωμάτων. Η σήραγγα διασχίζει συνέχεια τα ίδια πετρώματα. Οι πιέσεις είναι
μεγαλύτερες στο δεξιό πλευρό. Στην πέμπτη, ο άξονας της σήραγγας είναι παράλληλος προς τη
διεύθυνση των κατακόρυφων στρωμάτων. Η σήραγγα διασχίζει συνέχεια τα ίδια πετρώματα. Οι
μεγαλύτερες πιέσεις εξασκούνται στο θόλο. Τέλος στην έκτη περίπτωση ο άξονας της σήραγγας είναι
λοξός ως προς τη διεύθυνση κεκλιμένων στρωμάτων. Η σήραγγα θα διασχίζει συνέχεια νέα
πετρώματα. Μεγαλύτερες πιέσεις προέρχονται από τ’αριστερά.

Στο Σχήμα 4.2 ο Desio δίνει τις συνθήκες ευστάθειας της σήραγγας, διερχόμενης παράλληλα προς
την επιφάνεια πρανούς, σε σχέση με τη διάταξη των επιφανειών στρώσεως, σχιστότητας και
διαρρήξεων. Αναφέρει δε ότι οι περιπτώσεις 1 και 5 είναι ευνοϊκές και παρουσιάζουν πολύ καλή
ευστάθεια. Η περίπτωση 4 έχει καλή ευστάθεια, η περίπτωση 3 περιορισμένη ευστάθεια ενώ οι
περιπτώσεις 2 και 6 είναι δυσμενείς με μικρή ευστάθεια.

Η αντιμετώπιση της βραχομηχανικής στο πρόβλημα της διάνοιξης σήραγγας σε στρωματώδη
βραχομάζα, είναι εν μέρει ποιοτική και περισσότερο ποσοτική. Διάφορες μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί
για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Μπορούμε να χωρίσουμε τις μεθοδολογίες αυτές σε
δύο ομάδες: Στην αντιμετώπιση της βραχομάζας ως ασυνεχές ή ως συνεχές μέσο. Η πρώτη κατηγορία
περιλαμβάνει μεθόδους όπως η στερεογραφική προβολή και η μέθοδος των διακριτών στοιχείων
(DEM), ενώ η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται σε μεθόδους που αναλύονται σε αυτήν την εργασία.

Η πιο πρόσφορη μέθοδος για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων είναι η μέθοδος της
στερεογραφικής προβολής. Τα επίπεδα των ασυνεχειών – ομάδων ασυνεχειών της βραχομάζας
αναπαριστώνται ως τόξα κύκλου σε ένα στερεογραφικό διάγραμμα. Χαρακτηριστικές επιφάνειες του
έργου αναπαριστώνται στα στερεογραφικά διαγράμματα και με κατάλληλη μεθοδολογία γίνεται ο
έλεγχος οριακής ισορροπίας με την θεώρηση μηχανισμών αστοχίας όπως οι σφήνες. Ο Hoek (2000),
δείχνει μια τέτοια ανάλυση στο Σχήμα 4.3 για τύπους αστοχιών που μπορούν να παρουσιαστούν σε
μια στοά, σαν αυτές του  Σχήματος 4.4.

Σχήμα 4.3: Στερεογραφικό διάγραμμα τριών ομάδων ασυνεχειών – παρειών στοάς



Διάνοιξη σήραγγας σε στρωματώδη βραχομάζα 59

Σχήμα 4.4: Δυνατοί μηχανισμοί αστοχίας που εξετάζονται στην ανάλυση με τα στερεογραφικά
διαγράμματα

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αντιμετώπιση συνεχούς μέσου και δίνονται ελαστικές επιλύσεις. Τα
αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτήν την ανάλυση μπορεί να μην ερμηνεύουν οριακές
καταστάσεις αλλά είναι χρήσιμα για τον σχεδιασμό των μέτρων υποστήριξης της σήραγγας και για
την εκτίμηση των παραμορφώσεων που προκαλούνται από την διαδικασία της διάνοιξης.

4.1 Αναλυτικές λύσεις
Το πρόβλημα της κατανομής τάσεων σε οπή σε ελαστικό – ανισότροπο μέσο έχει αρκετές λύσεις

από την βιβλιογραφία της θεωρίας της ελαστικότητας. Οι περισσότερες λύσεις μάλιστα, αναφέρονται
σε εφελκυστικό πεδίο τάσεων. Οι λύσεις αυτές αναπτύχθηκαν για χρήση σε εφαρμογές εκτός της
βραχομηχανικής λ.χ. αεροναυπηγική. Τέτοιες λύσεις μπορούν να βρεθούν στο βιβλίο του Savin
(1961). Εν τούτοις, θα παρουσιαστεί η λύση του Bray (Σακελλαρίου, 2000) λόγω της απλότητάς της
και της συνάφειας της με την βραχομηχανική.

Γίνεται θεώρηση άπειρου χώρου με μία κυλινδρική οπή. Εξετάζεται επίπεδη τομή που τέμνει
κάθετα τον άξονα της οπής. Η τομή της οπής με το επίπεδο της τομής είναι έλλειψη με διαστάσεις
W,H. Ορίζεται σύστημα αξόνων x,z στην τομή, παράλληλο με τους ημιάξονες της έλλειψης. Οι
συνθήκες που επικρατούν είναι αυτές της επίπεδης παραμόρφωσης (plane strain). Οι συνοριακές
συνθήκες του προβλήματος είναι:

0== ∞→∞→ rr vu 4.1

Τα μεγέθη u,v είναι οι μετατοπίσεις ως προς τους άξονες x,y και r είναι η απόσταση από τον
άξονα της σήραγγας. Το τασικό πεδίο που επικρατεί (επί τόπου τάσεις) είναι ομοιόμορφο και
περιγράφεται από τις τάσεις:

pz = p, px = k.p 4.2

Στο Σχήμα 4.1 φαίνεται η γεωμετρία του προβλήματος, καθώς και το τασικό πεδίο που επικρατεί.
Η λύση του Bray υπολογίζει τις εφαπτομενικές τάσεις στο σύνορο της οπής, στα σημεία A και B όπως
φαίνονται στο Σχήμα 4.1.
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Σχήμα 4.1: Η γεωμετρία για την λύση του Bray

Θεωρούμε ότι ισχύει η εγκάρσια ισοτροπία, με επίπεδο ισοτροπίας το οριζόντιο επίπεδο xy. Οι
ελαστικές παράμετροι είναι: E, ν για το επίπεδο ισοτροπίας και E’, ν’, G’ για την περιγραφή της
ανισοτροπίας.

Ορίζονται οι παρακάτω βοηθητικές παράμετροι:

20 1 ν−
= EE 4.3
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Οι σχέσεις που δίνουν τις τάσεις σA και σB είναι:
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Οι ποσότητες α1α2 και α1+α2 υπολογίζονται από τις παρακάτω σχέσεις:
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Όταν το υλικό είναι ισότροπο, θα είναι α1 = α2 = 1 και ειδικότερα στην περίπτωση που
W = H = D = 2α οι σχέσεις του Bray συμφωνούν με τις εξισώσεις του Kirsch.

Η λύση του Bray προγραμματίζεται σε φύλλο υπολογισμών (spreadsheet) για να γίνουν
αριθμητικές εφαρμογές.
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4.1.1 Αριθμητική εφαρμογή

Παρουσιάζεται η αναλυτική λύση με την βοήθεια του προγράμματος Excel. Χρησιμοποιήθηκαν
παράμετροι με τις οποίες γίνεται επαλήθευση με την αριθμητική λύση.

E = 20 GPa, ν = 0.3

E’ = 8 GPa, ν’ = 0.12, G’ = 7 GPa

W = H = 10 m

p = 5 MPa, k=0.5

Πίνακας 4.1: Αριθμητική εφαρμογή της λύσης του Bray

ν0= 0.3
Press. p= 5000 kPa E= 20 GPa n=E/E'= 2.5

k= 0.5 E'= 8 GPa
px=py=k.p G= 7.6923077 GPa Ε' = 21.978022

ν= 0.3 νο'= 0.4285714
W= 10 m νzx= 0.12 n'= 2.6483516
H= 10 m G'= 7 GPa

α1α2= 1.6273757 σΑ= 10693.683 kPa
α1²+α2²= 2.2825746 σΒ= 246.00239 kPa
α1+α2= 2.3531523

W

HA

B
p

k.p

Η τιμή της σA = 10.69 MPa συγκρίνεται με τα αποτελέσματα της επίλυσης με την μέθοδο των
πεπερασμένων στοιχείων που ακολουθεί. Είναι η επίλυση αριθμός 127 με r = 0.4, s = 0.91, β = 0°,
k = 0.5. Η επίλυση αυτή δίνει σ3max = 10.59 MPa, δηλαδή απόκλιση από τη θεωρητική λύση 1%.

4.2 Αριθμητική επίλυση – διερεύνηση
Θα γίνει διερεύνηση της επιρροής της ανισοτροπίας στην ελαστική συμπεριφορά της σήραγγας,

με τον ίδιο τρόπο που έγινε και στο κεφάλαιο 3. Θα γίνει μια πιο εκτενής διερεύνηση της επιρροής
των παραμέτρων και των κλίσεων των στρωμάτων. Γίνεται επίσης μια αρχική διερεύνηση της
επιρροής του ανισότροπου πεδίου των αρχικών τάσεων μέσω του λόγου των τάσεων k. Θα
υπολογιστούν οι συγκλίσεις οροφής της σήραγγας. Τα αποτελέσματα θα τυποποιηθούν και θα
πινακοποιηθούν για περαιτέρω χρήση, όπως έγινε και στο κεφάλαιο 3.

4.2.1 Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων

Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα x-fem. Το μοντέλο των πεπερασμένων στοιχείων αποτελείται
από 304 πεπερασμένα στοιχεία συναρμολογημένα σε 1264 κόμβους. Τα στοιχεία κοντά στην οπή
είναι ισοπαραμετρικά δευτέρας τάξης, ενώ μακριά χρησιμοποιούνται στοιχεία πρώτης τάξης και
ενδιάμεσα μεταβατικά στοιχεία. Η σήραγγα είναι κυκλική και έχει διάμετρο D=10 μέτρα.
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Το τασικό πεδίο είναι ομοιόμορφο και περιγράφεται από την pz = 5 MPa και px =k. pz. Το μοντέλο
των πεπερασμένων στοιχείων παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.1 και στο Σχήμα 4.2.

Σχήμα 4.1: Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (1)

Σχήμα 4.2: Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (2)

4.2.2 Υλικό

Γίνεται θεώρηση υλικού, σαν αυτό που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 3 στο υποκεφάλαιο 3.5. Οι
ασυνέχειες έχουν δυστροπίες kn, ks, ενώ χρησιμοποιούνται οι αδιάστατες παράμετροι r και s για την
μοντελοποίηση των ανισότροπων ιδιοτήτων και η κλίση των στρωμάτων ψ. Η κλίση ψ ορίζει επίπεδα
που περιέχουν τον άξονα της σήραγγας και απεικονίζονται στην επίπεδη τομή ως ευθείες. Οι ιδιότητες
στο επίπεδο ισοτροπίας είναι:

E = 20 GPa και ν = 0.3

Στο Σχήμα 4.1 είναι σχεδιασμένη η γεωμετρία των στρώσεων.
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Σχήμα 4.1: Γεωμετρία των στρώσεων ως προς την σήραγγα

4.2.3 Ισότροπη λύση

H σύγκλιση της οροφής όταν το ελαστικό μέσο είναι ισότροπο δίνεται από την σχέση (4.1):

( ) ( ){ }[ ]1212)1(1
8

+−−++−= νkk
G

pDur 4.1

Για τις περιπτώσεις k=0, 0.5 και 1, σύμφωνα με τις παραμέτρους της παραγράφου 4.2.2, D = 10 m
και για p = 5 MPa, η σχέση (4.1) δίνει:

για k = 0 → ur = 2.275 mm

για k = 0.5 → ur = 1.95 mm

για k = 1.0 → ur = 1.625 mm

Έγιναν οι αντίστοιχες επιλύσεις με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων και τα αποτελέσματα
παρατίθενται στο Πίνακα 4.1:

Πίνακας 4.1: Ισότροπη επίλυση
k = 1.00 k = 0.5 k = 0.0

umax (mm) 1.567 1.857 2.148
σ1max (MPa) -5 0.06 4.81
σ1min (MPa) -0.14 -2.61 -1.81
σ3max (MPa) -4.92 -2.5 0.28
σ3min (MPa) -9.81 -12.2 -14.6

Παρατηρούμε πως οι αποκλίσεις των υπολογισμένων συγκλίσεων από τις θεωρητικές τιμές, δεν
υπερβαίνουν το 5%. Εφεξής οι συγκρίσεις των ανισότροπων καθιζήσεων θα γίνονται με τις ισότροπες
που υπολογίστηκαν με το συγκεκριμένο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων. Οι τάσεις είναι
προσημασμένες σύμφωνα με την κλασσική προσήμανση (εφελκυσμός θετικός).

4.2.4 Ανισότροπη λύση

Η διερεύνηση της επιρροής της ανισοτροπίας έγινε με την επίλυση 375 διαφορετικών
περιπτώσεων. Η επίλυση έγινε σε έναν υπολογιστή Pentium II, 350 MHz με λειτουργικό σύστημα
Redhat Linux 6.1 και 256 MB φυσικής μνήμης. Για να ολοκληρωθούν και οι 375 επιλύσεις,
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χρειάστηκε μία ολόκληρη μέρα συνεχών υπολογισμών. Για να απλουστευτεί η διαδικασία των
υπολογισμών, έγινε ο κατάλληλος αυτοματισμός με μικρή τροποποίηση του κώδικα x-fem.

Τα δεδομένα που μεταβαλλόντουσαν ήταν τα εξής:

* 3 ομάδες λύσεων για k = 0, 0.5, 1.0

* Για κάθε μία από τις παραπάνω ομάδες 5 ομάδες κλίσεων στρωμάτων, ψ = 0°, 30°, 45°, 60°,
90°

* Για κάθε μία από τις παραπάνω ομάδες, 5 ομάδες παραμέτρων s, s = 0.91, 0.26, 0.13, 0.065,
0.013

* Για κάθε μία από τις παραπάνω ομάδες, 5 παράμετροι r, r = 0.90, 0.60, 0.40, 0.20, 0.05

Έτσι προκύπτει ο αριθμός των 5x5x5x3 = 375 απαραίτητων υπολογισμών.

Όπως είναι φυσικό και όπως προέκυψε από την ανάλυση με τα πεπερασμένα στοιχεία, στην
περίπτωση του ισότροπου τασικού πεδίου (k = 1), δεν υπάρχει επιρροή της κλίσης των στρωμάτων ψ.

Στα Σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Αρχικά
παρουσιάζονται ενδεικτικά διαγράμματα από το πρόγραμμα x-fem. Τα διαγράμματα αυτά είναι δύο
τύπων: Καμπύλων ίσων τάσεων σ3 και καμπύλων ίσων μετατοπίσεων us. Το μέγεθος us είναι η
συνολική μετατόπιση, όπως προκύπτει από την νόρμα των μετατοπίσεων στους τρεις άξονες:

222
zyxs uuuu ++= 4.1

 Έπειτα παρουσιάζονται επεξεργασμένα αποτελέσματα με το πρόγραμμα Excel: Λόγοι
ανισότροπης προς ισότροπης παραμόρφωσης και λόγοι μέγιστων τιμών των τάσεων σ3 (ανισότροπη
προς ισότροπη λύση), σύμφωνα με τις μεταβολές των r,s ή β.  Οι τάσεις είναι προσημασμένες
σύμφωνα με την κλασσική προσήμανση (εφελκυσμός θετικός). Το σύμβολο k0 που παρουσιάζεται σε
ορισμένα διαγράμματα, είναι ισοδύναμο με το k.
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Σχήμα 4.1: Καμπύλες ίσων μετατοπίσεων, k = 0, β = 30°, r = 0.05, s = 0.013

Σχήμα 4.2: Καμπύλες ίσων τάσεων σ3, k = 0, β = 30°, r = 0.60, s = 0.91
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Σχήμα 4.3: Καμπύλες ίσων μετατοπίσεων, k = 0.5, β = 30°, r = 0.20, s = 0.26

Σχήμα 4.4: Καμπύλες ίσων τάσεων σ3, k = 0.5, β = 30°, r = 0.20, s = 0.26
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Σχήμα 4.5: Καμπύλες ίσων μετατοπίσεων, k = 0.5, β = 60°, r = 0.20, s = 0.13

Σχήμα 4.6: Καμπύλες ίσων τάσεων σ3, k = 0.5, β = 60°, r = 0.20, s = 0.13
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Σχήμα 4.7: Λόγοι u/uiso για k=0, ψ=0°,30°,45°, μεταβολή των r,s
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Σχήμα 4.8: Λόγοι u/uiso για k=0, ψ=60°,90°, μεταβολή των r,s
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Σχήμα 4.9: Λόγοι u/uiso για k=0.5, ψ=0°, μεταβολή των r,s
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Σχήμα 4.10: Λόγοι u/uiso για k=0.5, ψ=30°,45°,60°, μεταβολή των r,s
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Σχήμα 4.11: Λόγοι u/uiso για k=0.5, ψ=90°, μεταβολή των r,s
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Σχήμα 4.12: Λόγοι u/uiso για k=1, μεταβολή των r,s
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Σχήμα 4.13: Μεταβολή u/uiso με την κλίση ψ, για k=0
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Σχήμα 4.14: Μεταβολή u/uiso με την κλίση ψ, για k=0.5

Από τα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται πως η σύγκλιση σε ανισότροπο μέσο μπορεί να λάβει
μεγάλες τιμές που φτάνουν έως και 45 φορές την σύγκλιση σε αντίστοιχο ισότροπο μέσο, σύμφωνα με
τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν.
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Σχήμα 4.15: Λόγοι σ3/σ3iso για k=0, ψ=0°,30°,45°, μεταβολή των r,s
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k0=0 ψ=60°

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

s

σ 3
/σ

3i
so

tr
op

ic

r=0.90
r=0.60
r=0.40
r=0.20
r=0.05

k0=0 ψ=90°

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

s

σ 3
/σ

3i
so

tr
op

ic

r=0.90
r=0.60
r=0.40
r=0.20
r=0.05

Σχήμα 4.16: Λόγοι σ3/σ3iso για k=0, ψ=60°,90°, μεταβολή των r,s
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Σχήμα 4.17: Λόγοι σ3/σ3iso για k=0.5, ψ=0°, μεταβολή των r,s
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Σχήμα 4.18: Λόγοι σ3/σ3iso για k=0.5, ψ=30°,45°,60°, μεταβολή των r,s
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Σχήμα 4.19: Λόγοι σ3/σ3iso για k=0.5, ψ=90°, μεταβολή των r,s
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Σχήμα 4.20: Λόγοι σ3/σ3iso για k=1, μεταβολή των r,s

Στα παραπάνω διαγράμματα, παρουσιάζεται ο λόγος την μέγιστης τιμής της τάσης σ3,
ανισότροπης και ισότροπης θεώρησης. Παρατηρούμε πως σπάνια αυτός ο λόγος λαμβάνει τιμές
μεγαλύτερες από το 2 ενώ συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 0.8 και 1.5. Γενικό συμπέρασμα είναι πως το
μέγεθος των μεγίστων κυρίων τάσεων επηρεάζεται λιγότερο από το μέγεθος των συγκλίσεων, λόγω
ανισοτροπίας.

4.2.5 Συσχέτιση των παραμέτρων

Οι παράμετροι που υπεισέρχονται στο πρόβλημα είναι τέσσερις: Ο λόγος των τάσεων, η κλίση
των στρωμάτων και οι αδιάστατες παράμετροι που περιγράφουν την ανισοτροπία r και s. Στο
κεφάλαιο 3, στην παράγραφο 3.5.1 έγινε μία τέτοια διερεύνηση, ώστε να προσδιοριστεί ένας
απομειωτικός συντελεστής f. Μέσω αυτού του συντελεστή είναι δυνατή η εκτίμηση της μεγέθυνσης
των παραμορφώσεων ή της απομείωσης αντίστοιχα του μέτρου ελαστικότητας, σε σχέση με την
ισότροπη λύση. Ισχύει δε:
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ναµοισοδύisotropic

canisotropi

E
E

u
u

f == 4.1

Ο προσδιορισμός αυτού του συντελεστή για την περίπτωση της σήραγγας σε ανισότροπο μέσο
μπορεί να γίνει από τα διαγράμματα της προηγούμενης παραγράφου. Έγινε μία προσπάθεια να
συσχετιστεί ο λόγος f με τις παραμέτρους που υπεισέρχονται. Η ανάλυση με την μέθοδο των
ελαχίστων τετραγώνων έδωσε την παρακάτω σχέση:

( ){ } ( ){ }ψψ 22 cos143.0cos164.0 kkkk srf −+−−+−= 4.2

Το μοντέλο που εξετάστηκε και έγινε η βέλτιστη προσαρμογή για τον προσδιορισμό των
παραμέτρων a,b της σχέσης (4.2) είναι το:

( ){ } ( ){ }ψψ 22 cos1cos1 kkbkka srf −+−+= 4.3

Η σχέση (4.2) θα πρέπει να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή και επιφύλαξη, καθώς δεν
προσαρμόζεται καλά στα δεδομένα. Μπορεί όμως να δώσει μια τάξη μεγέθους του συντελεστή f. Η
σχέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σχετικά καλή αξιοπιστία για τιμές του k μεταξύ 0.5 και 1, με
σφάλματα στην πρόβλεψη μικρότερα του 10%. Ενδεχομένως η συσχέτιση με χρήση σχέσεων, μία για
κάθε διαφορετικό k, μπορεί να δώσει καλύτερη ακρίβεια. Ίσως ακόμα να βρεθεί κάποιο
αντιπροσωπευτικότερο μοντέλο.

4.3 Ανακεφαλαίωση
Στο κεφάλαιο αυτό έγινε η διερεύνηση για την επίδραση της ανισοτροπίας της βραχομάζας στην

διάνοιξη σήραγγας. Η βραχομάζα θεωρείται πως έχει στρωματώδη δομή. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση
στο θέμα των παραμορφώσεων και ειδικότερα στον υπολογισμό της σύγκλισης της οροφής. Με την
βοήθεια γραφημάτων και σχέσεων, έγινε συσχέτιση μεταξύ των παραμέτρων που υπεισέρχονται και
της ανισότροπης συμπεριφοράς – σε σχέση με την ισότροπη. Τα γραφήματα αυτού του κεφαλαίου
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πρακτικές εφαρμογές.

Το κεφάλαιο αυτό είναι συνέχεια του προηγούμενου κεφαλαίου στο οποίο μάλιστα γίνεται η
περιγραφή του υλικού και των ελαστικών ιδιοτήτων. Το επόμενο κεφάλαιο είναι η συνέχεια του
παρόντος κεφαλαίου όπου γίνεται η διερεύνηση της επίδρασης της τρίτης διάσταση, λόγω του
μετώπου εκσκαφής της σήραγγας.



5 Διάνοιξη σήραγγας σε ανισότροπη βραχομάζα –
επιρροή του μετώπου εκσκαφής

Η ανάλυση υποστήριξης των σηράγγων γίνεται είτε με εμπειρικές είτε με υπολογιστικές μεθόδους.
Οι συνήθεις υπολογιστικές μέθοδοι εξετάζουν επίπεδες τομές της σήραγγας σε διδιάστατη ανάλυση.
Για την διδιάστατη ανάλυση των σηράγγων έχουν αναπτυχθεί αναλυτικές λύσεις, εν τούτοις τα
τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ευρέως οι υπολογιστικές μέθοδοι όπως η μέθοδος των
πεπερασμένων στοιχείων.

Πρόσφατα δόθηκε έμφαση στην επιρροή της τρίτης διάστασης. Η ανάλυση στις τρεις διαστάσεις
γίνεται είτε με υπολογιστικές μεθόδους, είτε με την βοήθεια διαγραμμάτων όπως αυτά του Panet
(Καββαδάς, 2000). Η σημασία της τρίτης διάστασης στην ανάλυση της διάνοιξης είναι μεγάλη και
διαφοροποιεί τα αποτελέσματα της διδιάστατης ανάλυσης, ειδικά στην περιοχή του μετώπου
εκσκαφής. Ο Hoek (2000) αναφέρει την σπουδαιότητα της ανάλυσης στις τρεις διαστάσεις κοντά στο
μέτωπο εκσκαφής, η οποία φαίνεται μέσω των Σχημάτων 5.1 και 5.2.

Σχήμα 5.1: Μετατοπίσεις περί του μετώπου εκσκαφής

Σχήμα 5.2: Προφίλ συγκλίσεων περί του μετώπου εκσκαφής

Είναι πλέον γενικά παραδεκτό πως οι συγκλίσεις ξεκινούν μία ακτίνα μπροστά από το μέτωπο,
στο μέτωπο δε, έχει εκδηλωθεί ήδη το 30-35% της συνολικής σύγκλισης. Η πλήρης ανάπτυξη των
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συγκλίσεων γίνεται συνήθως σε μία έως μιάμιση διάμετρο πίσω από το μέτωπο. Επιπλέον, όπως
μπορεί να διαφανεί και στα Σχήματα 5.1 και 5.2, η  παραμόρφωση του μετώπου (ux) είναι σημαντική
με τάξη μεγέθους όσο της σύγκλισης.

Ο Panet, παρουσίασε μία σειρά καμπύλων που προέκυψαν από αναλύσεις, οι οποίες είναι
αδιαστατοποιημένες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνεργασία με διδιάστατες αναλύσεις. Στο
Σχήμα 5.3 (Καββαδάς, 2000), φαίνεται μία σειρά τέτοιων καμπύλων.

Σχήμα 5.3: Καμπύλες Panet

Ο συντελεστής Ns (Σχήμα 5.3) είναι ο συντελεστής υπερφόρτισης και κάθε καμπύλη
αντιπροσωπεύει το μέγεθος της ανηγμένης σύγκλισης ανυποστήρικτης σήραγγας για διαφορετικό
συντελεστή υπερφόρτισης – ελαστοπλαστική συμπεριφορά. Η ανηγμένη σύγκλιση είναι ο λόγος της
σύγκλισης προς την ακτίνα της σήραγγας, το δε μήκος από το μέτωπο είναι και αυτό ανηγμένο ως
προς την ακτίνα της σήραγγας (x/R).

Η ανάλυσης της τρίτης διάστασης μας προσφέρει μία εικόνα της ανάπτυξης των συγκλίσεων κατά
μήκος της σήραγγας, δηλαδή ένα μετρήσιμο μέγεθος κατά την κατασκευή. Έτσι είναι δυνατή η
σύγκριση των στοιχείων της μελέτης με τις επί τόπου μετρήσεις. Η σπουδαιότερη όμως εφαρμογή της
τρισδιάστατης ανάλυσης είναι η εκτίμηση του σημείου εφαρμογής των προσωρινών μέτρων
υποστήριξης.

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μία διερεύνηση της επιρροής της ανισοτροπίας στο προφίλ των
συγκλίσεων κατά μήκος της σήραγγας. Εξετάζεται η μεταβολή του προφίλ και η μεγέθυνση των
μετατοπίσεων με μεθόδους που εφαρμόστηκαν και στα κεφάλαια 3 και 4. Εξετάζεται ακόμα η
σύγκλιση του μετώπου και η μεταβολή της μέγιστης σύγκλισης, σύμφωνα με την κλίση των
στρώσεων.

5.1 Κατάστρωση του μοντέλου

5.1.1 Γεωμετρία

Το μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων είναι τρισδιάστατο και κατασκευάζεται στο περιβάλλον του
x-fem. Η σήραγγα έχει διάμετρο 10 μέτρα (ακτίνα 5 μέτρα) και έχει κυκλική διατομή. Το μοντέλο
περιέχει το μέτωπο εκσκαφής και εκτείνεται 7.5 ακτίνες μπροστά και πίσω το μετώπου. Οι διαστάσεις
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του μοντέλου είναι (xxyxz) 75x50x100 μέτρα. Εξετάζεται δε, το ½ της σήραγγας λόγω της συμμετρίας
του προβλήματος.

Το μοντέλο αποτελείται από 1376 στοιχεία δευτέρας και πρώτης τάξης, 3858 κόμβοι ή 11574
βαθμοί ελευθερίας. Μετά την βελτιστοποίηση, το ημιεύρος του πίνακα δυστροπίας ισούται με
HBW = 6792. Η απαραίτητη μνήμη για να αποθηκευτεί ο πίνακας δυστροπίας είναι
6792x11574x4 = 300 ΜΒ. Το μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.1.

Σχήμα 5.1: Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων

Η ανάλυση γίνεται για ισότροπο πεδίο αρχικών τάσεων, px = py = pz = p = -5MPa, δηλαδή k = 1.

5.1.2 Υλικό

Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι ανισότροπο – εγκάρσια ισότροπο και μοντελοποιείται με την
μέθοδο που ακολουθήσαμε στα κεφάλαια 3 και 4, μέσω των αδιάστατων συντελεστών r και s. Η
κλίση των στρωμάτων είναι ψ. Στην ανάλυση που έγινε, θεωρήθηκε ισότροπο πεδίο αρχικών τάσεων,
οπότε υπάρχει συμμετρία όταν οι κλίσεις των επιπέδων τέμνουν κάθετα το επίπεδο XZ. Για να γίνει
αυτό, η γωνία της μέγιστης κλίσης (αζιμούθιο) πρέπει να λάβει τιμή β = 90° ή 270°. Έτσι μπορεί να
λυθεί το μισό μοντέλο, όπως αυτό που φαίνεται στο Σχήμα 5.1. Ακόμα, τα αποτελέσματα είναι ισο-
δύναμα είτε β = 90°, είτε 270°. Τέλος κάθε τυχαία κλίση των επιπέδων των στρωμάτων, μπορεί να
αντιμετωπιστεί με κατάλληλη στροφή του συστήματος συντεταγμένων, ώστε να τέμνουν κάθετα το
επίπεδο XZ.

Βάση αυτών που αναφέρθηκαν, αρκεί να γίνει η επίλυση για κλίσεις ψ = 0°, 30°, 45°, 60° και 90°
για να καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις. Όταν το πεδίο των αρχικών τάσεων δεν είναι ισότροπο πρέπει
να γίνει ειδική διερεύνηση, χάνεται η συμμετρία και όταν οι τιμές των β και ψ μεταβάλλονται, αλλάζει
σημαντικά η λύση.

Στο Σχήμα 5.1 φαίνεται η γεωμετρία των κλίσεων των επιπέδων, η επίλυση δε, έγινε με β = 90°
(μέγιστη κλίση των επιπέδων κατά τον άξονα x).
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Σχήμα 5.1: Κλίσεις των στρωμάτων

5.1.3 Διαδικασία επίλυσης

Επιχειρήθηκε η επίλυση στον ίδιο υπολογιστή όπου έγινε η ανάλυση για τα κεφάλαια 3 και 4. Η
επίλυση δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί καθώς ο υπολογιστής είναι εφοδιασμένος με 256 MB ενώ
μόνο και μόνο για την αποθήκευση του μητρώου δυστροπίας απαιτούνται 300 MB μνήμης. Έτσι
αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ισχυρότερος υπολογιστής. Επιλέχθηκε ο υπολογιστής «Helios» του
Κέντρου Γεωπληροφορικής του Τ.Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π. Ο συγκεκριμένος υπολογιστής είναι Unix
Workstation της Silicon Graphics της σειράς N32. Τρέχει λειτουργικό 64 bit (IRIX 6.2). Είναι
εφοδιασμένος με 4 επεξεργαστές για παράλληλη συνεπεξεργασία και 900 MB φυσικής (chip) μνήμης.
Έτσι κατέστη δυνατή η επίλυση του προβλήματος σε λογικό χρόνο.

Μία δοκιμαστική – ισότροπη επίλυση έδειξε ότι χρειάζονται 8 ώρες. Μάλιστα λόγω ελλειμμάτων
ισορροπίας, η επίλυση γινόταν σε δύο κύκλους. Η ισότροπη λύση έδωσε τιμές μέγιστης σύγκλισης
στην οροφή και στο μέτωπο: 1.570 mm και 5.690 mm αντίστοιχα. Με αυτές τις τιμές ανάγουμε τα
αποτελέσματα της ανισότροπης ανάλυσης.

Το πρόβλημα επιλύθηκε για:

*4 ομάδες διαφορετικών ιδιοτήτων υλικών, r = s = 0.8, r = s = 0.4, r = s = 0.2 και r = s = 0.1.

*5 τιμές κλίσεων ψ, ψ = 0°, 30°, 45°, 60° και 90°.

Συνολικά είναι: 5x4 = 20 επιλύσεις. Προϋπολογίστηκε ότι απαιτείται μία εβδομάδα συνεχών
επιλύσεων σε εικοσιτετράωρη βάση. Τελικά χρειάστηκαν 8 ημέρες, καθώς υπήρξαν διακοπές
ρεύματος και πτώση των υπολογιστών (shutdown).

Έγινε η κατάλληλη τροποποίηση στο πρόγραμμα ώστε να αυτοματοποιηθεί όλη η διεργασία, η
οποία γινόταν στο background χωρίς γραφική έξοδο, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της προόδου
της επίλυσης και της επανεκκίνησής της όποτε χρειάζεται, από το διαδίκτυο.

5.2 Αποτελέσματα επίλυσης
Στα Σχήματα που ακολουθούν, παρουσιάζονται τρεις ομάδες διαγραμμάτων. Αρχικά κάποια

ενδεικτικά διαγράμματα από την έξοδο του προγράμματος x-fem, τα οποία περιέχουν καμπύλες ίσων
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τάσεων και καμπύλες ίσων μετατοπίσεων. Έπειτα παρουσιάζονται επεξεργασμένα διαγράμματα
(Excel) των μέγιστων μετατοπίσεων κατά τους άξονες x και z, σύμφωνα με την μεταβολή της κλίσης
ψ. Τέλος διαγράμματα του προφίλ των συγκλίσεων για την οροφή και το δάπεδο της σήραγγας. Η
σύγκλιση του δαπέδου και της οροφής διαφοροποιείται όταν η ανισοτροπία είναι σημαντική, ενώ στην
ισότροπη κατάσταση είναι ισοδύναμες.

Σχήμα 5.1: Καμπύλες ίσων μετατοπίσεων us, r = s = 0.2, ψ = 0°

Σχήμα 5.2: Καμπύλες ίσων μετατοπίσεων us, r = s = 0.2, ψ = 30°
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Σχήμα 5.3: Καμπύλες ίσων μετατοπίσεων us, r = s = 0.2, ψ = 45°

Σχήμα 5.4: Καμπύλες ίσων μετατοπίσεων us, r = s = 0.2, ψ = 60°
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Σχήμα 5.5: Καμπύλες ίσων μετατοπίσεων us, r = s = 0.2, ψ = 90°

Σχήμα 5.6: Καμπύλες ίσων μετατοπίσεων uz, r = s = 0.2, ψ = 45°



86 Κεφάλαιο 5

Σχήμα 5.7: Καμπύλες ίσων τάσεων σ3, r = s = 0.2, ψ = 45°

Σχήμα 5.8: Καμπύλες ίσων τάσεων σz, r = s = 0.8, ψ = 45°
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Σχήμα 5.9: Τροχιές κυρίων τάσεων, r = s = 0.2, ψ = 45°

u zmax /u zmax,iso , k =1
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Σχήμα 5.10: Μεταβολή του λόγου uzmax/uzmax,iso σύμφωνα με την κλίση ψ για διαφορετικές τιμές r,s
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u xmax /u xmax,iso , k =1
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Σχήμα 5.11: Μεταβολή του λόγου uxmax/uxmax,iso σύμφωνα με την κλίση ψ για διαφορετικές τιμές r,s

Στο Σχήμα 5.10 παρατηρούμε πως για οριζόντια στρώματα, η σύγκλιση μπορεί να φτάσει έως και
12 φορές της αντίστοιχης ισότροπης, ενώ για κατακόρυφα στρώματα η ισότροπη και η ανισότροπη
σύγκλιση είναι ισοδύναμες καθώς το επίπεδο ισοτροπίας περιέχει το επίπεδο του μετώπου. Το
αντίθετο παρατηρούμε στο Σχήμα 5.11, όπου για οριζόντια στρώματα η ανισότροπη σύγκλιση του
μετώπου είναι περίπου ίση με την αντίστοιχη ισότροπη, ενώ όταν τα στρώματα είναι κατακόρυφα, η
ανισότροπη σύγκλιση μπορεί να φτάσει έως και 10 φορές της αντίστοιχης ισότροπης.
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u z /u zmax,iso , r =s =0.8
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Σχήμα 5.12: Συγκλίσεις οροφής και δαπέδου, r = s = 0.8 (θέση μετώπου στον κατακόρυφο άξονα, x/R=0)



90 Κεφάλαιο 5

u z /u zmax,iso , r =s =0.4
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Σχήμα 5.13: Συγκλίσεις οροφής και δαπέδου, r = s = 0.4
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u z /u zmax,iso  r =s =0.2
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Σχήμα 5.14: Συγκλίσεις οροφής και δαπέδου, r = s = 0.2



92 Κεφάλαιο 5

u z /u zmax,iso  r =s =0.1
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Σχήμα 5.15: Συγκλίσεις οροφής και δαπέδου, r = s = 0.1
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Οι ανισότροπες συγκλίσεις κατά μήκος του άξονα x στα Σχήματα 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, είναι
ανηγμένες ως προς την μέγιστη ισότροπη σύγκλιση uzmax,iso. Ο οριζόντιος άξονας είναι επίσης
ανηγμένος ως προς την ακτίνα της σήραγγας: x/R. Μεταξύ άλλων μπορούμε να παρατηρήσουμε την
διαφοροποίηση στην σύγκλιση του δαπέδου (θετικές τιμές) και στην σύγκλιση της οροφής (αρνητικές
τιμές).

5.3 Ανακεφαλαίωση
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκε η επιρροή της ανισοτροπίας της βραχομάζας στην περιοχή κοντά

στο μέτωπο εκσκαφής, περιοχή η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερα τρισδιάστατη συμπεριφορά. Από τα
διαγράμματα που προέκυψαν μπορούμε να διακρίνουμε  πόσο σημαντική είναι η επιρροή της
ανισοτροπίας τόσο στο μέγεθος των συγκλίσεων, όσο και στην έκταση τους μπροστά και πίσω από το
μέτωπο και στην διαφοροποίηση της μορφής αλλά και του πρόσημου.

Το πρόβλημα δεν εξετάστηκε σε όλη του την έκταση, θεωρήθηκε ισότροπο πεδίο αρχικών τάσεων
(k = 1), ενώ για διαφορετικές περιπτώσεις, πρέπει να γίνει επιπλέον διερεύνηση. Ακόμα για την
απαραίτητη οικονομία του χρόνου υπολογισμών, εξετάστηκαν μόνο 4 χαρακτηριστικές περιπτώσεις
ανισότροπων ιδιοτήτων. Για τους υπολογισμούς του κεφαλαίου χρειάστηκαν 8 ημέρες, σε
εικοσιτετράωρη βάση. Αν το πρόβλημα εξεταζόταν για 25 συνδυασμούς παραμέτρων όπως στο
κεφάλαιο 4, θα χρειαζόταν περίπου 1.5 μήνας συνεχών υπολογισμών κάτι το οποίο ήταν εκτός των
δυνατοτήτων αυτής της διπλωματικής εργασίας.

Εν τούτοις καταφάνηκε το πρόβλημα και τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε αρκετά πρακτικά προβλήματα, κυρίως για να δικαιολογήσουν τάσεις
συντηρητισμού όταν αντιμετωπίζονται παρόμοιες περιπτώσεις.



6 Η ελαστοπλαστική συμπεριφορά, η περίπτωση
ανισότροπων υλικών με συστήματα ασυνεχειών

Πριν ακόμα καθιερωθεί και αναπτυχθεί ο κλάδος της βραχομηχανικής, έγιναν προσπάθειες να
περιγραφεί η αντοχή της βραχομάζας με κατάλληλα καταστατικά μοντέλα. Οι προσπάθειες αυτές
έγιναν συγχρόνως με την ανάπτυξη της εφαρμοσμένης μηχανικής και της εδαφομηχανικής. Έτσι
χρησιμοποιήθηκαν νόμοι που περιγράφουν την συμπεριφορά υλικών κατά την στιγμή της αστοχίας ή
και την συμπεριφορά μετά την αστοχία. Αυτοί οι νόμοι υποθέτουν συνήθως υλικό με ισότροπες
ιδιότητες, η αστοχία δε, γίνεται χωρίς να υπάρχει κάποια προτίμηση διεύθυνσης από το υλικό. Η
αδυναμία περιγραφής της κατάστασης της βραχομάζας κατά την αστοχία με τέτοιους νόμους,
οδήγησαν στην δημιουργία του κλάδου της βραχομηχανικής.

Με την ανάπτυξη της βραχομηχανικής παρατηρήθηκε πειραματικά η συμπεριφορά της
βραχομάζας σε διάφορες καταστάσεις λειτουργίας αλλά και αστοχίας. Έγιναν ενόργανες μετρήσεις σε
περιβάλλον εργαστηρίου αλλά και στο πεδίο και καταφάνηκε η σημαντικότητα της δομής της
βραχομάζας και της έννοιας της κλίμακας (οι μετρήσεις εργαστηρίου μεταφέρονται δυσκολότερα στο
πεδίο απ’ότι γίνεται π.χ. στην εδαφομηχανική). Η μελέτη αυτή της βραχομάζας επέτρεψε να
αναπτυχθούν και να προσαρμοστούν κατάλληλοι νόμοι καταστατικής συμπεριφοράς. Σημαντική είναι
η εργασία του Griffith (Σακελλαρίου, 2000) το 1921 με την ανάπτυξη του ομώνυμου κριτηρίου. Η
εξέλιξη του κριτηρίου αυτού οδήγησε τελικά στην ανάπτυξη του ευρέως χρησιμοποιημένου,
εμπειρικού κριτηρίου των Hoek-Brown (Hoek, Brown, 1980).

Οι νόμοι που αναφέρθηκαν περιγράφουν την ισότροπη συμπεριφορά της βραχομάζας κατά την
αστοχία, με θεώρηση συνεχούς μέσου. Η βραχομάζα ανάλογα με τα συστήματα ασυνεχειών που
μπορεί να περιέχει, συμπεριφέρεται από «ισότροπα» όταν τα συστήματα ασυνεχειών είναι πολλά
ώστε να εξαφανίζεται κάθε προτιμώμενη διεύθυνση έως ισχυρά «ανισότροπα» όταν τα συστήματα
ασυνεχειών είναι λίγα και ισχυρά. Η θεώρηση που γίνεται για την ανισότροπη βραχομάζα είναι αυτή
του συνεχούς ή του ασυνεχούς μέσου. Στην εργασία αυτή γίνεται θεώρηση συνεχούς μέσου και η
ανισοτροπία στην κατάσταση αστοχίας αντιμετωπίζεται με την θεωρία της πλαστικότητας, κατάλληλα
όμως προσαρμοσμένη. Ένα γνωστό κριτήριο αστοχίας που περιγράφει την ολίσθηση κατά μήκος μιας
ασυνέχειας σε μια κανονικά κατακερματισμένη βραχομάζα είναι αυτό των Jaeger και Cook
(Σακελλαρίου, 1984 – Hoek, Brown, 1980). Μια εξέλιξη σε αυτό το κριτήριο ήρθε από τον Amadei
(Amadei, 1983, 1998).

Στην εργασία αυτή περιγράφεται η μεθοδολογία για να αναλυθεί η αστοχία της ανισότροπης
βραχομάζας με μέθοδο ανάλυσης συνεχούς μέσου, συγκεκριμένα με την μέθοδο των πεπερασμένων
στοιχείων στις τρεις διαστάσεις και το πρόγραμμα x-fem. Γίνεται χρήση πρόσφατων προτάσεων που
έχουν αναπτυχθεί από άλλους ερευνητές και περιγράφονται μέθοδοι, πρωτότυπες ή μη, για τον
προγραμματισμό σε περιβάλλον προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων. Αρχικά γίνεται μια
συνοπτική παρουσίαση των κριτηρίων αστοχίας που ισχύουν για ισότροπη βραχομάζα, έπειτα
αναπτύσσεται η ανάλυση που ακολουθείται στο περιβάλλον των πεπερασμένων στοιχείων για την
περίπτωση ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς. Ακόμα παρουσιάζονται κριτήρια αστοχίας που ισχύουν
στην ανισότροπη βραχομάζα. Τέλος γίνεται η περιγραφή του προγραμματισμού αυτών των κριτηρίων
αστοχίας στο περιβάλλον των πεπερασμένων στοιχείων.
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6.1 Η αστοχία ισότροπων υλικών
Από την αρχή της ανάπτυξης της τεχνικής μηχανικής, διάφοροι νόμοι επινοήθηκαν για να

περιγράψουν την συμπεριφορά των υλικών κατά την κατάσταση της αστοχίας. Τα πρώτα πειράματα
έγιναν εν γένει σε μέταλα και υλικά με αυστηρά κρυσταλική δομή, οπότε αναπτύχθηκαν νόμοι όπως
του Tresca (1868) και Von Mises (1913) (Shames, Cozzarelli, 1992). Οι νόμοι της συμπεριφοράς μετά
την εκδήλωση αστοχίας (ελαστοπλαστική συμπεριφορά) περιγράφηκαν από τους Prandtl (1925),
Reuss (1930) (Shames, Cozzarelli, 1992). Οι σχέσεις των Prandtl – Reuss είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για
τον προγραμματισμό στο περιβάλλον των πεπερασμένων στοιχείων και χρησιμοποιούνται ακόμα.

Οι παραπάνω νόμοι (Tresca – Von Mises) αδυνατούν να περιγράψουν την αστοχία όπου ο όρος
της υδροστατικής πίεσης είναι σημαντικός. Τέτοιες καταστάσεις παρουσιάζονται σε υλικά όπου η
τριβή μεταξύ των συστατικών του υλικού είναι συμαντική και τείνει να αυξάνει την αντοχή του
υλικού. Ο Coulomb (1773) περίγραψε τον νόμο της τριβής –η δύναμη τριβής που προκαλεί την
ολίσθηση σε μια διηεπιφάνεια είναι γραμμικά ανάλογη με την επικρατούσα κάθετη δύναμη. Αρκετά
αργότερα ο Mohr (1900) περιέγραψε ένα κριτήριο αστοχίας που περιγράφει την αστοχία στην ψαθυρή
κατάσταση. Ο νόμος του Mohr – Coulomb περιγράφει την ψαθυρή αστοχία όταν ισχύει ο νόμος
τριβής του Coulomb. Ο νόμος του Mohr – Coulomb είναι ευρέως χρησιμοποιημένος στον κλάδο της
εδαφομηχανικής καθώς μπορεί να περιγράψει με καλή ακρίβεια την αστοχία κοκκόδων υλικών. Έτσι
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην βραχομηχανική, όταν η βραχομάζα τείνει να έχει εδαφική
συμπεριφορά, ιδιαίτερα όταν είναι έντονα κατακερματισμένη.

Η αδυναμία περιγραφής με τους παραπάνω νόμους της αστοχίας σε ορισμένες καταστάσεις
οδήγησε στην ανάπτυξη νέων καταστατικών νόμων. Η βραχομηχανική χρησιμοποιεί τέτοιους
καταστατικούς νόμους. Το πρώτο βήμα ήταν η θεωρία του Griffith η οποία βασίζεται πλέον στην
διάδοση ρωγμών που υπάρχουν στο υλικό και είναι «ενεργειακό» κριτήριο. Το εμπειρικό κριτήριο
των Hoek-Brown είναι βασισμένο στο κριτήριο του Griffith. Ακόμα άλλα ενεργειακά κριτήρια όπως
αυτό το ελειπτικό παραβολοειδές (Theocaris, 1987).

6.1.1 Το κριτήριο Mohr – Coulomb

Το κριτήριο του Mohr μπορεί να περιγραφεί συναρτήσει μιας κάθετης (σn) και μιας διατμητικής
τάσης (τn) που δρουν στο επίπεδο αστοχίας:

τn = f(σn) 6.1

Η διεύθυνση του επιπέδου αστοχίας μπορεί να ανεξάρτητη από τις ιδιότητες του υλικού, ειδικά
όταν έχουμε ισότροπη συμπεριφορά. Σε αυτήν την περίπτωση η διεύθυνση του επιπέδου αστοχίας
εξαρτάται από την εντατική κατάσταση. Εν τούτης το επίπεδο αστοχίας μπορεί να είναι
προδιαγεγραμμένο, π.χ. να είναι κάποια ασυνέχεια ή κάποια αδυναμία του υλικού. Στην περίπτωση
αυτή το υλικό αστοχεί ανισότροπα και είναι η περίπτωση που θα ασχοληθούμε εκτενέστερα σε
επόμενη παράγραφο. Η σχέση (6.1) όταν ισχύει ο νόμος τριβής του Coulomb γίνεται:

τn = σn tanφ + c 6.2

Η σχέση (6.2) είναι γνωστή ως κριτήριο αστοχίας Mohr – Coulomb και έχει χρησιμοποιηθεί
ευρύτατα στην εδαφομηχανική και στην βραχομηχανική. Το κριτήριο διαθέτει δύο παραμέτρους: την
γωνία τριβής φ και την συνοχή c. Η συνοχή έχει μονάδες τάσης. Στο Σχήμα 6.1 βλέπουμε την γραφική
παράσταση του κριτηρίου σε άξονες φ και c όπως προκύπτει ως περιβάλλουσα αστοχίας από
πειράματα τριαξονικής θλίψης.
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Σχήμα 6.1: Η περιβάλλουσα αστοχίας Mohr-Coulomb

Η σχέση (6.2) μπορεί να γραφτεί συναρτήσει των κυρίων τάσεων σ1, σ3 (γεωτεχνική προσήμανση,
θλίψη θετική):

pp KcK 231 +=σσ 6.3

Ο συντελεστής Kp είναι γνωστός από την εδαφομηχανική ως συντελεστής παθητικής ώθησης και
είναι ίσος με tan²(45°+φ/2). Η σχέση (6.3) είναι γνωστή από την εδαφομηχανική ως παθητική
κατάσταση Rankine (Craig, 1992). Τότε σε κάποιο ισότροπο υλικό η αστοχία συμβαίνει σε επίπεδο
που σχηματίζει γωνία 45°+φ/2 με την μέγιστη κύρια τάση σ1. Η σχέση (6.3) μπορεί να γραφεί
συναρτήσει των τριών βασικών συνιστωσών του αποκλίνων τανυστή τάσεων (I1, √J’2, γωνία Lode: θ)
(Shames, Cozzarelli, 1992) ως εξής (κλασική προσήμανση, εφελκυσμός θετικός):
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Η συνάρτηση f είναι γνωστή ως δυναμικό αστοχίας και ορίζεται ως εξής: Όταν f<0 η συμπεριφορά
είναι ελαστική ενώ όταν f=0 η συμπεριφορά είναι ελαστοπλαστική. Η παραμετρική εξίσωση f=0
μπορεί να παρασταθεί στον χώρο σε ένα σύστημα αξόνων σ1,σ2,σ3 σαν μια επιφάνεια, είναι δε γνωστή
ως επιφάνεια αστοχίας. Η γραφική παράσταση της (6.4) είναι μια πυραμίδα με έξι πτέρυγες και είναι
σχεδιασμένη στο Σχήμα 6.2 . Οι όροι I1, √J’2, θ είναι ίσοι με: Ι1 = (σ1+σ2+σ3), (√J’2)² = (1/6)[(σ1-σ2)²+

(σ2-σ3)²+ (σ3-σ1)²] και ( ) 
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Σχήμα 6.2: Η πυραμίδα του κριτηρίου Mohr – Coulomb

Στο Σχήμα 6.2 φαίνεται γραφικά η γωνία θ, γραφικά ο όρος Ι1 είναι το μήκος της υδροστατικής
ευθείας που φαίνεται στο σχήμα ως η αξονική γραμμή. Γραφικά ο όρος √J’2, είναι η απόσταση του
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σημείου των τάσεων από την υδροστατική ευθεία. Παρατηρούμε από την σχέση (6.4)  ότι για θ=±30°
το f  δεν είναι παραγωγίσιμο ως προς θ κάτι που φαίνεται στο σχήμα με την παρουσία των ακμών.
Αυτό δημιουργεί προγραμματιστικά προβλήματα τα οποία επιλύονται με εξομάλυνση της καμπύλης:
για |θ|>29.5°, f(I1, √J’2, θ) = f(I1, √J’2, ±29.5°).

Οι ακμές στην επιφάνεια αστοχίας δημιουργούνται καθώς το κριτήριο αστοχίας είναι ανεξάρτητο
από την ενδιάμεση κύρια τάση σ2. Το ίδιο ισχύει και σε όλα τα κριτήρια που είναι ανεξάρτητα από την
ενδιάμεση τάση όπως αυτό των Hoek & Brown. Οι Drucker και Prager (1952) (Smith, 1982)
τροποποίησαν το κριτήριο Mohr-Coulomb ώστε να λαμβάνεται υπόψιν η ενδιάμεση κύρια τάση, έτσι
αίρεται και το πρόβλημα των ακμών. Η σχέση των Drucker-Prager έχει το εξής δυναμικό αστοχίας:

f(I1, √J’2) = αI1+√J’2-k 6.5

Οι όροι α και k της (6.5) είναι όπως και στο κριτήριο Mohr-Coulomb η συμβολή της
υδροστατικής πίεσης και της συνοχής. Η σχέση (6.5) είναι η παραμετρική εξίσωση κώνου. Διάφορες
μέθοδοι έχουν προταθεί για βέλτιστη προσαρμογή της πυραμίδας Mohr-Coulomb στον κώνο Drucker-
Prager, κυρίως με έκφραση των παραμέτρων α και k συναρτήσει των φ και c. Είναι δυνατή έτσι είτε η
υπερεκτίμηση ή η υποεκτίμηση της αντοχής. Συνήθως η συμβολή της σ2 στην αντοχή είναι ευμενής
και η υπερεκτίμηση είναι δεκτή.

Το κριτήριο αστοχίας Drucker-Prager αν και μαθηματικά απλό στην διατύπωσή του έχει μικρή
πρακτική σημασία, καθώς αδυνατεί να περιγράψει τον απλό ως προς την φυσική του σημασία νόμο
της τριβής. Έχει μικρή εφαρμογή στην εδαφομηχανική και σχεδόν μηδενική στην βραχομηχανική. Εν
τούτοις μπορούμε να παρατηρήσουμε πως το κριτήριο Mohr-Coulomb για μηδενική συμβολή της
τριβής (για φ=0°) εκφυλίζεται στον νόμο του Tresca ενώ αντίστοιχα το κριτήριο των Drucker-Prager
εκφυλίζεται στον νόμο του Von Mises.

6.1.2 Το κριτήριο του Griffith

Σύμφωνα με τον Griffith η θραύση έχει ως σημεία εκκίνησης ρωγμές του υλικού όπου
παρουσιάζεται συγκέντρωση τάσεων στις αιχμές τους (περιοχές με σχεδόν μηδενική ακτίνα
καμπυλότητας). Η θραύση κατά την θεωρία του Griffith είναι ψαθυρή θραύση και μπορεί να
παρουσιαστεί σε υλικά που μπορούν να αστοχήσουν με αυτό τον τρόπο. Ο Griffith έκανε τα
πειράματά του σε γυαλί, ένα υλικό που έχει έντονη ψαθυρή συμπεριφορά. Στο Σχήμα 6.1 φαίνεται η
εκκίνηση της διάδοσης της ρωγμής από μια αρχική ιδεατή ρωγμή ελλειπτικού σχήματος.

Σχήμα 6.1: Η διάδοση της ρωγμής σύμφωνα με τον Griffith

Η θεωρία αυτή έχει το χαρακτηριστικό της «ενεργειακής θεμελίωσης», κάτι το οποίο προώθησε
την έρευνα με βάση αυτό το χαρακτηριστικό για νέα κριτήρια αστοχίας. Συγκεκριμένα η βασική
υπόθεση της θεωρίας είναι ότι: «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 σ3

(γεωτεχνική προσήμανση) ως εξής:
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(σ1-σ3)² = 8σt(σ1+σ3) εάν σ1+3σ3>0 και σ3=-σt όταν σ1+3σ3<0 6.1

Ο όρος σt της (6.1) είναι η αντοχή σε μονοαξονικό εφελκυσμό. Παρατηρούμε πως για σ3=0 ⇒
σ1 = 8σt, δηλαδή η αντοχή σε θλίψη είναι πάντα 8 φορές μεγαλύτερη από την αντοχή σε εφελκυσμό,
ένας σοβαρός περιορισμός για την εφαρμογή του κριτηρίου στην βραχομηχανική. Συγκεκριμένα
ταιριάζει όπως θα δούμε στην περίπτωση ενός και μόνου πετρώματος. Η σχέση του Griffith μπορεί να
παρασταθεί σε άξονες τ και σn ως εξής:

τ² = 4σt(σt+σn) 6.2

Οι σχέσεις (6.1) και (6.2) μπορούν να παρασταθούν γραφικά, όπως στο Σχήμα 6.2:

Σχήμα 6.2: Το κριτήριο αστοχίας Griffith

6.1.3 Το κριτήριο Hoek-Brown

Το κριτήριο των Hoek-Brown είναι ένα εμπειρικό κριτήριο αστοχίας που περιγράφει την αντοχή
της βραχομάζας. Η αντοχή δεν εξαρτάται μόνο από τα μηχανικά χαρακτηριστικά του υλικού αλλά και
από τα δομικά χαρακτηριστικά της βραχομάζας όπως συστήματα ασυνεχειών, υλικό πλήρωσης
ασυνεχειών κ.ο.κ.

Το κριτήριο βασίζεται στην φιλοσοφία του κριτηρίου του Griffith. Όπως παρατήρησε ο Hoek σε
θραύσεις πετρωμάτων που έγιναν σε πολύ βαθιά μεταλλεία, η σχέση μεταξύ των κυρίων τάσεων κατά
την αστοχία ακολουθεί έναν παραβολικό νόμο. Σύμφωνα με τους Hoek, Brown (1980), η σχέση
μεταξύ σ1 και σ3 κατά την αστοχία είναι (γεωτεχνική προσήμανση, θλίψη θετική):

σ1 = σ3 + (mσ3σc + sσc²)½ 6.1

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 άλλες πλην την αντοχή μηχανικές
ιδιότητες του άρρηκτου πετρώματος. Η αντοχή του άρρηκτου πετρώματος μπορεί να εκφραστεί με
την σχέση (Hoek, Brown, 1997):

σ1 = σ3 + (miσ3σc + σc²)½ 6.2

Η σχέση (6.2) προκύπτει από την (6.1) αν θέσουμε s=1 και m=mi. Αν στην σχέση (6.2) θέσουμε
σ1=0, προκύπτει η αντοχή σε μονοαξονικό εφελκυσμό, ίση με ½σc[mi-(mi²+4)½]. Οπότε για μια τιμή
του mi=7.88 ο λόγος θλιπτικής προς εφελκυστική αντοχή γίνεται 8 και το κριτήριο των Hoek-Brown
για το άρρηκτο πέτρωμα, προσεγγίζει το κριτήριο του Griffith. Η προσαρμογή των δύο κριτηρίων για
αυτήν την τιμή του mi φαίνεται στο Σχήμα 6.1:
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Σχήμα 6.1: Συσχέτιση κριτηρίων Hoek-Brown, Griffith

Η απόλυτη προσαρμογή βλέπουμε ότι γίνεται στην τιμή της μονοαξονικής αντοχής σε θλίψη ενώ
πέρα από αυτό το σημείο οι καμπύλες αποκλίνουν. Μπορεί να καταφανεί πάντως, η καμπύλη μορφή
των κριτηρίων και η συγγένειά τους. Βέλτιστη προσαρμογή κατά μήκος όλης της καμπύλης ίσως να
γίνεται με χρήση του κριτηρίου όπως εκφράζεται από την σχέση (6.1) για κάποια τιμή της
παραμέτρου s μικρότερη από 1.

Οι Hoek και Brown τροποποιήσαν το κριτήριο (6.1) εισάγοντας την εκθετική παράμετρο α, η
οποία για συνηθισμένες βραχομάζες έχει την τιμή 0.5 όπως η σχέση (6.1), για βραχομάζες μειωμένης
αντοχής μπορεί να λάβει μεγαλύτερες τιμές. Η σχέση του νέου αυτού κριτηρίου (γενικευμένο
κριτήριο Hoek-Brown) είναι:

σ1 = σ3 + (mσ3σc + sσc²)α 6.3

Για τον προγραμματισμό του κριτηρίου είναι αναγκαίος ο υπολογισμός του δυναμικού
πλαστικότητας, όπως προκύπτει από την σχέση (6.3) με κατάλληλους μετασχηματισμούς. Το
δυναμικό αυτό είναι:
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Όσον αφορά την εκτίμηση των παραμέτρων που υπεισέρχονται μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:
Η μονοαξονική αντοχή του άρρηκτου πετρώματος προσδιορίζεται εργαστηριακά, επί τόπου π.χ. με
σημειακή δοκιμή ή αρχική εκτίμηση από τον πίνακα της ISRM (Hoek, Marinos, 2000), Πίνακας 6.1.

Αντίστοιχα η παράμετρος mi μπορεί να εκτιμηθεί από σειρά τριαξονικών δοκιμών σε δείγμα
άρρηκτου πετρώματος. Οι τριαξονικές δοκιμές γίνονται με ειδική κυψέλη (γνωστή ως κυψέλη Hoek),
τοποθετημένη σε συνηθισμένη πρέσα δοκιμών. Τα καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν
όταν η πρέσα είναι “strain controlled” αντί “stress controlled” και είναι επαρκώς δύσκαμπτη
(δύστροπη). Στο Σχήμα 6.2 βλέπουμε τέτοιες δοκιμές που προτείνει ο Hoek (Ηoek, Brown, 1980)
καθώς και προτεινόμενες τιμές για την παράμετρο mi, στον Πίνακα 6.2 (Hoek, Marinos, 2000).
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Πίνακας 6.1: Εκτίμηση της μονοαξονικής αντοχής σε θλίψη

Σχήμα 6.2: Εκτίμηση της παραμέτρου mi από σειρά τριαξονικών δοκιμών σε ασβεστόλιθο
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Πίνακας 6.2: Προτεινόμενες τιμές mi

Τέλος οι παράμετροι mb, s, α μπορούν να εκτιμηθούν με την βοήθεια του συστήματος  GSI (ή
RMR για RMR>25) σύμφωνα με τις παρακάτω σχέσεις (Hoek, Brown, 1997, Hoek, Marinos, 2000):

28
100−
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b e
m
m 6.5

Για GSI>25: 5.0=α , 9
100−

=
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es 6.6

Για GSI<25: 0=s , 
200

65.0 GSIa −= 6.7

6.1.4 Το ελλειπτικό παραβολοειδές

Θα γίνει μια σύντομη αναφορά σε αυτό το κριτήριο αστοχίας. Ο Theocaris (1987) ανέπτυξε αυτό
το κριτήριο αστοχίας για την ερμηνία της κατάστασης αστοχίας και για διαφορετική κατάσταση
συμπεριφοράς (όλκιμη ή ψαθυρή). Το κριτήριο είναι παραβολικού τύπου όπως αυτά των Griffith και



Η ελαστοπλαστική συμπεριφορά, η περίπτωση ανισότροπων υλικών με συστήματα ασυνεχειών 103

Hoek-Brown και η καμπυλότητα μεταβάλεται σύμφωνα με τον λόγο της θλιπτικής προς την
εφελκιστική αντοχή που υπεισέρχεται ως παράμετρος. Το κριτήριο έχει γενική χρήση και μπορεί να
τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να ερμηνεύσει την συμπεριφορά ανισότροπων υλικών. Η έκφραση του
κριτηρίου γίνεται μέσω δυναμικού πλαστικότητας:

( ) ( ) 2
1

2

221 )1(3, tt rIrJJIf σσ −−+= 6.1

Η παράμετρος r στην σχέση (6.1), είναι ο λόγος της θλιπτικής προς την εφελκυστική μονοαξονική
αντοχή, μικρότερος από 1. Για την κατάσταση όπου ισχύει σ2 = σ3, όπως συμβαίνει σε μία τριαξονική
δοκιμή, η σχέση (6.1) γίνεται (γεωτεχνική προσήμανση):

)2)(1()( 13
22

31 σσσσσσ +−−=− rr tt 6.2

Η σχέση (6.2) θυμίζει αρκετά τα κριτήρια των Griffith και των Hoek-Brown καθώς παραπέμπει
άμεσα στον παραβολικό τους χαρακτήρα. Η σύγκριση των τριών κριτηρίων για r = 8 όπως ισχύει στο
κριτήριο του Griffith γίνεται στο Σχήμα 6.1:
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Σχήμα 6.1: Σύγκριση των κριτηρίων H-B, G, E-P

Παρατηρούμε ότι για την περίπτωση σ2=σ3, η καμπύλη του κριτηρίου είναι μεταξύ των κριτηρίων
Griffith και Hoek-Brown με μια τάση να είναι κοντύτερα σε αυτό του Griffith. Η συσχέτιση των
κριτηρίων Hoek-Brown και του ελλειπτικού παραβολοειδούς είναι υπό έρευνα και μπορεί να γίνει
μέσω συσχέτισης των παραμέτρων mi και r αντίστοιχα.

6.2 Ελαστοπλαστική συμπεριφορά
Η ελαστική – γραμμική συμπεριφορά ερμηνεύεται συνήθως με τους νόμους του Hooke. Αναφορές

για τον ελαστικό υπολογισμό γίνονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο (κεφάλαιο 2).

Κατά την ελαστοπλαστική συμπεριφορά, εκδηλώνονται παραμορφώσεις που αποτελούνται από
δύο μέρη: το ελαστικό και το πλαστικό. Επειδή δε, η συμπεριφορά εξαρτάται ισχυρά από την ιστορία
και την προηγούμενη εκδήλωση μη αναστρεπτών παραμορφώσεων, κατά την ελαστοπλαστική
συμπεριφορά χρησιμοποιούνται διαφορικά. Τα παραπάνω εκφράζονται από την σχέση (6.1):

dε = dεp+dεe 6.1

Ο υπολογισμός της ποσότητας dεe γίνεται κατά τα γνωστά. Έτσι για να γίνει ο ελαστοπλαστικός
υπολογισμός πρέπει να υπολογιστεί η ποσότητα dεp. Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με αυτά που
αναφέρει ο Κοζάνης (1996), Hinton, Owen (1980), καθώς και Phase 2. Πρόσθετα θεωρητικά στοιχεία
λαμβάνονται από Shames, Cozzarelli (1992), Μαρκέτος (1992β), Carranza, Torres, Fairhurst (1999).
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6.2.1 Δυναμικά αστοχίας

Σε προηγούμενη παράγραφο περιγράφηκε το δυναμικό πλαστικότητας f(I1, √J’2, θ) ως μια
συνάρτηση η οποία έχει την ιδιότητα να είναι f<0 όταν η συμπεριφορά είναι ελαστική και f=0 όταν η
συμπεριφορά είναι ελαστοπλαστική. Η f=0 είναι μια παραμετρική εξίσωση επιφάνειας στον χώρο.
Έτσι κατά την εξέλιξη της ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς το σημείο των τάσεων κινείται πάνω στην
επιφάνεια αστοχίας f=0. Έτσι ο υπολογισμός του διαφορικού εp απαιτεί τον υπολογισμό της κλίσεως,
της παραγώγου δηλαδή, της επιφάνειας αστοχίας. Η παράγωγος της επιφάνειας αστοχίας είναι ένα
διάνυσμα κάθετο στην επιφάνεια, διάνυσμα που εκφράζει την «ταχύτητα» εκδηλώσεως των
πλαστικών παραμορφώσεων.

Ο νόμος της καθετότητας αναπτύχθηκε με τις θεωρίες των Prandtl-Reuss πάνω στις επιφάνειες
αστοχίας των Von Mises κ.ο.κ. (κριτήρια αστοχίας ανεξάρτητα της I1 – υδροστατικής συνιστώσας).
Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται πως η παραμόρφωση κατά την ελαστοπλαστική συμπεριφορά
είναι σύνογκος όπως συμβαίνει πραγματικά με πολύ καλή προσέγγιση κατά την διαρροή των
μετάλλων. Η χρήση όμως κριτηρίου αστοχίας στο οποίο η συμβολή της υδροστατικής συνιστώσα (Ι1)
είναι σημαντική, π.χ. Mohr-Coulomb, ο νόμος της καθετότητας παρέχει μεγάλες ογκομετρικές
παραμορφώσεις οι οποίες δεν συμφωνούν με τα πειραματικά δεδομένα για υλικά που η κατάσταση
αστοχίας περιγράφεται με αυτά τα κριτήρια.

Έτσι γίνεται η εισαγωγή του δυναμικού παραμορφώσεως Q. Το Q όπως και το f είναι συνάρτηση
των (I1, √J’2, θ). Όταν ισχύει Q≡f, τότε μιλάμε για συσχετισμένο νόμο ροής (associative flow rule) ενώ
όταν Q≠f τότε μιλάμε για ασυσχέτιστο νόμο ροής (non-associative flow rule). Το Q όπως και το f είναι
ένα δυναμικό καθώς από αυτό απορρέει το πεδίο των παραμορφώσεων (∇ Q).

Για το κριτήριο Mohr – Coulomb το δυναμικό παραμορφώσεων που χρησιμοποιείται είναι το:

2
'3

sin
3

21 JIQ += δ 6.1

Παρατηρούμε την απαλοιφή του όρου θ ο οποίος προκαλεί τις ακμές στην επιφάνεια ενώ
εισάγεται και η παράμετρος δ. Η δ είναι η γωνία διόγκωσης κατά την ολίσθηση. Για τα υλικά Mohr-
Coulomb συνηθισμένες τιμές δ είναι από 0° (σύνογκος παραμόρφωση) έως φ/3 (μεγάλη χαλάρωση –
διόγκωση).

Αντίστοιχα το γενικευμένο κριτήριο Hoek-Brown έχει ως δυναμικό παραμορφώσεων την σχέση:
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Παρατηρούμε στην (6.2) όπως και στην (6.1), την απαλοιφή του όρου θ ενώ εισάγεται αντίστοιχα
με το δ ο όρος a (ο οποίος δεν πρέπει να συγχέεται με την εκθετική παράμετρο α). Οι Hoek, Brown
(1997), προτείνουν τιμές για την διόγκωση για διαφορετικές κατηγορίες βραχομάζας. Υπολογίζεται
αρχικά η ισοδύναμη γωνία τριβής φ’ και η διόγκωση είναι φ’/4 για καλής ποιότητας βραχομάζες, φ’/8
για μέσης ποιότητας βραχομάζες και 0° για πτωχές βραχομάζες. Εφόσον μιλάμε για μικρές γωνίες η
παράμετρος a μπορεί να εκτιμηθεί ως το ημίτονο της διόγκωσης ή να ληφθεί απευθείας η τιμή αυτή,
σε μονάδες ακτινίων (rad).

Έχοντας ορίσει το δυναμικό Q, το πλαστικό μέρος των παραμορφώσεων υπολογίζεται ως:

σ
λε

∂
∂= Qdd p 6.3
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Η ποσότητα dλ  (θετικό βαθμωτό μέγεθος) πρέπει να υπολογιστεί ώστε να εκτιμηθεί η πλαστική
παραμόρφωση. Ο υπολογισμός γίνεται μέσω μιας σειράς υπολογισμών, θα αναφερθούν μερικοί.

Κατά την διαρροή ισχύει df = 0, δηλαδή:
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6.4

Η ποσότητα κ έχει νόημα όταν το υλικό είναι κρατυνόμενο. Όπως βλέπουμε πρέπει να
υπολογιστούν τα διαφορικά των f, Q ως προς τον τανυστή των τάσεων σ. Ακολουθείται η παρακάτω
σειρά υπολογισμών:
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Οι σχέσεις (6.5) και (6.6), μπορούν να γραφτούν ισοδύναμα ως:

a = C1a1+C2a2+C3a3 6.7

a’ = C’1a1+C’2a2+C’3a3 6.8

Οι ποσότητες a1, a2, a3 είναι διανύσματα στήλη μεγέθους 6. Η διατύπωσή τους μπορεί να βρεθεί
στον Hinton, Owen (1980). Οι συντελεστές C1-C3, C’1-C’3, δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις:
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6.2.2 Ελαστοπλαστικός υπολογισμός

Ο ελαστοπλαστικός υπολογισμός γίνεται με διαδοχικά στάδια. Αρχικά υπολογίζεται το βαθμωτό
dλ με το οποίο υπολογίζονται οι πλαστικές παραμορφώσεις από την σχέση (6.6).  Κατόπιν ανάλυσης,
η ποσότητα dλ υπολογίζεται με τη βοήθεια των διανυσμάτων a και a’, του διαφορικού dσe, του
ελαστικού πίνακα [D] και το συντελεστή για την κράτυνση  Α. Η σχέση υπολογισμού:

'][ aDaA
dad T

e
T

+
= σλ 6.1

Τελικά το διαφορικό των τάσεων που υπολογίζεται με την βοήθεια του διαφορικού των
πλαστικών παραμορφώσεων (6.6) είναι το παρακάτω:

dσ = dσe-dλ[D]a’ 6.2

Το μητρώο δυστροπίας για τον υπολογισμό με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων γίνεται με
χρήση του μητρώου [Dep], αντί του ελαστικού [D].

[Dep] = [D]-[PL] 6.3

Ο πίνακας [PL] της σχέσης (6.3) υπολογίζεται ως παρακάτω:
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Εν γένει η διαδικασία για τον ελαστοπλαστικό υπολογισμό γίνεται με διαδοχικές προσεγγίσεις σε
διαφορετικά επίπεδα. Έτσι αφού υπολογιστεί από το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων το πεδίο
των μετατοπίσεων και ακολούθως το πεδίο των τροπών (dε), θα πρέπει να υπολογιστεί η μεταβολή
στο πεδίο των τάσεων μέσω του καταστατικού μοντέλου με διαδοχικές προσεγγίσεις. Ο αλγόριθμος
που ακολουθείται είναι ο εξής και εφαρμόζεται σε κάθε ένα από τα σημεία ολοκλήρωσης (Gauss):

+Υπολογίζεται μια ελαστική μεταβολή στις τάσεις βάσει των υπολογισμένων τροπών.

+Εάν στον προηγούμενο κύκλο υπολογισμού η συμπεριφορά ήταν ελαστοπλαστική:

-Προστίθεται η ελαστική μεταβολή στον τανυστή των τάσεων και:

∗ Εάν το δυναμικό πλαστικότητας είναι μικρότερο του 0, έχουμε ελαστική αποφόρτιση

∗ Εάν το δυναμικό πλαστικότητας είναι μεγαλύτερο του 0, έχουμε συνέχιση της διαρροής,
το πρόβλημα αντιμετωπίζεται παρακάτω, θέτοντας r=1

+Εάν στον προηγούμενο κύκλο υπολογισμού η συμπεριφορά ήταν ελαστική:

-Προστίθεται η ελαστική μεταβολή στον τανυστή των τάσεων και:

∗ Εάν το δυναμικό πλαστικότητας είναι μικρότερο του 0, συνεχίζεται η ελαστική
συμπεριφορά

∗ Εάν το δυναμικό πλαστικότητας είναι μεγαλύτερο του 0, το υλικό συμπεριφέρεται
ελαστοπλαστικά, ο συντελεστής r πρέπει να υπολογιστεί.

Ο συντελεστής r χωρίζει την παραμόρφωση σε ελαστικό και ελαστοπλαστικό μέρος. Στην
περίπτωση που έχουμε μετάβαση από ελαστική σε ελαστοπλαστική συμπεριφορά, ένα μέρος του dσ
γίνεται εντός της επιφάνειας του δυναμικού αστοχίας ενώ ένα μέρος εκτός. Ο υπολογισμός του r
γίνεται με διαδοχικές δοκιμές, σύμφωνα με την αριθμητική μέθοδο της διχοτόμησης: Γίνεται υπόθεση
της τιμής 0.5, αν δεν επαληθεύεται γίνεται δοκιμή με την τιμή 0.75 ή 0.25 κ.ο.κ. έως ότου δεν
παρουσιάζεται μεγαλύτερη μεταβολή από 5x10-6. Όπως είδαμε για την περίπτωση που γίνεται
συνέχιση της ελαστοπλαστικής συμπεριφορά από τον προηγούμενο κύκλο, ο συντελεστής r είναι ίσος
με την μονάδα, δηλαδή η εκδήλωση των παραμορφώσεων είναι αποκλειστικά ελαστοπλαστική. Εάν
πρόκειται για μικτή κατάσταση (μετάβαση από ελαστικό σημείο σε ελαστοπλαστικό) οπότε ο
υπολογισμός γίνεται μέσω διαδοχικών προσεγγίσεων, έχουμε (1-r) σε ελαστικές παραμορφώσεις και r
σε ελαστοπλαστικές.

Αφού καθοριστεί το r, γίνεται ο ελαστοπλαστικός υπολογισμός σύμφωνα με την σχέση (6.2)
χωρίζοντας το r σε μικρότερα κομμάτια. Το x-fem χρησιμοποιεί μια τιμή χωρισμού, 12. Γίνεται
διαδοχική πρόσθεση των dσep, ενώ ένας αλγόριθμος ελέγχει αν το σημείο των τάσεων ξεφεύγει από
την επιφάνεια του δυναμικού αστοχίας. Σε περίπτωση που ξεφεύγει, υπολογίζεται ένας συντελεστής
διόρθωσης fac_plast πάλι με την μέθοδο των διαδοχικών προσεγγίσεων.Οι Hinton, Owen (1980),
προτείνουν μια τέτοια μέθοδο υπολογισμού συντελεστή, που πολλαπλασιάζει όλον τον τανυστή των
τάσεων, μέθοδος που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά σφάλματα. Εμείς προτείνουμε υπολογισμό
τέτοιου συντελεστή ο οποίο πολλαπλασιάζει το αποκλίνων μέρος του τανυστή τάσεων (αφαιρείται το
υδροστατικό μέρος). Έτσι το δυναμικό αστοχίας μειώνεται με ταχύτερο ρυθμό και έχουμε αυξημένη
ακρίβεια στα αποτελέσματα.

Στους παρακάτω πίνακες παραθέτουμε την υλοποίηση αυτών των αλγορίθμων στο x-fem. Στον
Πίνακα 6.1 παρουσιάζεται ο ελαστοπλαστικός υπολογισμός, στον Πίνακα 6.2 ο υπολογισμός του
συντελεστή r, στον Πίνακα 6.3 ο υπολογισμός του συντελεστή fac_plast.
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Πίνακας 6.1: Ελαστοπλαστικός υπολογισμός στο x-fem

/**********************************************************/
/* Calculate stresses on Gauss Points ,                   */
/* Calculate ds tensors                                   */
/**********************************************************/
 if((dstr=(sdstr*)malloc((numofelements+1)*sizeof(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||material[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],
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            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 include 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];
     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 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]+element[i].sz[j])/3.000;
     fac=fac_plast(i,j);
     element[i].sx[j]=shydro+fac*(element[i].sx[j]-shydro);
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     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 6.2: Υπολογισμός 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)
   r=r-fff*(rprev-r)/(fffprev-fff);
  rprev=rprev2;
  counts++;
 }while( !(fabs(r-rprev)<5.000e-6)&&!(counts>=50)  );
 return r;
}

Πίνακας 6.3: Υπολογισμός 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];
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 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;
}

6.2.3 Στάδια επίλυσης

Θα γίνει σύντομη περιγραφή των σταδίων επίλυσης για την ελαστοπλαστική συμπεριφορά, όπως
αυτά υλοποιούνται συγκεκριμένα στον κώδικα του x-fem.

•  Η φόρτιση και γενικά η επιβολή διαφόρων μεταβολών χωρίζονται σε βήματα, γνωστά ως loading
steps. Η αύξηση του αριθμού των loading steps αυξάνει την ακρίβεια υπολογισμού, αλλά αυξάνει
και τον δαπανημένο χρόνο υπολογισμού.

•  Γίνεται η πρώτη επίλυση η οποία ολοκληρώνεται με τον υπολογισμό του πεδίου των
μετατοπίσεων.

•  Από το πεδίο μετατοπίσεων, υπολογίζεται η μεταβολή των τροπών και ακολούθως των τάσεων
σύμφωνα με τους αλγορίθμους της προηγούμενης παραγράφου.

•  Η μεταβολές των τάσεων μετατρέπονται σε δυνάμεις στους κόμβους και αφαιρούνται οι φορτίσεις
R. Έτσι σχηματίζεται το διάνυσμα ψ το οποίο ορίζεται ως: [ ]∫ −=

V

T RdVB σψ  Ό πίνακας [B]T

είναι συνυφασμένος με την γεωμετρία και τον τύπο των πεπερασμένων στοιχείων (Κοζάνης,
1996). Το διάνυσμα ψ είναι ένα έλλειμμα ισορροπίας. Όταν η συμπεριφορά είναι απολύτως
γραμμική τότε αυτό το διάνυσμα είναι μηδενικό καθώς η φόρτιση «απορροφάται» πλήρως από το
σύστημα. Όταν όμως η συμπεριφορά είναι μη γραμμική, η φόρτιση δεν έχει απορροφηθεί πλήρως
από το σύστημα και το σύστημα δεν έχει ισορροπήσει τέλεια. Αυτό το έλλειμμα λαμβάνεται ως
φόρτιση σε ένα νέο κύκλο υπολογισμού (iteration), διαδικασία που γίνεται έως της σύγκλισης.

•  Η σύγκλιση επέρχεται όταν εκπληρωθεί το κριτήριο σύγκλισης, συνήθως ελέγχεται η νόρμα του
ελλείμματος ισορροπίας με την νόρμα της αρχικής φόρτισης. Όταν η σύγκλιση έχει επιτευχθεί
προχωρούμε στο επόμενο βήμα φόρτισης.

Η επαναληπτική διαδικασία επίλυσης μπορεί να ακολουθεί την φιλοσοφία της μεθόδου Newton-
Raphson σύμφωνα με την οποία σε κάθε κύκλο ξαναϋπολογίζεται το μητρώο δυστροπίας [K]. Η
μέθοδος μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να διατηρείται το αρχικό μητρώο δυστροπίας [K] ή και το
ελαστικό [K]. Το ποια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί είναι θέμα ισορροπίας μεταξύ ταχύτητας
σύγκλισης, όγκου υπολογισμών και κατανάλωσης μνήμης. Στο Σχήμα 6.1 φαίνονται παραστατικά
αυτές οι δύο μέθοδοι.
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Σχήμα 6.1: Σύγκλιση Newton-Raphson (a) και τροποποιημένη (b) σε διαφορετικά βήματα φόρτισης

Σχήμα 6.2: Παράθυρο ελέγχου της επίλυσης στο x-fem

6.3 Αστοχία ανισότροπων υλικών
Στην παράγραφο 6.1 ασχοληθήκαμε με την αστοχία υλικών που παρουσιάζουν ισότροπη

συμπεριφορά κατά την αστοχία. Η προϋπόθεση για την εφαρμογή στην βραχομάζα τέτοιων
κριτηρίων, είναι ο έντονος κατακερματισμός της βραχομάζας με πολλά και πυκνά συστήματα
ασυνεχειών. Ο ίδιος ο Hoek προτείνει εφαρμογή του κριτηρίου Hoek-Brown σε βραχομάζες με άνω
των τριών συστημάτων ασυνεχειών. Όταν συμβαίνει αυτό χάνονται οι προτιμήσεις σε διευθύνσεις που
έχει η βραχομάζα και τα επίπεδα που παρουσιάζεται η αστοχία εξαρτώνται πλέον αποκλειστικά από
την εντατική κατάσταση.

Η βραχομάζα μπορεί να παρουσιαστεί σε καταστάσεις με λίγα συστήματα ασυνεχειών ή καθόλου.
Χαρακτηριστικά όταν δεν υπάρχουν καθόλου συστήματα ασυνεχειών (αρηγμάτωτη βραχομάζα) τότε
η συμπεριφορά μπορεί να είναι από ισότροπη σε κάποιο λ.χ. πυριγενές πέτρωμα όπου ο σχηματισμός
του πετρώματος έχει με την πήξη του μάγματος, ειδικά δε σε πλουτώνια πετρώματα όπως ο γρανίτης
όπου η τήξη έγινε με αργό ρυθμό ώστε να σχηματιστεί το ολοκρυσταλλικό πέτρωμα. Σε αυτήν την
περίπτωση η αστοχία του πετρώματος μπορεί να περιγραφεί με τον νόμο του Hoek-Brown για
άρρηκτο πέτρωμα (s = 1), πειραματικά μάλιστα αποδεικνύεται πως αυτός ο νόμος προσεγγίζει πολύ
καλά αυτά τα πετρώματα.

Αυτό όμως δεν ισχύει για τα μεταμορφωμένα πετρώματα όπως ο γνεύσιος, οι σχιστόλιθοι κ.α.
καθώς λόγω της διαδικασίας σχηματισμού, σχηματίζονται επίπεδα σχιστότητας – επίπεδα αδυναμίας.
Έτσι η συμπεριφορά τέτοιων πετρωμάτων κατά την αστοχία μπορεί να είναι έντονα ανισότροπη
(Lama, Vutukuri, 1978). Ο νόμος των Hoek-Brown για το άρρηκτο πέτρωμα δεν ταιριάζει σε τέτοιες
περιπτώσεις και γενικά υπάρχει δυσκολία στην έκφραση της αντοχής ενός τέτοιου πετρώματος.

Τα ιζηματογενή πετρώματα που δεν έχουν υποστεί τεκτονισμό μπορούν να έχουν συμπεριφορά
από πλήρως ισότροπη έως ανισότροπη ανάλογα τις εναλλαγές των στρωμάτων ιζηματογένησης. Ο
φλύσχης για παράδειγμα μπορεί να κυριαρχείται από την ψαμμιτική φάση οπότε να συμπεριφέρεται
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ισότροπα και να αστοχεί σύμφωνα με τον νόμο Mohr-Coulomb ή Hoek-Brown ή να αποτελείται από
συνεχείς εναλλαγές ενστρώσεων ψαμμίτη, αργιλόλιθου, ιλυόλιθου κ.α. και να συμπεριφέρεται έντονα
ανισότροπα. Στην δεύτερη περίπτωση η αστοχία είναι πιθανόν να εκδηλωθεί στις ενστρώσεις του
ασθενούς υλικού και το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί σαν υλικό με μία οικογένεια ασυνεχειών.

Βραχομάζα με μία ασυνέχεια αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα ασυνεχούς μέσου και εξετάζεται η
ισορροπία της ασυνέχειας. Βραχομάζα με μία έως τρεις οικογένειες ασυνεχειών είναι ισχυρά
ανισότροπη και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον νόμο των Hoek-Brown ούτε φυσικά με το
κριτήριο Mohr-Coulomb. Η αντιμετώπιση γίνεται συνήθως με την μέθοδο της στερεογραφικής
προβολής η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε συγκεκριμένα προβλήματα ισορροπίας (ευστάθεια
οροφής – παρειών σήραγγας, ευστάθεια πρανών κ.α.). Ένας ακόμα τρόπος αντιμετώπισης είναι η
θεώρηση ασυνεχούς μέσου και εφαρμογή μεθόδου διακριτών στοιχείων (DEM). Τέλος, όπως γίνεται
σε αυτή την εργασία, γίνεται θεώρηση συνεχούς μέσου και εφαρμογή ειδικών κριτηρίων αστοχίας. Οι
Hoek, Kaiser (1995), προτείνουν την εξής κατάταξη για την συμπεριφορά της βραχομάζας, σύμφωνα
με τα συστήματα ασυνεχειών:

Σχήμα 6.1: Συμπεριφορά της βραχομάζας σύμφωνα με τις οικογένειες ασυνεχειών (Hoek)

Η εργασία αυτή προσπαθεί να ερμηνεύσει την συμπεριφορά της τρίτης στήλης από το Σχήμα 6.1
και λιγότερο την δεύτερη ή την τέταρτη. Η τέταρτη και πέμπτη στήλη άλλωστε ερμηνεύονται καλά
από το κριτήριο Hoek-Brown το οποίο υλοποιείται στο x-fem ενώ η έκτη στήλη μπορεί να ερμηνευτεί
από το κριτήριο Mohr-Coulomb. Η δεύτερη στήλη, στην περίπτωση ύπαρξης μεμονωμένων
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ασυνεχειών απαιτεί εξειδικευμένα πεπερασμένα στοιχεία, τα οποία δεν υπάρχουν υλοποιημένα στο x-
fem.

6.3.1 Αντοχή ασυνεχειών

Γίνεται μία μικρή – εισαγωγική αναφορά στην εκτίμηση της αντοχής σε ολίσθηση των
ασυνεχειών, με σκοπό την κατανόηση των κριτηρίων αστοχίας ανισότροπης βραχομάζας. Οι
ασυνέχειες συνήθως θεωρούνται ως επίπεδη διακοπή της συνέχειας του υλικού. Χαρακτηρίζονται από
κάποια τραχύτητα η οποία προσδίδει αυξημένη τριβή αλλά και από κάποιο υλικό πλήρωσης το οποίο
προέρχεται συνήθως από θραύση των τοιχωμάτων της ασυνέχειας.

Η αστοχία (ολίσθηση) στην ασυνέχεια γίνεται όταν η διατμητική τάση που προσπαθεί να
προκαλέσει την ολίσθηση (τn), ξεπεράσει κάποια κρίσιμη τιμή, η οποία εξαρτάται από την κάθετη
στην ασυνέχεια τάση (σn), ενδεχομένως και από κάποια συνοχή. Διάφοροι καταστατικοί νόμοι
μπορούν να εφαρμοστούν με πιο διαδεδομένο αυτόν των Mohr-Coulomb:

τn = σntanφj+cj 6.1

Η γωνία τριβής φj εξαρτάται από την φύση του υλικού της ασυνέχειας αλλά και από την
τραχύτητα, ενώ η συνοχή cj είναι συνήθως 0 για μια ασυνέχεια που δεν έχει ακόμα θραυτεί ενώ
λαμβάνει κάποια μικρή τιμή μετά την θραύση. Ο Patton (1966), προτείνει για την γωνία τριβής φj την
τιμή:

φj = φb+i 6.2

Η τιμή φb είναι η τριβή μεταξύ λείων τοιχωμάτων του υλικού της ασυνέχειας, η βασική δηλαδή
γωνία τριβής (base friction). Η γωνία i είναι η μέση τραχύτητα των τοιχωμάτων της ασυνέχειας. Η
πρόταση του Patton φαίνεται γραφικά στο Σχήμα 6.1:

Σχήμα 6.1: Αστοχία στην ασυνέχεια σύμφωνα με τον Paton

Μετά την αστοχία και όταν θραυτούν οι ανωμαλίες τότε η φj γίνεται φr και λαμβάνει μια
μικρότερη τιμή, συνήθως κοντά στην βασική γωνία τριβής.

Ο Barton (1973), έδωσε μια έκφραση για την αντοχή της ασυνέχειας όπου λαμβάνεται υπόψιν το
αυξανόμενο μέγεθος της κάθετης τάσης στην μείωση της επιρροής της τραχύτητας λόγω θραύσης των
ανωμαλιών. Ο Barton προτείνει την σχέση του Patton όπου η τιμή του i υπολογίζεται από την σχέση:

i = JRC log10 (σc/σn) 6.3

Βάση της (6.3) η σχέση των Mohr-Coulomb για την αντοχή της ασυνέχειας γίνεται:

τn = σntan[φb+ JRC log10 (σc/σn)] 6.4

Ο συντελεστής JRC αντιπροσωπεύει την τραχύτητα της ασυνέχειας και λαμβάνει τιμές από 1 έως
20. Είναι ισχυρά εξαρτημένος από την κλίμακα και μειώνεται με την αύξηση του μεγέθους του
δείγματος. Η εκτίμηση του JRC γίνεται από τον Πίνακα 6.1 της ISRM:
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Πίνακας 6.1: Τιμές JRC σύμφωνα με την τραχύτητα των ασυνεχειών

6.3.2 Το κριτήριο Jaeger & Cook

Οι Jaeger & Cook (1960, 1979) εξέτασαν τις συνθήκες που απαιτούνται για να ολισθήσει μια
ασυνέχεια. Ο νόμος που ανέπτυξαν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο αστοχίας σε μια
κανονικώς κατακερματισμένη βραχομάζα. Η θεώρηση είναι δυσδιάστατη, θεωρώντας εντατική
κατάσταση (σ1,σ3) χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η επιρροή της σ2. Το κριτήριο για την περίπτωση μιας
ασυνέχειας μπορεί να αναπαρασταθεί στο Σχήμα 6.1:

Σχήμα 6.1: Αστοχία σύμφωνα με το κριτήριο Jaeger-Cook
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Η τάση αστοχίας σ1 εξαρτάται πλέον από την γωνία που σχηματίζει το επίπεδο αστοχίας με την σ1
(β). Η τάση αστοχίας γίνεται ελάχιστη για γωνία περί των 30°. Η αντοχή για μικρότερη ή μεγαλύτερη
γωνία αυξάνει με υπερβολικό νόμο και τείνει στο άπειρο για β→0 ή για β→π/2 ή για β→φ. Εν τούτοις
η αντοχή περιορίζεται από την αντοχή του άρρηκτου πετρώματος η οποία μπορεί να εκφραστεί λ.χ. με
τους νόμους των Mohr-Coulomb ή των Hoek-Brown.

Σύμφωνα με το κριτήριο αστοχία επέρχεται στην ασυνέχεια όταν η διαφορά των κυρίων τάσεων
γίνει μεγαλύτερη από κάποια τιμή που εξαρτάται από την κύρια τάση σ3. Η έκφραση του κριτηρίου
είναι η παρακάτω:

( )
( ) ββφ

φσσσ
2sincottan1

tan2 3
31 −

+≥− c 6.1

Η σχέση (6.1) ισχύει εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση της αντοχής του άρρηκτου πετρώματος. Αν
γίνει υπέρβαση τότε λαμβάνεται η αντοχή του άρρηκτου πετρώματος. Το αυτό συμβαίνει ακόμα και
για την περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συστημάτων ασυνεχειών, λαμβάνεται δηλαδή η μικρότερη
αντοχή για την δεδομένη σ3.

Στο Σχήμα 6.2 φαίνεται μια εφαρμογή του κριτηρίου σε μια βραχομάζα με δύο συστήματα
ασυνεχειών που σχηματίζουν γωνία 70°. Η γωνία τριβής των τοιχωμάτων είναι 32°, η συνοχή
μηδενική. Η σ3 ισούται με 1.0 ενώ η αντοχή σ1 του άρρηκτου πετρώματος είναι 1.6.

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

0 100 200 300

β (°)

σ1

Σχήμα 6.2: Μεταβολή της αντοχής με την γωνία β

Το κριτήριο των Jaeger-Cook είναι απλό στην χρήση και μπορεί να δώσει μια καταρχήν λύση.
Αδυνατεί όμως να περιγράψει όλους τους μηχανισμούς αστοχίας της βραχομάζας, ενώ μια σημαντική
βελτίωση στο κριτήριο προτείνεται από τον Amadei (1988).

6.3.3 Η πρόταση Amadei

Ο Amadei (1988) παρουσιάζει τις αδυναμίες του προηγούμενου κριτηρίου και κάνει μια πρόταση
κριτηρίου αστοχίας που μπορεί να εφαρμοστεί σε κανονικά κατακερματισμένη βραχομάζα. Αυτό
είναι μάλιστα το κριτήριο που εφαρμόζεται στο x-fem. Η πρόταση του Amadei εφαρμόζεται στην
ανάλυση σε τρεις διαστάσεις και λαμβάνεται υποψιών η συμβολή της ενδιάμεσης κύριας τάσης σ2.

Η πρόταση του Amadei  είναι απλή στην σύλληψη της: είναι ο μετασχηματισμός των κυρίων
τάσεων στο σύστημα αναφοράς της ασυνέχειας σε κάθετη και διατμητική τάση με την βοήθεια του
τανυστικού λογισμού. Έπειτα μπορεί να εφαρμοστεί ένα οποιοδήποτε κριτήριο αστοχίας ασυνέχειας
σε όρους ορθής και διατμητικής τάσης που προκαλεί την αστοχία.

Για τον μετασχηματισμό χρησιμοποιούνται τα εξής τρία συστήματα αναφοράς:
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1. Το σύστημα αναφοράς της ασυνέχειας xn, yn, zn

2. Το σύστημα αναφοράς των κυρίων τάσεων x, y, z
3. Το καθολικό σύστημα συντεταγμένων X,Y, Z

Το σύστημα αναφοράς των κυρίων τάσεων μπορεί να εκφραστεί με την χρήση του πίνακα των
συνημίτονων κατεύθυνσης [L]. Η εύρεση αυτού του πίνακα μπορεί να γίνει μέσω των κυρίων τάσεων
και του τανυστή των τάσεων στο καθολικό σύστημα X,Y,Z. Ο πίνακας αυτός υπολογίζεται από την
επίλυση του συστήματος εξισώσεων:
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Σχήμα 6.1: Κύριο σύστημα ως προς το καθολικό

Το σύστημα αναφοράς της ασυνέχειας είναι προσανατολισμένο ως προς το καθολικό σύστημα
συντεταγμένων μέσω δύο γωνιών: Την γωνία του αζιμουθίου β και την γωνία βύθισης ψ – μέγιστη
κλίση επιπέδου (dip angle).  Αυτή η σημειογραφία χρησιμοποιείται και στην στερεογραφική προβολή
για την γραφική παράσταση της ασυνέχειας. Το αζιμούθιο μετράται από τον άξονα Y (βοράς – Ν) έως
την διεύθυνση της μέγιστης κλίσης επιπέδου. Στο Σχήμα 6.2 παρουσιάζεται το επίπεδο της ασυνέχειας
ως προς το καθολικό σύστημα συντεταγμένων X,Y,Z και ο προσανατολισμός μέσω των γωνιών β και
ψ. Στο Σχήμα 6.3 φαίνεται η αναπαράσταση μιας ασυνέχειας, με διεύθυνση β=120° και ψ=50°, με την
μέθοδο της στερεογραφικής προβολής.
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Σχήμα 6.2: Προσανατολισμός του συστήματος αναφοράς της ασυνέχειας

Σχήμα 6.3: Αναπαράσταση μιας ασυνέχειας με την στερεογραφική προβολή

Ο προσανατολισμός της ασυνέχειας ως προς το καθολικό σύστημα συντεταγμένων, με γωνίες β,ψ
εκφράζεται με την βοήθεια του καθέτου διανύσματος στο επίπεδο της ασυνέχειας:
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Έτσι ο προσανατολισμός της ασυνέχειας ως προς το σύστημα συντεταγμένων των κυρίων τάσεων,
προκύπτει από το γινόμενο μεταξύ του διανύσματος n και του πίνακα συνημίτονων [L]. Ο
προσανατολισμός δίνεται μέσω του διανύσματος x’, y’, z’ ως προς το σύστημα συντεταγμένων του
κυρίου συστήματος.
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Έτσι η ορθή και η διατμητική τάση στην ασυνέχεια μπορούν να εκφραστούν μέσω των κυρίων
τάσεων και του διανύσματος n’. Οι σχέσεις κατά τον Amadei είναι οι παρακάτω:

τn² = σ1²x’²+ σ2²y’²+ σ3²z’²-σn² 6.5

σn = σ1x’²+ σ2y’²+ σ3z’² 6.6

Σύμφωνα με τις σχέσεις (6.5) και (6.6) μπορεί να εκφραστεί κάθε κριτήριο αστοχίας που έχει
μορφή τn = f(σn) ⇒  τn²-f²(σn) = 0 με την μορφή δυναμικού αστοχίας. Για παράδειγμα το κριτήριο
Mohr-Coulomb μετασχηματίζεται σε κριτήριο Amadei για ανισότροπη βραχομάζα ως εξής:

f = τn²-σn²tan²φ-c²-2ctanφσn = 0 6.7

Παρατηρούμε πως το κριτήριο είναι τάξης δευτέρου βαθμού όπως συμβαίνει και με το κριτήριο
Hoek-Brown. Αυτή είναι μία χρήσιμη ιδιότητα όπως θα δούμε παρακάτω. Μία ακόμα παρατήρηση
είναι πως το κριτήριο τροποποιείται εύκολα χρησιμοποιώντας το κριτήριο του Barton, κάτι άλλωστε
που έχει υλοποιηθεί και στο x-fem.

Η πρόταση του Amadei ισχύει για θλιπτικό πεδίο των τάσεων δηλαδή όταν ισχύει (κλασική
προσήμανση, εφελκυσμός θετικός):

σn = σ1x’²+ σ2y’²+ σ3z’² < 0 6.8

Το πέτρωμα μεταξύ των ασυνεχειών θεωρείται ισότροπο και η αστοχία ερμηνεύεται με τον νόμο
των Hoek-Brown για άρρηκτο πέτρωμα (6.2). Η αστοχία μπορεί να συμβεί είτε σε κάποια ασυνέχεια
είτε στο πέτρωμα ανάλογα ποια επιφάνεια αστοχίας έχει το χαμηλότερο δυναμικό. Τα δυναμικά των
δύο κριτηρίων μπορούν να συγκριθούν καθώς είναι και τα δύο δευτέρου βαθμού. Η αστοχία πάνω
στην επιφάνεια αστοχίας με τον χαμηλότερο δυναμικό, εκτός από προφανές είναι μια φυσική
απαίτηση, καθώς η φύση μεταβαίνει πάντα στις καταστάσεις χαμηλότερου δυναμικού,
ελαχιστοποιώντας την δαπάνη ενέργειας.

6.4 Υλοποίηση της ανισότροπης ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς
Το x-fem κάνει προσομοίωση της ανισότροπης ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς με την χρήση της

πρότασης Amadei. Υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης τεσσάρων συστημάτων ασυνεχειών σε ένα
μόνο υλικό, επιπλέον το κριτήριο αστοχίας τού άρρηκτου πετρώματος. Ακολουθούνται διάφορες
τεχνικές ώστε να γίνει δυνατός ο συνδυασμός των διαφόρων δυναμικών από τις επιφάνειες αστοχίας
και για την αριθμητική επίλυση.

Το κριτήριο αστοχίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα καταστατικό μοντέλο
ελαστικότητας που περιέχει ανισοτροπία. Έτσι η προσομοίωση της συμπεριφοράς της ανισότροπης
βραχομάζας μπορεί να γίνει με καλύτερη ακρίβεια σε σχέση με την χρήση μοντέλων ισότροπης
συμπεριφοράς με τροποποιημένες παραμέτρους. Το πρόβλημα που ανακύπτει σε αυτά τα μοντέλα που
περιγράφουμε είναι η εκτίμηση των παραμέτρων, οι οποίες είναι πλέον αυξημένες σε αριθμό. Όταν
υπάρχει αδυναμία γνώσης αυτών των παραμέτρων με σχετική ακρίβεια, υπάρχει η δυνατότητα με την
χρήση αυτών των μοντέλων ποιοτικής εκτίμησης της συμπεριφοράς.
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6.4.1 Μετασχηματισμός των τάσεων

Το κριτήριο πρέπει να εκφραστεί συναρτήσει των μεγεθών (I1, √J’2, θ) ώστε να ακολουθηθεί η
τεχνική που περιγράφηκε στην παράγραφο 6.2.2 για την αντιμετώπιση της ελαστοπλαστικής
συμπεριφοράς. Αυτό μπορεί να γίνει με αντικατάσταση των κυρίων τάσεων από σχέσεις των
(I1, √J’2, θ), όπως οι παρακάτω:
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Η γωνία του Lode υπολογίζεται από την σχέση:
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Οι συνιστώσες των τανυστών τάσεων I1, J’2, J3 μπορούν να υπολογιστούν από τις ορθές τάσεις.
Συγκεκριμένα:

Ι1 = σx+σy+σz 6.5
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Οι sx,sy,sz είναι οι αποκλίνουσες τάσεις και ορίζονται ως sx=σx-I1/3, sy=σy-I1/3, sz=σz-I1/3.

6.4.2 Παραγώγιση των δυναμικών

Το δυναμικό αστοχίας έχει σύνθετη έκφραση και επιπλέον είναι μία κλαδωτή συνάρτηση, δηλαδή
αποτελείται από επί μέρους συναρτήσεις οι οποίες ανάλογα την κατάσταση που βρίσκεται το υλικό,
μόνο μία από αυτές επιστρέφει τιμή. Έτσι είναι αδύνατη η αναλυτική παραγώγιση ως προς (I1, √J’2, θ)
και ακολουθείται αριθμητική μέθοδος.

Η αριθμητική παραγώγιση που υιοθετήθηκε είναι η συμμετρική των δύο σημείων. Έστω
συνάρτηση πολλών μεταβλητών f(x1,x2,x3,...,xi,xi+1,...,xn). Η μερική παράγωγος ως προς την μεταβλητή
xi προκύπτει από την σχέση:
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Έτσι μπορούν να εκτιμηθούν οι παράγωγοι των δυναμικών αστοχίας και πλαστικών
παραμορφώσεων, ώστε να υπολογιστούν οι σχέσεις (6.9) και (6.10) και ακολούθως οι (6.5) και (6.6).

Η εκτίμηση του κατάλληλου διαστήματος παραγώγισης h είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα.
Μεγάλη τιμή του μπορεί να δώσει κακή ακρίβεια ενώ πολύ μικρή μπορεί να δίνει μηδενική τιμή στην
παράγωγο λόγω περιορισμών στον χειρισμό των πραγματικών αριθμών από τον υπολογιστή. Τελικά
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υιοθετήθηκε ένα ποσοστό της νόρμας των I1, √J’2. Βρέθηκε ότι ικανοποιητική ακρίβεια και μειωμένος
κίνδυνος για αριθμητικό σφάλμα επιτυγχάνεται για h με τιμή ίση με:

( )2

2
2
1 '00025.0 JIh +×= 6.2

Για τις πλαστικές παραμορφώσεις χρησιμοποιείται το δυναμικό παραμορφώσεων Q. Στην
περίπτωση που η ασυνέχεια αστοχεί με κριτήριο αστοχίας Mohr-Coulomb, η γωνία τριβής φ
αντικαθίσταται με την γωνία διόγκωσης δ η οποία είναι ίση με την ποσότητα i από την θεωρία του
Patton. Στην περίπτωση χρήσης του κριτηρίου του Barton, απαλείφεται από την έκφραση της γωνίας
τριβής ο όρος της base friction φb. Με αυτόν τον τρόπο η ογκομετρική παραμόρφωση θα εξαρτάται
μόνο από την τραχύτητα των τοιχωμάτων των ασυνεχειών και όχι από γωνία τριβής του υλικού. Τα
δυναμικά παραμορφώσεων για τα δύο κριτήρια συνοψίζονται στις παρακάτω σχέσεις:

Q = τn²-σn² tan²δ-c²-2c tanδ σn   (Mohr-Coulomb) 6.3

Q = τn²-σn² tan²[JRClog10(σc/σn)]   (Barton) 6.4

6.4.3 Υλοποίηση

Τα δυναμικά υλοποιούνται μέσω μίας συνάρτησης η οποία επιστρέφει την τιμή που απορρέει από
το χαμηλότερο δυναμικό, δηλαδή την μεγαλύτερη αλγεβρική τιμή. Έτσι συνδυάζονται δυναμικά από
διάφορες οικογένειες ασυνεχειών καθώς και από το κριτήριο αστοχίας του άρρηκτου πετρώματος.
Πολλές φορές στην βιβλιογραφία προτείνεται η πρόσθεση των δυναμικών αστοχίας, κάτι το οποίο
στερείται φυσικού νοήματος. Κατά την ελαστοπλαστική επίλυση γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις
με τους συντελεστές που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 6.2.2.

Η εισαγωγή των παραμέτρων για το κριτήριο αστοχίας γίνεται μέσω του παραθύρου του Σχήματος
6.1:

Σχήμα 6.1: Το παράθυρο με τις παραμέτρους για την ανισότροπη πλαστικότητα

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η υλοποίηση του αλγορίθμου. Στον Πίνακα 6.1 είναι η
συνάρτηση που επιστρέφει το δυναμικό αστοχίας, στον Πίνακα 6.2 αντίστοιχα είναι η συνάρτηση που
επιστρέφει το δυναμικό πλαστικότητας, στον Πίνακα 6.3 είναι ο υπολογισμός των συντελεστών
C1,C2,C3 για αυτό το ανισότροπο υλικό ώστε να υπολογιστεί η «κάθετος» στην επιφάνεια αστοχίας. Ο
υπολογισμός των C’1,C’2,C’3  γίνεται πανομοιότυπα και δεν παρατίθεται σε πίνακα.

Πίνακας 6.1: Υπολογισμούς δυναμικού αστοχίας
/*** * * * * * * * * * * * ***/
/*** Anisoplastic failure  ***/
/*** * * * * * * * * * * * ***/

float ff_anisoplast(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)
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{
 float ff_ref;
 ff_ref=-2.000e50;
 float ff_test;
 int MC,BARTON;
 MC=1, BARTON=2;
 float lz,mz,nz,l,m,n;
 float sn,tnsq,beta,psi;
 float phi,c;
 float s1,s2,s3;
 s1=2.000*sqJ2*sin(theta+2.000*pi/3.000)/3.000+I1/3.000;
 s3=2.000*sqJ2*sin(theta+4.000*pi/3.000)/3.000+I1/3.000;
 s2=2.000*sqJ2*sin(theta)/3.000+I1/3.000;

 for(int joint_set=1;joint_set<=4;joint_set++){
  if(anisoplastic[anisomat].joint_active){
   beta=(pi/180.000)*anisoplastic[anisomat].beta[joint_set];
   psi=(pi/180.000)*anisoplastic[anisomat].psi[joint_set];
   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(anisoplastic[anisomat].criterion==MC){
    phi=anisoplastic[anisomat].phi[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]+anisoplastic[anisomat].jrc[joint_set]*log10(anisopla
stic[anisomat].c[joint_set]/sn);
    else
     phi=anisoplastic[anisomat].phi[joint_set]+50.000;
    phi=phi*(pi/180);
   }
   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;

  }//if join active...

 }//joint loop...

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

 ff_test=phi*c*I1/3.000+4.000*sqJ2*sqJ2*cos(theta)*cos(theta)+phi*c*sqJ2*(cos(theta)-
sin(theta)/1.73205);
 if(ff_test>ff_ref)
  ff_ref=ff_test;

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

Πίνακας 6.2: Δυναμικό πλαστικών παραμορφώσεων
/*** * * * * * * * * * * * ***/
/*** Anisoplastic Qfailure ***/
/*** * * * * * * * * * * * ***/

float qq_anisoplast(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 qq_ref;
 qq_ref=-2.000e50;
 float qq_test;
 int MC,BARTON;
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 MC=1, BARTON=2;
 float lz,mz,nz,l,m,n;
 float sn,tnsq,beta,psi;
 float phi,c;
 float s1,s2,s3;
 s1=2.000*sqJ2*sin(theta+2.000*pi/3.000)/3.000+I1/3.000;
 s3=2.000*sqJ2*sin(theta+4.000*pi/3.000)/3.000+I1/3.000;
 s2=2.000*sqJ2*sin(theta)/3.000+I1/3.000;

 for(int joint_set=1;joint_set<=4;joint_set++){
  if(anisoplastic[anisomat].joint_active){
   beta=(pi/180.000)*anisoplastic[anisomat].beta[joint_set];
   psi=(pi/180.000)*anisoplastic[anisomat].psi[joint_set];
   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(anisoplastic[anisomat].criterion==MC){
    phi=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].jrc[joint_set]*log10(anisoplastic[anisomat].c[joint_set]/sn);
    else
     phi=50.000;
    phi=phi*(pi/180);
   }
   qq_test=tnsq-sn*sn*tan(phi)*tan(phi)-c*c-2*c*tan(phi)*sn;
   if(qq_test>qq_ref)
    qq_ref=qq_test;

  }//if join active...

 }//joint loop...

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

 qq_test=phi*c*I1/3.000+3.000*sqJ2*sqJ2+phi*c*sqJ2*0.866025;
 if(qq_test>qq_ref)
  qq_ref=qq_test;

 return qq_ref;
}
/*** End of Anisoplastic QQ ***/

Πίνακας 6.3: Υπολογισμός C1,C2,C3 για το ανισότροπο υλικό
case 9:
   anisomat=material[mat].anisoplastic;
   theta=LodeAngle(sx,sy,sz,sxy,syz,szx);
   s1=2.000*sqJ2*sin(theta+2.000*pi/3.000)/3.000+I1/3.000;
   s3=2.000*sqJ2*sin(theta+4.000*pi/3.000)/3.000+I1/3.000;
   s2=2.000*sqJ2*sin(theta)/3.000+I1/3.000;
   calc_lmn.input_stress(sx,sy,sz,sxy,syz,szx);
   calc_lmn.input_primary(s1,s2,s3);
   if(theta>=0.5061455)
    theta=0.5061455;
   else if(theta<=-0.5061455)
    theta=-0.5061455;
   h=0.00025*sqrt(I1*I1+J2);
   if(h<1)h=1;
   dif_I1=ff_anisoplast(I1+h,sqJ2,theta,
                        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);
   dif_I1-=ff_anisoplast(I1-h,sqJ2,theta,
                        calc_lmn.l(1), calc_lmn.m(1), calc_lmn.n(1),
                        calc_lmn.l(2), calc_lmn.m(2), calc_lmn.n(2),
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                        calc_lmn.l(3), calc_lmn.m(3), calc_lmn.n(3),anisomat);
   dif_I1=0.500*dif_I1/h;
   dif_sqJ2=ff_anisoplast(I1,sqJ2+h,theta,
                        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);
   dif_sqJ2-=ff_anisoplast(I1,sqJ2-h,theta,
                        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);
   dif_sqJ2=0.500*dif_sqJ2/h;
   dif_theta=ff_anisoplast(I1,sqJ2,theta+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);
   dif_theta-=ff_anisoplast(I1,sqJ2,theta-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);
   dif_theta=2000.000*dif_sqJ2;
   C1=dif_I1;
   if(fabs(theta)<0.5061455){
    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;

6.5 Ανακεφαλαίωση
Περιγράφηκαν σχεδόν όλοι οι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα x-fem για τον

υπολογισμό της ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς. Παρουσιάστηκε η ισότροπη αλλά και η ανισότροπη
ελαστοπλαστική συμπεριφορά η οποία υλοποιήθηκε στο x-fem στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής
εργασίας. Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν ενδεικτικές εφαρμογές της ανισότροπης
πλαστικότητας που γίνονται με το x-fem και τους αλγόριθμους που περιγράψαμε.



7 Εφαρμογή ανισότροπης, ελαστοπλαστικής
συμπεριφοράς

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται ενδεικτικά δύο εφαρμογές της ανισότροπης,
ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς για την οποία έγινε εκτενής ανάλυση και περιγραφή στο
προηγούμενο κεφάλαιο. Θα γίνει αρχικά μια ενδεικτική επίλυση για να φανεί η μορφή των
ελαστοπλαστικών ζωνών σε ένα τέτοιο υλικό. Έπειτα θα γίνει κάποιο παράδειγμα επίλυσης, με
ισότροπα και ανισότροπα κριτήρια αστοχίας ώστε να γίνει σύγκριση. Η σύγκριση αυτή θα δείξει και
την απόκλιση που δημιουργείται, αν γίνεται ισότροπη θεώρηση αντί της πραγματικής – ανισότροπης.

Οι εφαρμογές είναι ενδεικτικές, δείχνουν την ποιοτική φύση του προβλήματος και δεν είναι μια
συστηματική διερεύνηση σαν αυτή που έγινε σε προηγούμενα κεφάλαια. Συστηματικότερη
διερεύνηση θα γίνει εκτός αυτής της εργασίας.

Η βραχομάζα που εξετάζεται είναι κανονικά κατακερματισμένη βραχομάζα με 2 ή 3 ομάδες
ασυνεχειών. Το μοντέλο που θα εφαρμοστεί για την ελαστοπλαστική συμπεριφορά αυτής της
βραχομάζας, είναι αυτό του Amadei. Η τρίτη ομάδα ασυνεχειών θεωρείται πως τέμνει κάθετα τον
άξονα της σήραγγας ώστε να μην συμμετάσχει στους έλεγχους αστοχίας..

Η ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα x-fem σε προσωπικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα
Linux, εξοπλισμένο με επεξεργαστή intel Celeron στα 566 MHz και 256 MB φυσικής μνήμης. Τα
μοντέλα που χρησιμοποιούνται είναι αυτά του κεφαλαίου 4, παράγραφος 4.2.1, τα στοιχεία είναι 304
και οι κόμβοι 1264. Οι ιδιότητες των υλικών αλλάζουν κατάλληλα για την φύση της κάθε εφαρμογής
που θα αναλυθεί.

7.1 Εφαρμογή 1
Εξετάζεται σήραγγα κυκλικής διατομής, ακτίνας R = 5.0 m. Η σήραγγα βρίσκεται σε βάθος 88

μέτρων, ώστε p = γ.z = 25x88 = 2200 kPa. Ο λόγος των οριζοντίων τάσεων θεωρείται k = 0.5.

Η βραχομάζα είναι κανονικά κατακερματισμένος ασβεστόλιθος mi = 10, σci = 50 MPa. Τα κύρια
συστήματα ασυνεχειών είναι 2: Ένα σύστημα με β = 0°, ψ = 43° και ένα σύστημα με β = 180°,
ψ = 52°. Οι ασυνέχειες είναι σχετικά λείες με φj = 32° και μικρή συνοχή cj = 2 kPa. Η γωνία
διόγκωσης κατά την ολίσθηση των ασυνεχειών λαμβάνεται δ = 2°.

Γίνεται ανάλυση ανυποστήρικτης σήραγγας (pi = 0). Η επίλυση συνέκλινε μετά από 6 κύκλους και
έδωσε τις πλαστικές ζώνες που φαίνονται στο Σχήμα 7.1. Η κατανομή των τάσεων και των
μετατοπίσεων δεν άλλαξε, γίνονται μικρές μόνο μικρές αστοχίες, στα σημεία που ευνοούν οι
ασυνέχειες, στα τοιχώματα της σήραγγας. Οι αστοχίες αυτές θα εκδηλωθούν με δημιουργία
ρηγματώσεων σε αυτά τα σημεία ή με κατάπτωση μικρών τεμάχων του κατακερματισμένου
ασβεστόλιθου. Με έντονη απόχρωση φαίνονται οι ζώνες αστοχίας ενώ με ενδιάμεσο χρώμα, οι
μεταβατικές ζώνες.
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Σχήμα 7.1: Ζώνες αστοχίας σε σήραγγα σε κατακερματισμένο ασβεστόλιθο

7.2 Εφαρμογή 2
Εξετάζεται η σήραγγα της προηγούμενης εφαρμογής σε κατακερματισμένο ασβεστόλιθο, σε

μεγάλο βάθος. Θα γίνει αναλυτική λύση με θεώρηση ισότροπου υλικού,και αριθμητική λύση με
καταστατικά μοντέλα ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς ισότροπης και ανισότροπης. Τα ισότροπα
μοντέλα είναι αυτά των Mohr-Coulomb, των Hoek-Brown και το Elliptical Paraboloid.

Η βραχομάζα περιέχει 3 οικογένειες ασυνεχειών. Η πρώτη και η δεύτερη τέμνουν κάθετα το
επίπεδο ανάλυσης ενώ η τρίτη είναι πάνω στο επίπεδο ανάλυσης και δεν επηρεάζει την λύση. Για να
ισχύει αυτό, η ανάλυση γίνεται μακριά από το μέτωπο εκσκαφής όπου η επιρροή της τρίτης διάστασης
θα ήταν αυξημένη. Η πρώτη οικογένεια ασυνεχείων έχει κλίση β = 0°, ψ = 40° ενώ η δεύτερη κλίση
β = 180°, ψ = 50°. Οι ασυνέχειες τέμνονται κάθετα σχηματίζοντας κυβικά ή παραλληλεπίπεδα
κομμάτια.

Η σήραγγα γίνεται σε μεγάλο βάθος (z = 900 m) σε υψηλό πεδίο αρχικών τάσεων, p = 22.5 MPa,
k = 1. Οι ακραίες αυτές συνθήκες επιλέχθηκαν για να καταφανεί η «αστοχία» της ισότροπης ανάλυσης
και ειδικότερα της αναλυτικής λύσης.

Το άρρηκτο πέτρωμα μεταξύ των ασυνεχειών είναι γκρι ασβεστόλιθος με αντοχή σε μονοαξονική
θλίψη σci = 50 MPa και mi = 10.

Οι ασυνέχειες είναι μέσης τραχύτητας, η οποία έχει καταστραφεί από το ψηλό πεδίο τάσεων. Το
αποτέλεσμα της απομείωσης της τραχύτητας είναι η απομείωση της γωνίας τριβής των ασυνεχειών
αλλά και της παρουσίας συνοχής. Έτσι λαμβάνεται φj = 31° και cj = 500 kPa. Κατά την ολίσθηση της
ασυνέχειας η διόγκωση είναι μικρή και θεωρήθηκε δ = 2°.

Με την βοήθεια του Πίνακα 7.1 (Hoek, Marinos, 2000) θα γίνει η εκτίμηση του GSI. Η
κατάσταση ασυνεχειών είναι μεταξύ «GOOD» και «FAIR» ενώ η δομή είναι «BLOCKY» -
βραχομάζα με καλή συνάφεια η οποία αποτελείται από κυβικά μπλοκ τριών συστημάτων ασυνεχειών.
Το μέγεθος των μπλοκ σε σχέση με την κλίμακα της σήραγγας είναι σημαντικό, S = 30~40 cm. Η τιμή
GSI που εκτιμά αυτήν την κατάσταση είναι GSI = 68.
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Πίνακας 7.1: Πίνακας GSI κατά Hoek-Marinos, 2000

Το μέτρο παραμόρφωσης Em είναι σύμφωνα με την τιμή GSI = 68, σci = 50 MPa και την σχέση
των Hoek, Serafim, Pereira (3.1), Em = 20 GPa. Η ελαστική ανάλυση θα είναι ισότροπη, για
απλοποίηση του προβλήματος, με μέτρο ελαστικότητας το παραπάνω και λόγο Poisson ν = 0.3

Για την ανάλυση με το κριτήριο Hoek-Brown, απαιτούνται οι παράμετροι mb και s της
βραχομάζας. Σύμφωνα με τους Hoek, Brown (1997), για GSI>25:

28
100−

=
GSI

i

b em
m 7.1

9
100−

=
GSI

es 7.2

Για την συγκεκριμένη βραχομάζα:

mb = 3.19, s = 0.03, α = 0.5, σci = 50 MPa, α = 0.035.

Για το κριτήριο «Elliptical Paraboloid» είναι απαραίτητη η γνώση της εφελκυστικής αντοχής και
του λόγου θλιπτικής προς εφελκυστικής αντοχής. Η εφελκυστική αντοχή σύμφωνα με το κριτήριο
Hoek-Brown είναι η τιμή της σ3 όταν σ1 = 0 ενώ η θλιπτική αντοχή είναι η σ1 όταν η σ3 = 0. Είναι δε:

( )smm bb
ci

t 4
2

2 +−= σσ 7.3

scic σσ = 7.4
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Η τιμή της σc της σχέσης (7.4) δεν πρέπει να συγχέεται με την σcm, τιμή που προτείνει ο Hoek για
τον χαρακτηρισμό της αντοχής της βραχομάζας με μία παράμετρο. Σύμφωνα με τους Hoek, Marinos
(2000), η τιμή αυτής της παραμέτρου μπορεί να εκτιμηθεί από την αντοχή του άρρηκτου πετρώματος
και από τις mi, GSI με την εξής σχέση:

{ } GSIm
ciicm

iem 1.08.0 025.0029.10034.0 −+= σσ 7.5

Για την συγκεκριμένη βραχομάζα:

σt = 0.47 MPa, σc = 8.7 MPa ενώ σcm = 13.7 MPa.

Ο λόγος r = σc/σt ισούται με: r = 18.5

Η σχέση (7.5) προέκυψε με βέλτιστη προσαρμογή για τιμές σ3 μεταξύ 0 και 0.25σi. Με τον ίδιο
τρόπο οι Hoek, Brown (1997) και Hoek, Marinos (2000), κατασκεύασαν τα παρακάτω διαγράμματα,
τα οποία και προτείνουν για την εκτίμηση των ισοδύναμων παραμέτρων φ και c για την βραχομάζα.

Σχήμα 7.1: Λόγος συνοχής προς σci συναρτήσει του mi και του GSI

Σχήμα 7.2: Γωνία τριβής φ, συναρτήσει του mi και του GSI

Από τα διαγράμματα, οι παράμετροι Mohr-Coulomb που χαρακτηρίζουν την βραχομάζα είναι:

φ = 36° και c = 3.1 MPa, δ = 2°.
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7.2.1 Αναλυτική λύση

Παρουσιάζεται η αναλυτική λύση που γίνεται με την βοήθεια φύλλων υπολογισμού του Excel
ακολουθώντας τα στάδια που περιγράφει ο Καββαδάς (2000). Τα φύλλα υπολογισμών είναι από το
θέμα εξαμήνου στο μάθημα: «Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπογείων Έργων» που διδάσκει ο
Μ. Καββαδάς στο Δ.Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων».

Πίνακας 7.1: Εισαγωγή δεδομένων, υπολογισμός πρωτογενών μεγεθών

22.500

5.000

20.0
0.300

3.100
36 0.628318531 (rad)

Συντελεστής παθητικής ώθησης
Κο= 0.429 Nφ= 3.85

Λ (GPa)= 21.98 Συντελεστής υπερφόρτισης
D (GPa)= 26.92 Ns= 3.70 → 6.766879141
G (GPa)= 7.69

↓
6.767 (MPa)

↓
6.977 (m)

(*) p: η εσωτερική πίεση, είτε πίεση 
υποστήριξης, είτε πίεση αποτόνωσης.

Η ανυποστήρικτη σήραγγα θα συμπεριφερθεί ελαστοπλαστικά

Αν υπάρχει δυνατότητα ελ/πλαστικής συμπεριφ. θα συμβεί για p<pe=

Τότε η ακτίνα της πλαστικής ζώνης ανυποστ. σήραγγας θα είναι: rp=

Α' Γεωστατικό πεδίο

Β' Γεωμετρικά στοιχεία

Γ' Δεδομένα για την βραχομάζα

Ελαστικά Μεγέθη

(Κριτήριο αστοχίας Mohr Coulomb)
Συνοχή c (MPa)=

Γωνία εσωτερικής τριβής φ (ο)=

Παράγωγα Μεγέθη

Εισαγωγή Δεδομένων

Γ1' Ελαστικές Σταθερές

Γ2' Παράμετροι αντοχής

po (MPa)=

Ακτίνα σήραγγας R=

Μέτρο ελαστικότητας Ε (GPa)=
Λόγος Poisson ν=

rp

R

Πίνακας 7.2: Πίνακας υπολογισμών

λ p (MPa) Ε/Ε0 Συμπεριφ. rp (m) πλ. εύρος up (mm) uR (mm) x (m) x/R στοιχ. (Mpa)
0.003 22.444 19.83 Ελαστική 0.02 20.215 4.043 22.556
0.040 21.600 17.45 Ελαστική 0.29 10.652 2.130 23.400
0.080 20.700 15.33 Ελαστική 0.59 7.998 1.600 24.300
0.120 19.800 13.54 Ελαστική 0.88 6.331 1.266 25.200
0.160 18.900 12.00 Ελαστική 1.17 5.072 1.014 26.100
0.200 18.000 10.67 Ελαστική 1.46 4.035 0.807 27.000
0.240 17.100 9.50 Ελαστική 1.76 3.139 0.628 27.900
0.280 16.200 8.47 Ελαστική 2.05 2.338 0.468 28.800
0.320 15.300 7.56 Ελαστική 2.34 1.605 0.321 29.700
0.360 14.400 6.74 Ελαστική 2.63 0.922 0.184 30.600
0.400 13.500 6.00 Ελαστική 2.93 0.276 0.055 31.500
0.440 12.600 5.33 Ελαστική 3.22 -0.342 -0.068 32.400
0.480 11.700 4.73 Ελαστική 3.51 -0.939 -0.188 33.300
0.520 10.800 4.17 Ελαστική 3.80 -1.521 -0.304 34.200
0.560 9.900 3.67 Ελαστική 4.10 -2.093 -0.419 35.100
0.600 9.000 3.20 Ελαστική 4.39 -2.660 -0.532 36.000
0.640 8.100 2.77 Ελαστική 4.68 -3.225 -0.645 36.900
0.680 7.200 2.37 Ελαστική 4.97 -3.792 -0.758 37.800
0.720 6.300 2.00 Ελ/πλαστ. 5.076 0.076 5.19 5.27 -4.376 -0.875 36.435
0.760 5.400 1.66 Ελ/πλαστ. 5.237 0.237 5.36 5.61 -5.054 -1.011 32.968
0.800 4.500 1.33 Ελ/πλαστ. 5.420 0.420 5.54 6.01 -5.874 -1.175 29.501
0.840 3.600 1.03 Ελ/πλαστ. 5.630 0.630 5.76 6.48 -6.906 -1.381 26.035
0.880 2.700 0.75 Ελ/πλαστ. 5.875 0.875 6.01 7.06 -8.277 -1.655 22.568
0.940 1.350 0.36 Ελ/πλαστ. 6.336 1.336 6.48 8.21 -11.753 -2.351 17.368
0.990 0.225 0.06 Ελ/πλαστ. 6.852 1.852 7.01 9.61 -21.710 -4.342 13.035
0.999 0.023 0.01 Ελ/πλαστ. 6.964 1.964 7.12 9.92 12.255

Πινακοποιημένα αποτελέσματα ανάλυσης
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Καμπύλη Σύγκλισης - Αποτόνωσης
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Σχήμα 7.1: Σύγκλιση συναρτήσει της πίεσης υποστήριξης

Εύρος πλαστικής ζώνης
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Σχήμα 7.2: Εύρος πλαστικής ζώνης συναρτήσει του συντελεστή αποτόνωσης λ

Ο συντελεστής λ ονομάζεται συντελεστής αποτόνωσης (Καββαδάς, 2000) και ορίζεται μέσω της
εσωτερικής πίεσης pi και του γεωστατικού πεδίο p ως εξής:

λ = (p-pi)/p 7.1

Παρατηρούμε σύμφωνα με την αναλυτική λύση, πως αναμένεται πλαστική ζώνη εύρους 2 μέτρων
στην ανυποστήρικτη σήραγγα. Ακόμα βλέπουμε πως η σήραγγα παρουσιάζει ελεγχόμενες
παραμορφώσεις μόλις 1 εκατοστό όταν είναι ανυποστήρικτη.

7.2.2 Αριθμητική λύση

Παρουσιάζεται η λύση με χρήση της μεθόδου περασμένων στοιχείων. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται στο διάγραμμα σύγκλισης – συντελεστή αποτόνωσης του Σχήματος 7.1:
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Σύγκλιση

4

5

6

7

8

9

10

11
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m

Analytical Solution Mohr-Coulomb

Hoek-Brown Elliptical Paraboloid

Jointed Rock Mass

Σχήμα 7.1: Σύγκλιση συναρτήσει του συντελεστή αποτόνωσης

Το Σχήμα 7.1 περιέχει 5 οικογένειες καμπυλών. Με την λεπτή σκούρα γραμμή αναπαριστάται η
αναλυτική λύση της προηγούμενης παραγράφου. Παρατηρούμε την απότομη αύξηση των συγκλίσεων
σε διαφορετικά σημεία για κάθε κριτήριο. Η λύση σταματάει όταν η αριθμητική σύγκλιση είναι πολύ
αργή όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.2 για την περίπτωση του κριτηρίου Mohr-Coulomb. Όταν
χρησιμοποιείται το ανισότροπο κριτήριο, η αστοχία είναι απότομη και παρουσιάζεται μεγάλη
αστάθεια της λύσης σε κάποιο σημείο. Συγκεκριμένα όταν το λ γίνει 0.92 παρουσιάζεται μεγάλη
αποδιοργάνωση της βραχομάζας όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.3 και στο Σχήμα 7.4, όπου φαίνονται και
οι ζώνες αστοχίας. Στο Σχήμα 7.5 παρουσιάζονται οι πλαστικές ζώνες στο πέρας των διάφορων
λύσεων, σε σύγκριση με την αναλυτική λύση.

Σχήμα 7.2: Διάγραμμα αριθμητικής σύγκλισης
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Σχήμα 7.3: Αποδιοργάνωση της βραχομάζας, παραμορφώσεις σε κλίμακα 1 προς 1

Σχήμα 7.4: Ζώνες αστοχίας στην ανισότροπη βραχομάζα
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Πλαστικές Ζώνες
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Σχήμα 7.5: Ακτίνα πλαστικής ζώνης, αναλυτική και αριθμητικές λύσεις

Παρατηρούμε ότι τα αριθμητικά μοντέλα για ισότροπη συμπεριφορά και η αναλυτική λύση,
δίνουν συγκρίσιμα αποτελέσματα και ίδιες τάξεις μεγέθους. Εν τούτοις όταν χρησιμοποιείται το
ισότροπο μοντέλο για να περιγράψει το ανισότροπο, υπό ορισμένες συνθήκες μπορούν να
παρουσιαστούν δραματικές αποκλίσεις όπως στο παράδειγμα που αναλύθηκε. Ακόμα διαφαίνεται πως
είναι αδύνατο η σήραγγα να έχει ασφαλή συμπεριφορά όντας ανυποστήρικτη. Η αριθμητική λύση
δείχνει πως απαιτείται μία πίεση υποστήριξης της τάξης των 1.5 MPa ώστε να υπάρχει ασφάλεια π.χ.
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχους 30 εκατοστών ή συνδυασμός μεταλικών πλαισίων και
εκτοξευόμενου σκυροδέματος μικρότερου πάχους. Η ασφάλεια μπορεί να αυξηθεί με σποραδική
αγκύρωση.

Σύμφωνα δε με την μεθοδολογία που προτείνουν οι Hoek, Marinos (2000), βάση του λόγου της
αντοχής της βραχομάζας προς τις επί τόπου τάσεις: σcm/p0 = 13.7/22.5 = 0.6 και σύμφωνα με το
διάγραμμα του Σχήματος 7.6, οι συγκλίσεις αναμένονται να είναι μικρότερες από 1% (για
ανυποστήρικτη σήραγγα) και τα μέτρα υποστήριξης που απαιτούνται είναι τα ελάχιστα λ.χ.
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και αγκύρια. Αυτό το συμπέρασμα ισχύει, ακόμα και με την αντιμετώπιση
που έγινε (ανισότροπη αστοχία), απλά διαφαίνεται η ανάγκη άμεσης υποστήριξης με τα κατάλληλα
μέτρα υποστήριξης ώστε να μην παρουσιαστεί αποδιοργάνωση της βραχομάζας.
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Σχήμα 7.6: Διάγραμμα σχεδιασμού κατά Hoek & Marinos (2000)

7.3 Ανακεφαλαίωση
Οι εφαρμογές που παρουσιάστηκαν δείχνουν μερικές πτυχές του προβλήματος της ανισότροπης

ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς της βραχομάζας. Τα συμπεράσματα είναι ποιοτικής φύσεως, φαίνεται
συγκεκριμένα η διαφορετική φύση της ανισότροπης ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς και της
αντίστοιχης ισότροπης. Το θέμα θα διερευνηθεί εκτενέστερα εκτός της διπλωματικής εργασίας, στα
πλαίσια της διδακτορικής διατριβής.

Με τις δύο εφαρμογές που προηγήθηκαν, κλείνει η διπλωματική εργασία, ακολουθεί ο επίλογος
και τα συμπεράσματα της εργασίας.



8 Επίλογος – Συμπεράσματα – Προτάσεις

Η εργασία εξέτασε διάφορες πτυχές της επιρροής της ανισοτροπίας της βραχομάζας στον
σχεδιασμό των υπογείων έργων. Η ανάπτυξη έγινε σε διαφορετικά κεφάλαια, καθ’ένα από το οποίο
ασχολήθηκε με κάποια πτυχή του προβλήματος. Στο τέλος του κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνεται ένας
επίλογος με τα συμπεράσματα. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία συγκέντρωση των συμπερασμάτων και
μία παράθεση επιπλέον σχολίων και παρατηρήσεων.

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τους απαραίτητους αριθμητικούς υπολογισμούς είναι το
πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων x-fem. Όπου ήταν δυνατόν έγιναν αναλυτικές λύσεις για
σύγκριση με την αριθμητική λύση. Όπου ήταν αναγκαίο έγινε ανάπτυξη κώδικα προγραμματισμού,
τμήματα του οποίου παρατίθενται.

Τα πετρώματα μπορούν να συμπεριφερθούν είτε ισότροπα είτε ανισότροπα ανάλογα την σύστασή
τους και τον τρόπο γένεσής τους. Η βραχομάζα επιπλέον, μπορεί να συμπεριφερθεί ισότροπα ή
ανισότροπα ανάλογα την δομή της. Για την βραχομάζα, είτε παρουσιάζει ισότροπη είτε ανισότροπη
συμπεριφορά, καθοριστικός παράγοντας είναι η συμπεριφορά των ασυνεχειών μέσω των μηχανικών
τους χαρακτηριστικών (αντίσταση στην ολίσθηση), του πλήθους τους και της γεωμετρίας τους.

Η ελαστική ανισότροπη συμπεριφορά περιλαμβάνει πολλές περιπτώσεις καταστατικών μοντέλων.
Οι δύο κυριότερες είναι η ορθοτροπικά ισότροπη και η εγκάρσια ισότροπη συμπεριφορά. Οι δύο
αυτές συμπεριφορές μπορούν να περιγράψουν ανισότροπα πετρώματα ή και βραχομάζες που
περιέχουν λίγα και χαρακτηριστικά συστήματα ασυνεχειών. Οι απαραίτητες παράμετροι για
περιγραφεί η ορθοτροπική συμπεριφορά είναι εννέα ενώ η εγκάρσια ισότροπη πέντε. Όταν
εξετάζονται ανισότροπα πετρώματα, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν 5 ή 9 παράμετροι καθώς
απαιτούνται ειδικές εργαστηριακές δοκιμές. Εν τούτοις στην βιβλιογραφία (Lama, Vutukuri, 1978)
περιγράφονται οι ανισότροπες ιδιότητες για πολλά πετρώματα. Για τις ανισότροπες βραχομάζες
μπορούμε να εκτιμήσουμε τις παραμέτρους ανισότροπης συμπεριφοράς σύμφωνα με την
συμπεριφορά των ασυνεχειών (Goodman, 1980).

Εξετάστηκε το πρόβλημα της φόρτισης επί ανισότροπου, ελαστικού ημίχωρου. Φάνηκε η
απόκλιση από την ισότροπη λύση τόσο στην κατανομή των τάσεων όσο και στις καθιζήσεις – μέγεθος
για το οποίο δεν υπάρχει αναλυτική λύση. Φάνηκε η επιρροή της κλίσης των στρωμάτων ως προς τον
ημίχωρο. Έγινε εκτενής διερεύνηση όταν η κλίση των στρωμάτων είναι 45°, όπου φάνηκε η επιρροή
των παραμέτρων της ανισοτροπίας. Πρέπει να γίνει εκτενέστερη διερεύνηση, για την περίπτωση
διαφορετικών κλίσεων στρωμάτων.

Με την ίδια μεθοδολογία εξετάστηκε η κυκλική σήραγγα σε ανισότροπο μέσο – στρωματώδη
βραχομάζα. Έγινε η εξέταση 4 διαφορετικών παραμέτρων: 2 παράμετροι ανισοτροπίας, κλίση
στρωμάτων και λόγος των επί τόπου τάσεων. Υπολογίστηκαν τάσεις αλλά και μετατοπίσεις –
συγκλίσεις στην σήραγγα. Κατασκευάστηκαν διαγράμματα και πίνακες για την καλύτερη τυποποίηση
του προβλήματος. Τα διαγράμματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό των υπογείων
έργων. Επιχειρήθηκε να προσαρμοστεί ένα μαθηματικό μοντέλο συμπεριφορά των συγκλίσεων,
συναρτήσει των 4 παραμέτρων που εξετάστηκαν. Η προσαρμογή δεν ήταν η βέλτιστη και πρέπει να
διερευνηθούν και άλλα μοντέλα.

Εξετάστηκε τρισδιάστατο μοντέλο σήραγγας που περιλαμβάνει το μέτωπο εκσκαφής. Το μέσο
είναι ανισότροπο – στρωματώδης βραχομάζα. Τα επίπεδα ανισοτροπία τέμνουν την σήραγγα κατά την
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μηκοτομή της. Εξετάστηκε η επιρροή της κλίσης των στρωμάτων με κάποιες χαρακτηριστικές
παραμέτρους ανισοτροπίας. Συντάχθηκαν τα κατάλληλα διαγράμματα καθώς και τα προφίλ
συγκλίσεων κατά μήκος της σήραγγας όπου φαίνονται οι αποκλίσεις από την ισότροπη λύση.
Εξετάζεται επιπλέον η σύγκλιση του μετώπου. Η επιρροή της τρίτης διάστασης είναι σημαντική και
χρήζει επιπλέον διερεύνησης μέσω των υπόλοιπων παραμέτρων και περισσότερων ομάδων τους. Εν
τούτοις οι υπολογισμοί είναι σύνθετοι και διαρκούν πολλές ημέρες, οπότε πρέπει να καταρτιστεί ένα
αποτελεσματικό χρονοδιάγραμμα υπολογισμών.

Έγινε ανάλυση της ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς εν γένει και της ανισότροπης
ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς ειδικότερα. Παρατέθηκαν καταστατικά μοντέλα ισότροπης
ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς, αριθμητικών μεθόδων ανάλυσης και ανισότροπων μοντέλων.
Αναπτύχθηκαν προγραμματιστικές τεχνικές και ειδικός κώδικας προγραμματισμού.

Τέλος παρουσιάστηκαν δύο ενδεικτικές εφαρμογές της ανισότροπης ελαστοπλαστικής
συμπεριφοράς. Κατά την συνέχιση της διπλωματικής εργασίας, στα πλαίσια της διδακτορικής
διατριβής, θα γίνει εκτενής διερεύνηση της ανισότροπης ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς, ανάπτυξη
επιπλέον κώδικα προγραμματισμού και διερεύνηση πρωτότυπων μοντέλων συμπεριφοράς.

Το τελικό συμπέρασμα της εργασίας είναι πως η επιρροή της ανισοτροπίας μπορεί να είναι ισχυρή
στην συμπεριφορά της βραχομάζας σε ένα γεωτεχνικού έργου. Όταν δεν ληφθεί υπόψιν μπορεί να
οδηγήσει σε σφάλματα και σε υπερεκτίμηση των ιδιοτήτων της βραχομάζας. Έτσι κατά την
κατασκευή του έργου μπορούν να εκδηλωθούν μεγαλύτερες παραμορφώσεις από τις αναμενόμενες,
να αντιμετωπιστούν ασταθείς καταστάσεις και εκδήλωση μη αναμενόμενων αστοχιών.  Σημαντική
είναι και η επιρροή κατά την τρίτη διάσταση και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ειδικά στην
τοποθέτηση των μέτρων προσωρινής υποστήριξης.

Στην ελληνική πραγματικότητα, επικρατούν γεωλογικές συνθήκες, τέτοιες ώστε να έχουν
δημιουργηθεί αρκετοί σχηματισμοί με ανισότροπη συμπεριφορά. Καθώς τα τελευταία χρόνια γίνονται
πολλά έργα υποδομής μεγάλης αξίας όπου υπεισέρχεται σε μεγάλο βαθμό ο γεωτεχνικός κλάδος,
πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν όλες οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε έργο. Τέτοια ειδική
συνθήκη είναι και η ανισοτροπία.
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